ASOCIÁCIA STRÁŽCOV
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ SLOVENSKA
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
Váš list číslo

Naše číslo
ASCHÚS/2/2015

Vybavuje
Mgr. Harťanský

Spišská Nová Ves
26.10.2015

Vec : Vyhodnotenie školenia strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody – zaslanie.
V dňoch 23.10. až 25.10.2015 sa uskutočnilo školenie profesionálnych strážcov Štátnej
ochrany prírody SR a členov stráže prírody v rekreačnom zariadení Záruby v územnej pôsobnosti
CHKO Malé Karpaty.
Školenie organizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Asociáciou strážcov
chránených území Slovenska. Zúčastnilo sa ho 53 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj
odborných pracovníkov ŠOP SR. Konkrétne 31 profesionálnych strážcov a odborných pracovníkov
ŠOP SR a 22 členov stráže prírody z nasledovných VCHÚ: TANAP, NAPANT, NP Slovenský raj,
NP Muránska planina, PIENAP, NP Poloniny, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Biele
Karpaty, CHKO Kysuce, CHKO Horná Orava, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Poľana, CHKO
Cerová vrchovina, CHKO Ponitrie, CHKO Malé Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO
Dunajské luhy, CHKO Vihorlat a RCOP Bratislava.
Na školení sa nezúčastnili strážcovia z NP Slovenský kras, CHKO Záhorie a CHKO
Latorica.
Na školení boli preberané témy podľa programu z :
- Legislatívy trestného práva – tému prednášal plk. Ing. Mário Kern z úradu kriminálnej
polície Prezídia policajného zboru Bratislava
- Riešenie zistených porušení platných predpisov na úseku OPaK – tému prednášal Mgr.
Harťanský NAPANT
- Vedenie exkurzie a environmentálna výchova – Ing. Miriam Balciarová NP Malá Fatra
- Súčasťou školenia bolo preverenie vedomostí strážcov formou testu.
Časť strážcov a odborných pracovníkov ŠOP SR sa zúčastnila len piatkovej časti školenia,
takže neboli preškolení zo všetkých tém ktoré boli programom školenia.
Pri diskusii po prednáške plk. Ing. Kerna strážcovia predniesli niekoľko podnetov na prácu
policajtov. Bolo dohodnuté, že bude vypracovaný list, kde budú uvedené základné nedostatky pri
vyžadovaní si súčinnosti od policajného zboru SR.
Počas školenia strážcovia predniesli množstvo námetov a pripomienok týkajúcich sa výkonu
strážnej služby a jej zlepšenia. Najčastejšou pripomienkou bolo, že strážcom chýba jednotná
uniforma a vybavenie strážcov donucovacími prostriedkami a prostriedkami na dokumentáciu
nelegálnej činnosti. Ako závažný nedostatok strážcovia vidia aj absenciu metodických pokynov
týkajúcich sa riešenia priestupkov v blokovom konaní, vjazdov motorových vozidiel a taktiky
služobného zákroku.
Po vyhodnotení testu, ktorý strážcovia absolvovali je možné konštatovať že u strážcov sa
vyskytujú mierne nedostatky vo vedomostiach z trestného a priestupkového práva ale aj
z legislatívy ochrany prírody. Na tieto konkrétne témy budú zamerané témy budúcich školení.

Súčasťou školenia bola aj terénna exkurzia do CHKO Malé Karpaty a do jaskyne Driny
podľa individuálneho výberu.
Na základe poznatkov z prístupu strážcov na školení ako aj počas terénnej exkurzie a
diskusie je možné konštatovať, že strážcovia ŠOP SR a členovia stráže prírody majú záujem
absolvovať obdobné školenia a zdokonaľovať sa v znalosti legislatívy a v praktickom výkone
strážnej služby. Pokračovanie v organizovaní školení preto ASCHÚS odporúča.
S pozdravom
Mgr. Dan Harťanský
prezident ASCHÚS
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