Vyhodnotenie školenia strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody
V dňoch 20.10. až 22.10.2017 sa uskutočnilo školenie profesionálnych strážcov Štátnej
ochrany prírody SR a členov stráže prírody v rekreačnom zariadení Slaná Voda
v územnej pôsobnosti CHKO Horná Orava.
Školenie organizovala Štátna ochrana prírody SR a Asociácia strážcov chránených území
Slovenska. Zúčastnilo sa ho 69 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných
pracovníkov ŠOP SR. Konkrétne 34 profesionálnych strážcov a odborných pracovníkov ŠOP
SR a 35 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 Cerová
vrchovina, CHKO Ponitrie, CHKO Malé Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Dunajské
luhy, CHKO Vihorlat a CHKO Záhorie. Nezúčastnili sa strážcovia z NP Slovenský kras,
CHKO Poľana a CHKO Latorica.
Na školení boli preberané témy podľa programu z :
- legislatívy trestného práva (krajná núdza a nutná obrana) – tému prednášal JUDr. Čech
- smernice o blokových pokutách a evidencii priestupkov – tému prednášal Mgr.
Harťanský, S-NAPANT
- KIMS – tému prednášal Ing. Mezei, S-NAPANT
Časť strážcov a odborných pracovníkov ŠOP SR sa zúčastnila len piatkovej časti školenia.
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 vjazdov motorových vozidiel a taktiky služobného
zákroku. Ako závažný nedostatok členovia stráže prírody vnímajú nedostatočnú spoluprácu
a nezáujem o ich činnosť zo strany niektorých správ VCHÚ, ako aj to že ich zriaďovateľom
sú okresné úrady a teda nespadajú pod MŽP SR, ale pod MV SR.
V piatok večer po školeniach prebehla tradičná ranger párty spojená s tombolou.
V sobotu súčasťou školenia boli dve terénne exkurzie do CHKO Horná Orava. Jedna
loďou na Oravskú priehradu a interiéru priehradného múru a druhí na Babiu horu podľa
individuálneho výberu.
Večer po exkurziách bol vytvorený priestor pre predstavenie práce strážcov z CHKO
Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty a NAPANT.
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. Bolo dohodnuté, že na jarnom stretnutí v roku 2018 bude hlavnou témou
školenia prednáška JUDr. Čecha, ktorý odprednáša tému o používaní zbraní pri výkone
služby a právnych aspektoch výkonu strážnej služby.
Veľké poďakovanie patrí strážcom a riaditeľovi CHKO Horná Orava za pomoc pri
organizovaní tohoto školenia, ako aj personálu zariadenia Slaná voda za pohostinnosť, s akou
sa starali o našich kolegov.
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