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Vec : Vyhodnotenie školenia strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody – zaslanie.
V dňoch 26.5. až 28.5.2017 sa uskutočnilo školenie profesionálnych strážcov Štátnej
ochrany prírody SR a členov stráže prírody v zariadení Turistický raj v lokalite Podlesok v územnej
pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský raj.
Školenie organizovali Štátna ochrana prírody SR a Asociácia strážcov chránených území
Slovenska. Zúčastnilo sa ho 51 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných
pracovníkov ŠOP SR. Konkrétne 33 profesionálnych strážcov a odborných pracovníkov ŠOP SR
a 18 členov stráže prírody z nasledovných VCHÚ: TANAP, NAPANT, NP Slovenský raj, NP
Slovenský kras, 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 Záhorie, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Malé
Karpaty, CHKO Vihorlat a CHKO Dunajské luhy.
Na školení sa nezúčastnili strážcovia z CHKO Poľana a CHKO Latorica.
Školenia sa zúčastnili aj 3 českí kolegovia z NP Šumava a CHKO Moravský kras.
Na školení boli preberané témy podľa programu z problematiky:
- Smernica ŠOP SR o ukladaní blokových pokút a evidencii priestupkov – tému prednášal
Mgr. Dan Harťanský, NAPANT
- Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci s praktickým nácvikom – tému prednášal Bc. Peter
Bučko, lektor vzdelávania, Bratislavská záchranná služba.
- Bezpečnosť pohybu v horskom teréne s praktickým nácvikom – tému prednášal Bc. Martin
Škorvánek
Časť strážcov a odborných pracovníkov ŠOP SR sa zúčastnila len piatkovej časti školenia,
takže neboli preškolení zo všetkých tém, ktoré boli programom školenia.
Počas školenia strážcovia predniesli množstvo námetov a pripomienok týkajúcich sa výkonu
strážnej služby a jej zlepšenia. Z radov členov stráže prírody opätovne zaznela kritika na nezáujem
niektorých správ VCHÚ o spoluprácu a koordinovanie činnosti stráže prírody. Tak, ako po iné
školenia, aj teraz ako jeden z najvážnejších nedostatkov vo výkone služby označili to, že strážcovia
– či už profesionálni, alebo dobrovoľní, nemajú jednotnú uniformu.
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V piatok večer v rámci programu niektorí strážcovia prostredníctvom pripravených
prezentácií predstavili prácu strážcov vo svojich chránených územiach a zástupca ASCHÚS
prezentoval účasť slovenských strážcov na 4. kongrese európskych strážcov v Litoměřiciach..
Súčasťou školenia v sobotu doobeda boli aj dve terénne exkurzie do doliny Suchá Belá a do
Prielomu Hornádu a na Kláštorisko.
Na základe poznatkov z prístupu strážcov na školení, ako aj počas terénnej exkurzie 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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