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Vec : Vyhodnotenie školenia strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody – zaslanie.
V dňoch 20.4.2018 až 22.4.2018 sa uskutočnilo školenie profesionálnych strážcov Štátnej
ochrany prírody SR a členov stráže prírody v rekreačnom zariadení Drieňok, Teplý Vrch v územnej
pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina.
Školenie organizovala Štátna ochrana prírody SR a Asociácia strážcov chránených území
Slovenska. Zúčastnilo sa ho 65 profesionálnych a dobrovoľných strážcov a odborných pracovníkov
ŠOP SR. Konkrétne 36 profesionálnych strážcov a odborných pracovníkov ŠOP SR a 29 členov
stráže prírody z nasledovných VCHÚ: TANAP, NAPANT, NP Slovenský raj, NP Slovenský kras,
NP Poloniny, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, NP Muránska planina, 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 Poľana, CHKO
Vihorlat. Školenia sa zúčastnili aj traja kolegovia z NP Šumava a jedna zástupkyňa ERF.
Na školení boli preberané témy podľa programu z :
- Legislatívy trestného práva (krajná núdza a nutná obrana) – tému prednášal A. Tuba
- Problematika environmentálnej kriminality – tému prednášal plk. Mgr. M. Kern
- Junior Ranger Project – tému prednášala Ing. N. Kubicová ŠOP SR a Z. Pochop
Pani riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Ing. Eva Belanová v krátkej prezentácii
predstavila hosťujúce chránené územie a prácu zamestnancov správy CHKO.
M. Zvěřina predstavil prácu občianskeho združenia Strážca-Ranger.
Vyslaná zástupkyňa Európskej asociácie strážcov (ERC) Natália Burianová informovala
prítomných strážcov o dianí v ERC, jej plánoch a činnosti.
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 zlý systém riadenia strážnej služby
a nedostatočnú legislatívu. Pre lepší výkon strážnej služby strážcom chýbajú aj metodické pokyny
týkajúce 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 rámci diskusie bola prebraná aj spolupráca ŠOP SR s KCZS, kde
mnoho strážcov poukázalo na vynaložené prostriedky na túto spoluprácu a na fakt, že ani
profesionálni strážcovia a ani dobrovoľní strážcovia nemajú základné vybavenie.
V piatok večer po školeniach prebehla tradičná ranger párty spojená s tombolou.
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V sobotu súčasťou školenia bola terénna exkurzia do NPR Šomoška. Exkurziu sprevádzala
p. riaditeľka a strážcovia CHKO Cerová vrchovina.
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 jesennom 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 Janke Garayovej a Vladovi Karolovi a riaditeľke CHKO
Cerová vrchovina Ing. Belanovej za pomoc pri organizovaní tohoto školenia, ako aj personálu
rekreačného zariadenia Drieňok, Teplý Vrch za pohostinnosť, s akou sa starali o našich strážcov.

S pozdravom
Mgr. Dan Harťanský
prezident ASCHÚS
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