
DOBROVOĽNÁ STRÁŽ PRÍRODY 

(možnosť aktívneho zapojenia sa do ochrany prírody) 

 

     V ostatnom období prejavili viacerí členovia APVV záujem o aktívnu činnosť aj v oblasti 

ochrany prírody. Z dostupných informácii je zrejmé, že viaceré činnosti na tomto úseku 

vykonáva profesijná organizácia, ktorá združuje strážcov a členov stráže prírody chránených 

krajinných oblastí a národných parkov. Vzhľadom na uvedené prezídium APVV zaslalo 

generálnemu riaditeľovi  Štátnej ochrany prírody SR ponuku na spoluprácu. 

 

     Generálny riaditeľ túto ponuku uvítal a zároveň bol dohodnutý aj ďalší postup: 

 

1. Záujemca najprv kontaktuje koordinátora stráže prírody v príslušnom chránenom  území, 

v ktorého územnej pôsobnosti chce vykonávať činnosť. Zoznam koordinátorov viď 

príloha č. 1. 
 

2. Po dohode s koordinátorom stráže prírody záujemca predloží na organizačnú zložku 

žiadosť o členstvo v dobrovoľnej stráži prírody a čakateľ sa dohodne so svojim 

koordinátorom na rozsahu a druhu činnosti, ktorú bude vykonávať. 
 

3. Záujemca začne s odbornou – prípravou – vzdelávanie sa v oblastiach týkajúcich sa 

zákona o ochrane prírody a krajiny (trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon 

o priestupkoch, použitia donucovacích prostriedkov, miestopisu a geografie územia, 

v ktorom bude pôsobiť). 
 

4. Po zvládnutí týchto činností koordinátor stráže prírody navrhne okresnému úradu v sídle 

kraja vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti čakateľa. 
 

5. Po úspešnom zvládnutí skúšky okresný úrad zapíše čakateľa do zoznamu členov stráže 

prírody, zloží zákonom predpísaný sľub a do 30 dní vydá preukaz člena stráže a odznak. 
 

6. Po tomto môže aktívne vykonávať činnosť v stráži prírody podľa pokynov a usmernení 

koordinátora dobrovoľnej stráže prírody v chránenom území, kde bude mať pôsobnosť. 

 

Organizačnými zložkami ŠOP SR sú správy: 
 

 národných parkov (TANAP, NAPANT, PIENAP, Slovenský raj, Slovenský kras, Malá 

Fatra, Veľká Fatra, Muránska planina a Poloniny), 

 chránených krajinných oblastí (Biele Karpaty, Cerová vrchovina, Horná Orava, Kysuce, 

Latorica, Malé Karpaty, Poľana, Ponitrie, Dunajské luhy, Strážovské vrchy, Štiavnické 

vrchy, Vihorlat, Východné Karpaty a Záhorie), 

 slovenských jaskýň (Správa slovenských jaskýň) a 

 Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove. 

 

     Bližšie informácia viď aj príbalový leták a na http://www.sopsr.sk 

  

   

 



Príloha č. 1 

 
Hlavný koordinátor na riaditeľstve ŠOP SR, Banská Bystrica, Tajovského 28B  

Mgr. Branislav Píši, tel.: 0484722023, mobil: 0911699582, email: branislavpisi@sopsr.sk 


