Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta/štátu: Brno, Česká republika
Dátum od-do: 21. 11. 2016 – 22. 11. 2016
Účastníci ZPC:
RNDr. Eva Lučeničová - samostatný odborný referent OŽPaMZ
Ing. Michaela Korpová - samostatný odborný referent OŽPaMZ
Ing. Barbora Slabeciusová - samostatný odborný referent OŽPaMZ
Podrobné údaje o služobnej ceste:
Cieľom služobnej cesty bola účasť na dvojdňovom kurze arboristiky s názvom „Hodnocení
stavu stromu II. – Zdravotní stav a stabilita“ organizovanom Institutom celoživotného
vzdělávaní, Mendelovej univerzity v Brně v rozsahu 16 hodín.
Miesto konania:
Institut celoživotného vzdělávaní, Mendelova univezita v Brně
Organizátori a prednášajúci kurzu :
Ing. Jaroslav Kolařík, PhD., prednášajúci a odborný garant kurzu
Ing. Kamil Nechuta, organizátor kurzu
Ing. Andrea Szorádová, PhD., prednášajúca
Program:
21.11.2016
06.10 - Odchod z Bratislavy
07.30 – Príchod do Brna
09.00 – 16.00 – 1. časť kurzu venovaná vizuálnym metódam hodnotenia stavu stromov,
prednášajúci Ing. Jaroslav Kolařík, PhD.
- legislatívny rámec hodnotenia prevádzkovej bezpečnosti stromov
- inventarizácia stromov – obsah, metódy
- hlavné defekty hodnotené v rámci vizuálnych prieskumov
22.11.2016
08.30 – 12.00 – 2. časť kurzu, prednášajúca venovaná prístrojovým metódam hodnotenia
stavu stromov, prednášajúca Ing. Andrea Szorádová, PhD.
- využitie špecializovaných metodík (WLA)
- základy biomechaniky stromov
- využitie prístrojových testov pre hodnotenie stability stromov
12.30 – Odchod z Brna
14.00 – Príchod do Bratislavy

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Hodnotenie stavu stromov je jedna s najzákladnejších povinností vlastníka a správcu mestskej
zelene. Prebieha v prípade dendrologických prieskumov, ako aj pri špecializovaných úkonoch
ako je napr. výpočet spoločenskej hodnoty drevín. Hlavnou zložkou hodnotenia stavu stromov
je zistenie eventuálnych rizík, ktoré z existencie stromov v urbanizovanom prostredí
vyplývajú. Absolvovanie kurzu významne prispelo k osvojeniu si metodík a postupov, ktoré
napomáhajú čo najkvalitnejšie určiť zdravotný stav a stabilitu stromov v teréne, čo je
základným predpokladom pre vydanie stanoviska k výrubu drevín, ako aj k navrhnutiu typu
starostlivosti o dreviny v budúcnosti.

Výstup kurzu :
Osvedčenie o absolvovaní kurzu
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Z kurzu nevyplynuli pre účastníkov žiadne úlohy. Inšpiráciou boli odborné príspevky,
ktoré účastníci vnímali ako prínosné a užitočné pre konkrétnu prax v danej oblasti.
Vypracoval: Ing. Barbora Slabeciusová
V Bratislave, dňa 23.11.2016

