ISA SLOVENSKO
A
STREDNÁ ZÁHRADNÍCKA ŠKOLA PIEŠŤANY
Vás pozývajú na pracovný seminár

DEŇ STROMU,
ktorý sa koná
dňa 19.10. 2007

Pracovný seminár je určený:
- profesionálnym arboristom, členom ISA Slovensko
- profesionálnym záhradníkom
- správcom zelene
- pracovníkom miestnej samosprávy
- žiakom a študentom záhradníckych škôl
- všetkým záujemcom o zachovanie a ochranu stromovej vegetácie
v sídlach
- inšpektorom SIŽP a pracovníkom ŠOP SR

Pracovný seminár je zložený:
1. Z pracovného seminára – teoretickej časti – piatok 19. 10. 2007 o 9.00 –
15.30 hod. v spoločenskej miestnosti školy
2. Z praktickej ukážky – piatok 19. 10. 2007 o 15.30 – 16.30 hod. v areáli
botanickej záhrady školy
3. Z pracovného stretnutia členov ISA – valné zhromaždenie, resp. záujemcov
o členstvo – piatok 19. 10. 2007 o 16.45 hod. v spoločenskej miestnosti
školy
Kontakty:
Ing. Marcel Trnovský – 0903 942 646, e-mail: : arborista@arborista.sk
Ing. Stručková –0905 918 172, e-mail: struckova@centrum.sk -riaditeľka školy

v priestoroch Strednej záhradníckej školy
v Piešťanoch, Brezová 2

Adresa:
ISA Slovensko – Stredná záhradnícka škola Piešťany
Brezová 2, 921 77 Piešťany
e-mail: office@isa-arbor.sk

www.isa-arbor.sk

Harmonogram:
Piatok - 19.10.2007
Organizačné zabezpečenie:
08.00 – 08.30

Prezentácia

08.30 - 09.45

Stav a perspektíva cestnej zelene (nielen) v Bratislave,
Nová metóda biologického boja proti ploskáčikovi na
pagaštanoch - Tomáš FRAŇO - ISA Slovensko

10.00-12.00

Hodnocení stavu stromů v urbanizovaném prostředí
- Dr. Jaroslav KOLAŘÍK - ČR

12.00 – 12.45

OBED

12.45 –13.15

EKOPOLIS - STROM ROKA 2007

13.15 - 15.30

Ochrana stromov v zmysle zákona 543/2002 Z.z. Mgr. X.KROMEROVÁ - SIŽP
(prestávka)
Vymedzenie pojmov - poškodzovanie a ničenie drevín v kontexte s ich „ošetrovaním“ a „údržbou“ Ing. Marcel TRNOVSKÝ - ISA Slovensko
Tomáš FRAŇO - ISA Slovensko

15.30 - 16.30

Praktická časť workshopu – dynamické stromolezectvo
- ukážky moderného stromolezectva, záchrana
zraneného z koruny stromu

Stravovanie – je možné objednať obed v školskej jedálni za cca 100,- Sk

Návratka: arborista@arborista.sk

Prosíme uviesť záujem o obed návratkou na mail.

Vstupné : 500 SK (neplatí pre prednášajúcich)
Platba pri prezentácii.
Z príspevku hradíme lektorov a organizačné zabezpečenie.

16.45
Pracovné stretnutie členov ISA Slovensko –
valné zhromaždenie; predaj Arboristických slovníkov;
stav okolo certifikačných kurzov ISA a EAC

