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Vec: Posúdenie prevádzkovej bezpečnosti drevín 
 
 
 
Na základe Vašej požiadavky vykonala mestská časť Bratislava-Ružinov dňa 29. 5. 2019 ohliadku 
drevín na parcele č. 1308/4 v k. ú. Ružinov v objekte Gymnázia Ivana Horvátha zameranú na ich 
zdravotný stav a prevádzkovú bezpečnosť. Na základe ohliadky a posúdenia zdravotného stavu drevín 
Vám odporúčame vykonanie týchto opatrení: 
 
1. Skupina náletových drevín z vonkajšej strany oplotenia vedľa veľkej brány, tvorená prevažne druhmi 
Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý, Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý a Sambucus nigra – 
baza čierna. V prípade, že sa uvedené dreviny včas neodstránia, začnú poškodzovať podmurovku 
oplotenia. Na výrub týchto drevín sa v zmysle § 17 ods. a) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a Prílohy č. 2 k Vyhláške č. 24/2003 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), 
ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane prírody a krajiny, nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.  
 
2. Skupina náletových drevín z vnútornej strany oplotenia pri oknách zborovne,  ak sa tieto dreviny včas 
neodstránia, začnú poškodzovať podmurovku oplotenia. Na výrub týchto drevín sa v zmysle § 17  
ods. a) a h) zákona a Prílohy č. 2 k vyhláške nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.  
 
3. a 4. Bezpečnostný rez troch stromov – Sophora japonica – sofora japonská na západnej strane budovy 
zo strany Šándorovej ulice, zameraný najmä na odstránenie suchých konárov v korune a skrátenie 
kostrových konárov na účel zníženia ťažiska a zaistenia prevádzkovej bezpečnosti stromov. Koruny 
stromov sa nachádzajú nad chodníkom, pri zlomení konárov môžu ohroziť chodcov.  
 
5. Salix alba – vŕba biela, v minulosti (cca pred 5 rokmi) sa na nej zlomil kmeň. Strom vytvoril nové 
konáre a sekundárnu korunu. Z dôvodu zníženej nosnosti kmeňa je potrebná redukcia koruny  
so znížením ťažiska konárov a kmeňa. 
 
6. Juglans regia – orech kráľovský s obvodom kmeňa 55 cm, vrastajúci do oplotenia na západnej strane 
objektu. Strom poškodzuje oplotenie a jeho ponechanie na mieste spôsobí ďalšie poškodzovanie 
oplotenia. Na výrub tohto stromu sa v zmysle zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.  
 
7. Betula pendula – breza previslá v západnej časti objektu, je naklonená a na kmeni sa nachádza 
pozdĺžna rana. Z dôvodu potreby presnej diagnostiky zdravotného stavu stromu a z toho vyplývajúcich 
opatrení odporúčame vypracovanie fytopatologického posudku. 
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8. a 9. Populus simonii – topoľ Simonov, 2 kusy, v období starnutia, je potrebné vykonať rez suchých 
a poškodených konárov so stabilizáciou koruny.  
 
10. Morus alba – moruša biela, náletové dreviny s obvodmi kmeňov menej ako 40 cm, s krivými 
kmienikmi, neperspektívne a vyrastajúce na nevhodných miestach, je možné vyrúbať v súlade s § 47 
ods. 4 písm. a) zákona. Odporúčame ponechanie jedného stromčeka s rovným kmeňom, ostatné 
stromčeky majú krivé kmene a neodporúčame ich ponechanie z dôvodu, že sa z nich nedajú vypestovať 
prevádzkovo bezpečné stromy.  
 
11. Populus simonii – topoľ Simonov s obvodom kmeňa 130 cm sa nachádza na južnej strane pri rohu 
budovy školy. Strom je odumretý, pri zlomení konárov alebo celého kmeňa môže ohroziť chodcov  
na chodníku alebo poškodiť budovu školy. Z uvedeného dôvodu odporúčame jeho výrub v zmysle § 47 
ods. 4 písm. d) zákona.  
 
12. Populus simonii – topoľ Simonov v období starnutia, je potrebné vykonať rez suchých 
a poškodených konárov so stabilizáciou koruny. 
 
13. Tilia cordata – lipa malolistá, rastúca v podraste topoľov, bez poškodení, odporúčame jemný rez 
obvodu koruny. 
 
14. Populus x canescens – topoľ sivý s vrasteným jaseňom, odporúčame stabilizačný rez topoľa. 
 
15. Populus x canescens – topoľ sivý v období starnutia, je potrebné vykonať rez suchých 
a poškodených konárov so stabilizáciou koruny. 
 
16. Populus x canescens – topoľ sivý v období starnutia, je potrebné vykonať rez suchých 
a poškodených konárov so stabilizáciou koruny. 
 
17. Populus nigra – topoľ čierny,  je potrebné vykonať rez suchých a poškodených konárov  
so stabilizáciou koruny. 
 
18. Populus x canescens – topoľ sivý v období starnutia, je potrebné vykonať rez suchých 
a poškodených konárov so stabilizáciou koruny. 
 
19. Populus x canescens – topoľ sivý, u ktorého odporúčame vykonanie bezpečnostného rezu, 
zameraného najmä na odstránenie suchých konárov v korune a skrátenie kostrových konárov na účel 
zníženia ťažiska a zaistenia prevádzkovej bezpečnosti stromov.  
 
20. a 21. Fraxinus excelsior – jaseň štíhly, 2 kusy s obvodmi kmeňov 55 cm, náletové stromy  
na nevhodnom mieste v blízkosti oplotenia, ktoré by v prípade ponechania na mieste v budúcnosti 
poškodzovali. Na výrub týchto stromov sa v zmysle zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 
 
22. Stromy (prevažne javory) v obvodovej výsadbe zo strany Borodáčovej ulice v čase ohliadky 
nevykazovali závažné poškodenia, v niekoľkých prípadoch je potrebný rez suchých konárov a rez 
konárov do podchodnej výšky.  
 
23. Populus x canescens – topoľ sivý, 25 kusov  a 1 kus Tilia cordata – lipa malolistá, radová výsadba 
pri oplotení z východnej strany. Koruny stromov sa nachádzajú nad chodníkom, nad vedením vysokého 
napätia a záhradami. Pri zlomení môžu ohroziť chodcov alebo spôsobiť škodu na majetku. Z uvedeného 
dôvodu je potrebné vykonanie rezu so znížením ťažiska konárov.  
Listom č. 7414967 zo dňa 4. 3. 2019 Ing. Viliam Vozár ONO, Ovocinárska 10, 949 01 Nitra, oznámil 
výrub 17 topoľov z tejto výsadby v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike. Požiadavka na ošetrenie rezom sa vzťahuje na zvyšných 8 topoľov a lipu.  
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24. a 25.  Rez 2 kusov javorov mliečnych – Acer platanoides na južnej strane oplotenia zo strany 
Šándorovej ulice do podchodnej výšky. 
 
26. Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý  pri ihrisku na vrh guľou, strom má široko rozvetvenú 
korunu so zníženou stabilitou, odporúčame vykonanie rezu na účel zníženia ťažiska kostrových 
konárov.  
 
27. Odstránenie náletových drevín pri oplotení na južnej strane oplotenia, na výrub týchto drevín sa  
v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.  
 
28. Populus nigra „Italica“ – topoľ čierny pyramidálny, 4 kusy, odporúča sa rez suchých a poškodených 
konárov.  
 
29. Acer platanoides – javor mliečny, rastúci v juhozápadnom rohu oplotenia, odporúčame rez  
do podchodnej výšky.  
 
30. Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý, 2 kusy, stromy sú prestarnuté, v korunách sa nachádzajú 
suché a poškodené konáre. V bezprostrednej blízkosti týchto stromov rastú hodnotnejšie a zdravšie 
stromy, ktoré majú potenciál v budúcnosti nahradiť hmotu týchto stromov. Vzhľadom na ich zdravotný 
stav a na skutočnosť, že koruny stromov sa nachádzajú nad spevnenou plochou, odporúčame z dôvodu 
prevádzkovej bezpečnosti ich výrub spolu s ošetrením okolitých stromov. Na výrub stromov druh 
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý sa v zmysle § 17 ods. h) zákona a Prílohy č. 2 k vyhláške 
nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.  
 
31. Populus nigra – topoľ čierny pri jedálni, v čase ohliadky nevykazoval žiadne poškodenie.  
 
Rezy a výruby drevín sa môžu vykonať len odborne spôsobilou osobou v súlade s normou  
STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej  vegetácie. Odporúčame 
vykonanie rezov odborne spôsobilou organizáciou - akreditovanými arboristami alebo pracovníkmi, 
ktorí sú držiteľmi certifikátu EAC european treeworker/treetechnician, Český certifikovaný 
arborista/konzultant, FLL zertifizierter Baumkontroleur  alebo ekvivalentného certifikátu. 
 
V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte. 
 
 
 
S pozdravom 
 
  
 
 
                                                                                                                                                  

      Mgr. Pavol Balžanka 
               prednosta 

        
 
 
 
Prílohy:   
1. Kópia katastrálnej mapy s vyznačením drevín 
2. Fotodokumentácia  
 


