
 

 

Certifikačná skúška Slovenský certifikovaný arborista 

Základná úroveň - pozemný pracovník 
 

Slovenský certifikovaný arborista - Pozemný pracovník (ďalej len SCA-PP) realizuje činnosti na 

drevinách dostupných zo zeme alebo z rebríku max. do výšky 5 metrov, s cieľom udržať ich zdravé  

a perspektívne. Koná na základe odborných znalostí, pričom berie do úvahy nielen aspekty ochrany prírody, 

krajiny a životného prostredia človeka, ale aj príslušné bezpečnostné predpisy. 

Účastník preukazuje teoretické aj praktické znalosti platnej legislatívy, platnej Slovenskej technickej 

normy a relevantných  Štandardov starostlivosti o dreviny. Starostlivosť o dreviny sa skladá z výsadby, 

povýsadbovej starostlivosti, ošetrovania krov a stromov. 

 

Organizátor:   ISA Slovensko 

Garant skúšky: AA (Arboristická akadémie), ČSOP (Český svaz ochránců přírody) 

 

Hlavné okruhy činnosti: 

 

• výsadba stromov (vrátane vzrastlých) 

• výsadba krov 

• povýsadbová a udržiavacia starostlivosť o dreviny 

• realizácia výchovných rezov 

• realizácia vybraných udržiavacích rezov stromov bez používania technik pre výškové práce 

( zdravotný rez, lokálna redukcia pre zabezpečenie podjazdnej výšky) 

• teoretická znalosť základných postupov výrubov stromov z zeme 

• zaistenie pracovného priestoru a realizácia všetkých praktických aplikácií s primeranou úrovňou 

bezpečnosti práce 
 

 

Skúška SCA (Slovenský certifikovaný arborista) - Pozemný pracovník sa skladá z teoretickej časti 

a praktickej časti v teréne. 

  
Priebeh skúšky: 

Teoretická časť  

• identifikácia základných druhov drevín (20 vzoriek – slovenský a latinský názov)  

• písomný test, ktorý obsahuje 50 testových otázok 

Praktická časť v teréne 

• ukážka praktickej časti skúšky v teréne obsahuje znalosti z výsadby stromov, výchovného rezu 

stromov a povýsadbová starostlivosť o dreviny 

• súčasťou praktickej časti skúšky v teréne bude aj overenie znalostí problematiky formou 

položených otázok od skúšajúcich 

• na certifikačnej skúške sú vyžadované znalosti Arboristických štandardov 



Povinné vybavenie uchádzača: 

Záhradnícke nožnice - dvojsečné, ostré (musia strihať papier!) a plne funkčné, plne funkčná pílka (10 zubov 

do palca), prípadne iná vhodná pílka pre výchovné rezy, vhodné oblečenie – pracovné oblečenie a pracovná 

kotníková obuv, pracovné rukavice, ochranné okuliare. Nožnice a pílka musia mať puzdro. 

 

 

Povinné doklady uchádzača: 

Uchádzač musí ku skúške doložiť potvrdenie o preškolení BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), 

ktorého súčasťou je aj Vyhláška č. 147/2013 Z. z. so zameraním sa na prácu s rebríkom. Potvrdenie o 

preškolení nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. 

 

Výstup: certifikát a ID karta Slovenského certifikovaného arboristu – Pozemný pracovník  
 

Opakovanie certifikácie SCA - Pozemní pracovník: 

Pokiaľ uchádzač nesplní iba jednu časť certifikačnej skúšky, môže pri nasledujúcom termíne opakovať iba 

tú časť, ktorú nesplnil. Opravu certifikačnej skúšky si musí uchádzač splniť najneskôr do jedného roka od 

termínu prvej skúšky. V prípade, že tak neurobí v stanovenej lehote, bude musieť opakovať opäť celú 

certifikační skúšku. V prípade nesplnenia dvoch a viac častí, musí uchádzač o certifikáciu opakovať skúšku 

celú.  

 

Informácie o skúške:  

http://www.isa-arbor.sk/certifikacie/sca/ 

https://www.ceskycertifikovanyarborista.cz/certifikace/pozemni-pracovnik 

Ako prípravu na skúšku slúžia aktuálne organizované odborné semináre ISA Slovensko, ktoré sa konajú v 

termínoch: 

• Základný kurz rezu, Bratislava 24.09.2020 

• Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny, Bratislava 01.10.2020 

  

V prípade otázok kontaktujte sekretariat@isa-arbor.sk . Podrobné organizačné informácie ku skúške 

obdržia prihlásení účastníci e-mailom najneskôr týždeň pred termínom konania skúšky.  
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