
 
OTVORENÝ LIST 

 
schválený na Konferencii „50 rokov organizovaného prieskumu a výskumu pôdy na Slovensku“ 
dňa 22.10.2010 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22.10. 2010 

 
 Mnohé ľudské civilizácie  vymreli, keď im úrodu zničilo teplo a sucho. Preto báchorky o tom, 

že všetky potraviny dovezieme končia otázkou, kde na to vezmeme peniaze, keď veľa lesov vyrúbeme 

a vodu ako aj pôdu predáme cudzincom. Ak v Nemecku, Holandsku, Francúzku a inde v Európe bude 

pre sucho neúroda, budeme my predovšetkým trpieť od hladu, lebo u nás nebude mať kto a kde 

dopestovať úrodu.  

 Záber pôdy pre výstavbu a tým aj jej zničenie bez úhrady znamená zničiť to, čo vytvorila 

príroda počas tisíce rokov a na čo nemá vlastník pôdy právo. Skutočnosť, že je majiteľom pozemku 

ešte neoprávňuje odviesť z neho vodu, vyťažiť piesok, ani postaviť dom. Naopak, treba postupovať 

tak, aby na nutnú výstavbu sa zaberala najhoršia, menej úrodná, prípadne už zdevastovaná pôda. V 

našich podmienkach sa však stavajú automobilové závody na najúrodnejšej pôde a podobne tomu je aj 

s priemyselnými parkami a individuálnou výstavbou. 

 Zákony o ochrane pôdy na Slovensku nechránia túto pred zničením, ale len pred jej nevhodným 

využívaním, pričom majú rôzne pravidlá pre poľnohospodársku, lesnú a urbánnu pôdu. Snažíme sa 

chrániť rastliny a krtov, ale prostredie, v ktorom žijú a bez ktorého žiť nemôžu, nechránime vôbec. 

Teraz sa dokonca uvažuje o zrušení  zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy! Deti sa 

učia ako rátať zisky, získať výhodné úvery, ale ako chrániť pôdu živiteľku o tom nemajú ani potuchy. 

Naši politici ignorujú Svetovú a Európsku chartu o pôde, lebo sa pôdu nesnažia ochraňovať a 

nezabezpečujú vzdelávanie mladého pokolenia v duchu úcty k tejto prírodnej cennosti. 

 Požadujeme za zničenie pôdy jej zastavaním platiť podľa jej bonity a teda hodnoty príslušnú 

úhradu štátu a teda celej našej spoločnosti. Treba prijať zákon o ochrane pôdy, ktorý bude platiť pre 

všetky rezorty a odvetvia. V školách všetkých stupňov treba rozšíriť vyučovanie v rámci zemepisu a 

prírodopisu o základné poznatky o pôde a jej ochrane. 

 

V Bratislave, dňa 22.10.2010                                      

Pôdoznalci Slovenskej republiky 

 

Za správnosť: doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. 

  


