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Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 
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Dovoľujeme si vás pozvať na slávnostné zasadnutie venované 
vzácnemu 80. ročnému jubileu RNDr. Michala Džatka, CSc. , 

priekopníka novodobého hodnotenia pôd a zakladateľa 
pôdnoekologického výskumu na Slovensku. 

Slávnostné zasadnutie sa bude konať  
dňa 29. septembra 2011  o 10.00 hod. 

v zasadacej miestnosti Výskumného ústavu pôdoznalectva 
a ochrany pôdy v Bratislave, Gagarinova 10 

 

 
Program 
1. Úvodné príhovory (VÚPOP, SPS) 
2. Laudatio (prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.) 
3. Vystúpenie RNDr. Michala Džatka, CSc.  
4. Príhovory pozvaných hostí, priateľov a 

spolupracovníkov 
5. Slávnostný raut 

__________________________________________ 
Touto pozvánkou Vás jubilant Vás osobne pozýva  
R.S.V.P. (v prípade Vašej neúčasti prosíme oznámiť  doc. RNDr. 
Jaroslave Sobockej, CSc., 00421 (2)48206976, 0904 245 478) 

 

 
 
RNDr. Michal Džatko, CSc. sa narodil 29. 8. 1931 vo Vranove nad 
Topľou. Stredoškolské štúdium ukončil maturitou v Prešove (1950). 
Z politických dôvodov mohol študovať na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského až v rokoch 1952-1955; vyštudoval odbor 
biológia. V roku 1956 začal pracovať ako asistent na Biologickom 
ústave SAV, ale už roku 1959 mohol učiť len na základných školách 
v Kútoch, Kráľovej pri Senci a na Gymnáziu v Senci. Od roku 1961 až 
po súčasnosť pracuje na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany 
pôdy v Bratislave. Jeho profesionálne pôsobenie na Výskumnom 
ústave pôdoznalectva a výživy rastlín v Bratislave vždy smerovalo 
k riešeniu otázok ochrany a udržateľných sústav využívania pôdnych 
zdrojov a krajiny. Neskôr sa venoval detailnej ekologizácii a 
využívaniu pôdnych zdrojov s dôrazom na ochranu poľnohos-
podárskej krajiny. V takomto kontexte snáh a videní sa stal aktívnym 
riešiteľom i spoluriešiteľom nového bonitačného systému pôd 
Slovenska, vrátane systému hodnotenia a využívania produkčného 
potenciálu pôd Slovenska v rámci regionálneho rozvoja SR. 
Vypracoval a publikoval nie malý počet relevantných návrhov  
optimalizácie využívania a ochrany pôd a krajiny Slovenska aj pre 
štátnu politiku ochrany a využívania pôd SR. V rokoch 1990-1991 bol 
ministrom poľnohospodárstva a výživy SR, v rokoch 1991-1995 
pôsobil ako riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany 
pôdy v Bratislave. Ako minister poľnohospodárstva a výživy SR 
presadil aj vznik samostatnej Slovenskej akadémie pôdohospo-
dárskych vied, ktorá je významovo viac ako len odborným garantom 
správnosti riešenia otázok ochrany a využívanie zdrojov pôdy 
a prostredia pre budúce generácie. RNDr. M. Džatko, CSc. je u nás aj 
na medzinárodnej úrovni uznávanou prírodovedeckou autoritou. 20 
rokov bol predsedom „Pracovnej skupiny: Ochrana pôd Podunajských 
krajín (ARGE Donaulander). Pretože v tomto roku požiadal 
o rezignáciu, bol poctený „Čestným predsedom do smrti“. 
 
 

 


