POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBNÉ
A OBCHODNÉ DRUŽSTVO KOČÍN

Societas Pedologica Slovaca

Pozývame Vás na

spomienkovú slávnosť
venovanú 10. výročiu úmrtia
Ing. Pavla Jambora, CSc.
(10. 1. 1938 – 9. 6. 2005)

Bratislava, jún 2015

Seminár je organizovaný pri príležitosti 10. výročia úmrtia Ing. Pavla Jambora, CSc. pre najbližších spolupracovníkov VÚPOP, priateľov
a rodinných príslušníkov ako prejav úcty a pamiatky k jeho životu
a dielu.
Podujatie zorganizoval pán predseda PVOD Kočín Ing. Jozef Puvák,
za spolupráce s VÚPOP-NPPC a Societas pedologica slovaca, o. z.
(doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.)
Termín konania: 25. 6. 2015
Miesto: PVOD Kočín-Šterusy
Program (neoficiálny):
8:00 –	odchod mikrobusom z areálu VÚPOP Bratislava,
Gagarinova 10
9:00 –	Pezinok – návšteva hrobu Ing. P. Jambora, CSc., položenie
smútočnej kytice
10:00 – PVOD Kočín-Šterusy – stretnutie pri raňajkách
11:00 – Prehliadka areálu a chotára PVOD Kočín
12:30 – Obed
13:00 – Oficiálny program
Oficiálny program:
• Príhovor predsedu PVOD Kočín (Ing. Jozef Puvák)
• Príhovor riaditeľky VÚPOP a Laudacio
(doc. RNDr. J. Sobocká, CSc.)
• Príhovor člena rodiny Ing. P. Jambora, CSc.
• Neformálne príhovory priateľov a spolupracovníkov
• Prehliadka publikačných prác Ing. P. Jambora, CSc.

Život a dielo Ing. Pavla Jambora, CSc.
Dňa 9. júna 2005 nás opustil dlhoročný vedecký pracovník Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, významný aplikovaný pôdoznalec, prezident Slovenskej pôdoznaleckej
spoločnosti Ing. Pavel Jambor, CSc. Narodil sa 10. 1. 1938 v Potvoriciach okr. Nové Mesto nad Váhom. Bol absolventom Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1957 – 1962).
Svoju vedeckú dizertačnú prácu (CSc.) obhájil na Agronomickej
fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1974). Po krátkom zamestnaní v JRD Pobedim nastúpil ako výskumný pracovník
do Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín v Bratislave
(1964 – 1971). Ďalším pôsobiskom bola Štátna melioračná správa v Bratislave, kde pracoval ako technik špecialista (1971 – 1975).
Od roku 1975 natrvalo zakotvil na VÚPOP v Bratislave, kde pôsobil
až do svojej smrti. Na ústave zastával niekoľko významných postov
ako vedúci oddelení (Oddelenie VTEI, Oddelenie regionálnej pedológie, Pedologické konzultačné stredisko), tri krát preberal funkciu
námestníka riaditeľa. Aj po nástupe do dôchodku sa zapájal do vedeckých a ústavných aktivít na čiastkový úväzok.
Bol popredným predstaviteľom aplikovaného pôdneho prieskumu na Slovensku s aspektom na priamy kontakt s užívateľom pôdy.
V rámci špecializácie bol známy ako erudovaný erodológ zameraný
na systémy ochrannej protieróznej agrotechniky, autor preventívnych opatrení pre erodované a slané pôdy. Bol hlavným koordinátorom viacerých národných i medzinárodných výskumných projektov,
editorom vedeckých prác VÚPOP. Známe sú jeho príspevky do Roľníckych novín, kde bol dlhoročným prispievateľom. Bol členom pracovných skupín pre ochranu a eróziu pôdy (COST, ARGEDONAU).
Je autorom a spoluautorom približne 120 vedeckých a odborných
prác, príspevkov a dokumentov, z toho 4 knižných publikácií: „Hlavné faktory produkčnej schopnosti krajiny (1984)“, „Pôda a výživa
rastlín (1985)“ „Metodika protierózneho obrábania pôdy (1998)“,
„Aspects of the Erosion by Water in Austria, Hungary and Slovakia
(2003)“. Nedokončeným ostal jeho štvorjazyčný pôdoznalecký slovník, ktorý bol vydaný v roku 2011.
Bol prezidentom Slovenskej pôdoznaleckej spoločnosti (Societas
pedologica slovaca) po niekoľko volebných období (1992 – 2005),
zakladajúci člen Pedologickej sekcie Slovenskej spoločnosti pre poľ-

nohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy SAV
(1973), riadny člen ČAZV (1964 – 1989), riadny člen SAV (od 1993),
člen vedeckých rád, člen Medzinárodnej spoločnosti pre pôdoznalecké vedy (IUSS), člen Európskej spoločnosti pre ochranu pôdy
(ESSC). Jeho výrazná odborná reputácia bola ocenená niekoľkými
vyznamenaniami (Diplom SAPV za rozvoj vedy, rezortné uznania).
Je nositeľom medaily Juraja Fándlyho in memoriam (2005) SSPLPVV pri SAV.

