
  

 
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia OPOP SAPV a SPS dňa 12. decembra  2016   
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 12. decembra 2016 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Výskumného ústavu pôdoznalectva 

a ochrany pôdy Bratislava, Gagarinova 10 uskutočnilo spoločné zasadnutie členov Odboru 
pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV a Societas pedologica slovaca, o.z.  
s nasledovným programom: 
 
Program: 
1. Otvorenie (doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.), oslava Svetového dňa pôdy 2016 
2. Správa o činnosti OPOP SAPV za obdobie 2016, plán činnosti na rok 2017 (doc. RNDr. Jaroslava 

Sobocká, CSc.)  
3. Správa o činnosti SPS za rok 2016 a plán činnosti SPS na rok 2017 (RNDr. Blanka Ilavská, PhD.) 
4. Správa o finančnom hospodárení občianskeho združenia (doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.)  
5. Prednáška „Pôdna politika SR v kontexte pôdnych iniciatív EU“ (Mgr. Richard Lazúr) 
6. Prednáška „Voľne prístupné pôdy strednej Európy“ (RNDr. Martin Saksa, PhD.) 
7. Aktivity Vidieckej platformy pre ochranu pôdy (Lucia Gallová) 
8. Diskusia k daným témam  
9. Zakončenie Pedologického roku 2016 (občerstvenie) 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila  predsedníčka OPOP SAPV a SPS  doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. V úvode 
požiadala prítomných, aby si uctili pamiatku zadržaním minúty ticha za významných vedeckých 
pracovníkov pracujúcich v oblasti pedológie a jej príbuzných disciplín, ktorí zomreli v tomto roku: 
RNDr. Michal Džatko, CSc., prof. Ing. Mirek Kutílek, DrSc., RNDr. Július Šútor, DrSc. a prof. Ing. 
Emil Klimo, DrSc.  
K bodu 2: 
Vo svojej POWERPOINT prezentácii doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. informovala o novej 
členskej základni OPOP SAPV, ktorá bola schválená v P-SAPV. Správa o činnosti obsahovala aktivity 
členov OPOP SAV tak, ako boli schválené na 49. VZ SAPV. Boli to hlavne seminár „Pôda ako 
zanedbaný problém sveta“ pri príležitosti jubileí prof. RNDr. Pavla Bieleka, DrSc. a prof. Ing. Juraja 
Hraška, DrSc. OPOP SAPV sa podieľal na spolu-organizácii Pedologických dní 2016 v Dudinciach 
v dňoch 7.-9.9.2016 a na seminári „50 rokov Regionálneho pracoviska VÚPOP v Banskej Bystrici“ 
dňa 22.6.2016. Súčasťou činnosti boli odborné prednášky, mediálne publikácie a vystúpenia. 
Predsedníčka OPOP SAPV informovala o voľbách na riadnych členov SAPV a medzinárodného 
člena. Potvrdila zvolenie RNDr. Jarmily Makovníkovej, CSc. (RP VÚPOP Banská Bystrica) a Ing. 
Pavla Pavlendu, CSc. (NLC-LVÚ Zvolen) za riadnych členov akadémie. Za zahraničného člena SAPV 
bol za OPOP zvolený Dr. h.c. Dr. Luca Montanarella (JRC Ispra, Taliansko). Plán činnosti na rok 
2017 sa zameria na účasť vo vedeckej rozprave 50. VZ SAPV s témou „Informatika a moderné 
technológie v pôdohospodárstve“ a na spolu-organizáciu medzinárodnej konferencie Pedologické dni 
Visegrad 4+4 v Olomouci 2017. 
K bodu 3: 

Odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy  
Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied 

Societas pedologica slovaca, o.z. 



Správu o činnosti SPS za rok 2016 a plán činnosti SPS na rok 2017 predniesla tajomníčka Societas 
pedologica slovaca RNDr. Blanka Ilavská, PhD. Prezentovala aktivity, ktoré boli schválené vo výbore 
SSPPLVV pri SAV (Pedologické dni 2016 v Dudinciach, prezentácia projektu FACES, 50 rokov RP 
Banská Bystrica, jednodňová exkurzia v Kočíne „Pôda a poľnohospodárska prax v podmienkach 
voľného trhu“). Niektoré plánované aktivity sa neuskutočnili z dôvodu nadmernej pracovnej záťaže 
členov SPS a zaradili sa do plánu na rok 2017. V pláne SPS na rok 2017 sú zaradené 2 hlavné akcie: 
pedologická exkurzia do Banátu a Vojvodiny (apríl 2017) a spoluorganizácia medzinárodnej 
konferencie Pedologické dni Visegrad 4+4 v Olomouci 2017. 
 K bodu 4: 
Správu o finančnom hospodárení občianskeho združenia Societas pedologica slovaca do 30.11.2016 
predniesla doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. Správa bude doplnená o čerpanie do 31.12.2016 
a zverejnená na webovej stránke www.pedologia.sk. Poukázala na možné zlepšenie príjmov cez 
poukázanie 2% z príjmov fyzických osôb. 
K bodu 5: 
Prednáška „Pôdna politika SR v kontexte pôdnych iniciatív EU“ bola prezentovaná účastníkmi 
konferencie zainteresovaných strán (stakeholderov) DG ENV konanej 5.12.2016 v Bruseli. 
Nadväzovala na inventarizáciu a hodnotenie politických nástrojov členských štátov EU (DG 
Environment) vrátane nariadení Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré spracovala J. Sobocká 
s prispením R. Lazúra. Z hľadiska legislatívy členské štáty doteraz nenavrhli spoločný konsenzus 
ohľadne pôdnej direktívy, takže doposiaľ najhutnejším a najlepšie spracovaným dokumentom EU je 
Tematická stratégia o pôde z roku 2006, ktorú je možno aj naďalej používať ako pracovný materiál. 
Právny rámec využívania krajiny by sa v budúcnosti mal vzťahovať na pôdne funkcie 
a ekosystémové služby. 
K bodu 6: 
Riešiteľ medzinárodného projektu za SR FACES RNDr. Martin Saksa, PhD. predstavil projekt v 
prednáške „Voľne prístupné pôdy strednej Európy“. Sústredil sa na prezentáciu a klasifikáciu 
pôdnych typov štátov Strednej Európy v systéme WRB 2014 a porovnanie s diagnostikou národného 
systému (MKSP 2014). 
K bodu 7: 
Aktivity Vidieckej platformy pre ochranu pôdy prezentovala jej prezidentka Lucia Gallová. 
Zdôraznila vôľu a iniciatívu pracovať na ochrane pôdy novelizáciou ústavného zákona. Informovala 
o návrhu ústavného zákona, spomenula dôvodovú správu i vyjadrenia pani ministerky, samospráv 
i nevládnych organizácií. Návrh novelizácie ústavy sa bude prejednávať na parlamentnej pôde 
v januári 2017. Dokumentácia k novelizácii bola zaslaná členom OPOP SAPV i členom SPS. 
 
K bodu 8 a 9: 
Ku všetkým témam zasadnutia bola bohatá diskusia, predovšetkým k problematike pôdnej politiky 
EU, k ústavnej ochrany poľnohospodárskych pôd a k medzinárodnej klasifikácii a diagnostike 
pôdnych typov. Vyjadrili sa prof. B. Juráni, prof. J. Hraško, doc. J. Čurlík, doc. Z. Bedrna, prof. J. 
Kobza a iní. 
Zakončenie Pedologického roku 2016 bolo v znamení krstu odbornej publikácie autorov: Z. Bedrna . 
M. Vykysalá: 101 otázok a odpovedí z poradne záhradkára. 
 

 
 

V Bratislave, 19.12.2016    doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. 
            predseda OPOP SAPV   
 


