
Pedologická sekcia pri Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a 

veterinárne vedy pri SAPV, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava, Slovenská republika,
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Z á p i s n i c a

z valného zhromaždenia občianskeho združenia

Societas pedologica slovaca, o.z.

konaného dňa 5. decembra 2011 o 13:00
     
v zasadacej miestnosti Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôd, Gagarinova 

10, 82713 Bratislava

Prítomní: počet prítomných 28 (podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Správa o činnosti SPS za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012 (J. Sobocká)
2. Správa o finančnom hospodárení občianskeho združenia (E. Pivarčeková)
3. Doplňujúce voľby do Predsedníctva SPS (zriadenie Volebnej komisie, voľba 2 členov 

Predsedníctva)
4. Diskusia o postavení SPS v rámci Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, 

potravinárske a veterinárne vedy pri SAV (J. Sobocká)
5. Informácia členov volebnej komisie o výsledkoch volieb (volebná komisia)
6. Informácia o Svetovom dni pôdy (E. Fulajtár)
7. Ocenenie zaslúžilých členov SPS (RNDr. B. Šurina)
8. Prednáška jubilujúceho člena SPS (70 rokov) doc. RNDr. Jána Čurlíka, DrSc. 

 Curriculum vitae jubilanta (B. Juráni)
 Doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc.: „Geogénna kontaminácia pôd vo flyšovej oblasti

východného Slovenska: niektoré environmentálne a pedologické implikácie“

Úvod
Valné zasadnutie otvorila a viedla doc. RNDr. J. Sobocká, CSc., predsedníčka SPS. Ešte pre 
začatím VZ si účastníci uctili minútou ticha prof. Ing. Alexandra Dandára, DrSc., predsedu 
Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri 
SAPV. V úvode zasadnutia predala Fándlyho medailu RNDr. Bohumilovi Šurinovi, ktorý sa 
zaradil medzi čestných pôdoznalcov SPS. Fándlyho medaila bola udelená aj Ing E. Fulajtárovi, 
CSc. a doc. RNDr. J. Čurlíkovi, DrSc., ktorá im bude odovzdaná neskôr.

1. Správa o činnosti: Správu o činnosti SPS za rok 2011 vypracovala a predniesla doc. RNDr. 
J. Sobocká, CSc., predsedníčka SPS (príloha 1). Členovia SPS sa v diskusii vyjadrili k 
výsledkom činnosti a zhodnotili ju pozitívne. Činnosť bola veľmi bohatá a podobne ako v 
predchádzajúcich rokoch obsahovala aj aktivity ako napríklad vedeckú konferenciu 
organizovanú spoločne s Českou pôdoznaleckou spoločnosťou, vydávanie publikácií a 
pôdoznaleckú exkurziu do zahraničia. Jedinou zložkou činnosti, ktorá by mala byť bohatšia 
sú vedecké prednášky organizované pod záštitou SPS. V roku 2011 sa konali len tri 
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prednášky SPS, má to objektívne príčiny, hlavne nedostatok času ako možných 
prednášateľov, tak aj potenciálnych poslucháčov. Plán činnosti na rok 20012 uvedený 
v prílohe bol doplnený o ďalšie aktivity členov spoločnosti (Príloha 2).

2. Správa o finančnom hospodárení: Správu o finančnom hospodárení SPS za rok 2011 
vypracovala hospodárka SPS Ing. E. Pivarčeková a predniesla ju predsedníčka SPS doc. 
RNDr. J. Sobocká, CSc. Finančná správa bude zverejnená na webovej stránke spoločnosti.
Dohodlo sa, že členské budú platiť aj čestní členovia SPS – 5 EUR  ročne vzhľadom na 
získanie finančných prostriedkov pre náročnejšie aktivity spoločnosti. Ostatní členovia 10 
EUR ročne.

3. Doplňujúce voľby do Predsedníctva SPS: Bola zriadená volebná komisia (RNDr. B. 
Ilavská, PhD., RNDr. J. Makovníková, CSc.) a prebehli doplňujúce voľby dvoch členov 
výboru SPS (za zosnulého doc. Ing. A. Zaujeca, CSc. a za RNDr. J. Balkoviča, PhD.). 
Zvolení boli doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. (26 hlasov) a doc. Ing. Erika Gömöryová, PhD.
(26 hlasov). Za členov Revíznej komisie Valné zhromaždenie navrhlo a zvolilo RNDr. 
Blanku Ilavskú, PhD. a Mgr. Rastislava Skalského, PhD.

4. Diskusia o postavení SPS v rámci Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, 
potravinárske a veterinárne vedy pri SAV (SSPLPV SAV): Predsedníčka SPS informovala 
členov SPS o aktivitách SSPLPV o najnovšom vývoji vo výbore SSPLPV v súvislosti 
s náhlym úmrtím predsedu SSPLPV Prof. Ing. A. Dandára, DrSc. Bolo prediskutované 
postavenie SPS v rámci SSPLPV. Na základe príliš širokého tematického zamerania tejto 
organizácie bol podaný návrh na zváženie ďalšieho členstva SPS v tejto organizácii. 
V prípade vystúpenia SPS z SSPLPV by sa znížili nároky na administratívu a rozpočet. 
Členovia SPS boli vyzvaní uvažovať o tomto možnom riešení a rozhodnutie bolo odložené 
na budúce VZ SPS v roku 2012. Fándlyho medaila by bola nahradená Pôdoznaleckou 
medailou, ktorej štatút a názov (napr. podľa významného slovenského pôdoznalca) by bol 
prediskutovaný členmi SPS.

5. Informácia o Svetovom dni pôdy dňa 5. decembra: Informáciu predniesol RNDr. E. 
Fulajtár, PhD., tajomník SPS. Informácia obsahovala údaje o účele a okolnostiach vzniku 
Svetového dňa pôd a o možnostiach riešiť využívanie a ochranu pôdy 

6. Prednáška jubilujúceho člena SPS (70 rokov) doc. RNDr. Jána Čurlíka, DrSc.:
Podpredseda SPS Prof. Ing. B. Juráni, CSc. predniesol životopis Doc. RNDr. Jána Čurlíka, 
DrSc. významného geochemika a pôdoznalca (autor koncepcie pôdotvorných substrátov, 
Geochemického atlasu pôd Slovenska ako aj ďalšie prínosné práce pri výskume procesov 
transformácie karbonátov v pôdach a procesov kontaminácie pôd anorganickými 
polutantmi). Potom nasledovala prednáška Doc. Čurlíka na tému: „Geogénna kontaminácia 
pôd vo flyšovej oblasti Východného Slovenska: niektoré environmentálne a pedologické 
implikácie“, ktorá podnietila bohatú odbornú diskusiu. Účastníci VZ SPS mali na záver 
malé občerstvenie.

V Bratislave, 9. decembra 2011 

Zapísal: RNDr. E. Fulajtár, PhD., tajomník SPS

Prílohy:
Príloha 1. Správa o činnosti SPS za rok 2011
Príloha 2. Plán práce na rok 2012




