
Plán činnosti Societas pedologica slovaca, o.z. 
(Pedologickej sekcie SSPLPVV pri SAV) 

na rok 2014 

 

 

Konferencie a semináre 

 

Pedologické dni 2014 – Skalica, Ekosystémové služby pôd ako cieľ udržateľného rozvoja 

krajinných ekosystémov 

Garant: Výbor SPS 

Organizujúce spoločnosti: ČPS, mesto Skalica, VÚPOP Bratislava Odbor pôdoznalectva 

a ochrany pôdy SAPV 

Termín: september 2014 

Počet účastníkov: 120 

 

Prednášky  

 

Minimálne tri domáce a jedna zahraničná prednáška, zatiaľ sú plánované nasledujúce 

prednášky: 

 

 E. Fulajtár, R. Skalský, M. Saksa, R. Dodok, J. Kobza, J. Koreň: Výsledky spolupráce 

v rámci grantu Medzinárodného Vyšehradského fondu "Validation of the Central 

European Soil Database" využiteľné pre klasifikáciu pôd  na Slovensku (február - 

marec) 

 Prof. M. Kutílek, DrSc.: Problematika prognózovanej klimatickej zmeny - 

klimaskeptický koncept príčin klimatických zmien  

 Doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc. – Pôdny skelet a jeho význam pri štúdiu 

pedogenetických procesov a hodnotení ekosystémových služieb lesných pôd 

Ďalšie prednášky budú zaradené do programu priebežne na základe iniciatívy členov SPS. 

Plánujú sa najmä prednášky mladých vedeckých pracovníkov. 

 

Exkurzie 

 

 Zahraničná exkurzia do Nemecka, alebo Holandska: Návšteva pôdoznaleckého múzea 

v Osnabrucku (Nemecko) alebo vo Wageningene (Holandsko), máj – jún 2014.   

 

Iné akcie 

 

 Výročné zasadnutie  k Svetovému dňu pôdy (5. december) 

 Priebežná aktualizácia webovej stránky Societas pedologica slovaca 

www.pedologia.sk, garant:  doc. RNDr. J. Sobocká, CSc., Mgr. A. Morávek 

 Výroba pôdnych farieb ako propagačného produktu pre zvyšovanie povedomia o pôde  

 Stretnutie v stredomorskej záhrade, spoločenská a vzdelávacia akcia zameraná na 

prehliadku pestovania stredomorských rastlín na malokarpatských svahoch s teplou 

mikroklímou a výsušnými pôdami (Pezinok, máj) 

http://www.pedologia.sk/


 Príprava ponuky na usporiadanie svetového kongresu WSCC (2022) v Ženeve za 

účasti 6 krajín 

 

 

Edičná činnosť 

  

 Zborník zo spoločnej konferencie SPS a Českej pedologickej spoločnosti 

 II. aktualizované vydanie Morfogenetického klasifikačného systému pôd SR 

 Kobza a kol. Monitoring pôd SR (Aktuálny stav a vývoj pôd), monografia 

 Kobza a kol. Komplexné zhodnotenie aktuálneho stavu senzitívneho územia Žilina 

a okolie s dopadom na riešenie pôdoochranných opatrení, monografia 

 Pamätná publikácia k 90. výročiu SAPV 

 
 

 

 

 


