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Informačný systém o pôde

Komplexný prieskum pôd - KPP

Pôdna mapa Slovenska 1:400 000

Bonitované pôdnoekologické jednotky - BPEJ

Čiastkový monitorovací systém - pôda



Pôdny portálPôdny portál

Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ)

Degradácia poľnohospodárskych pôd

Využívanie poľnohospodárskych pôd

Dusičnanová smernica

Aplikácia čistiarenských kalov



Pôdna služba

Odborný dohľad nad ochranou vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy

Prevádzka informačného systému o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách

Odborné posudky k projektom aplikácie čistiarenských kalov a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy

Spravovanie informácií o plochách, na ktoré bola uskutočnená aplikácia čistiarenských kalov a dnových sedimentov

Aktualizácia údajov o  bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách

Zákon 220/2004 Z.z. (ochrana poľnohospodárskej pôdy)

Zákon 330/1991 Z.z. (projekty pozemkových úprav)

Zákon 188/2003 Z.z. (aplikácia čistiarenských kalov a dnových sedimentov do 

poľnohospodárskej pôdy)



Rezortné projekty vedy a výskumu

Cieľom rezortného projektu bolo overiť a na základe poznania pôdnych vlastnosti odporúčať také systémy obrábania 

pôdy, ktoré by boli k nej šetrné a zároveň by zabezpečovali požadovaný ekonomický, ekologický i sociálny efekt. 

Udržateľné a pôdu šetriace systémy jej využívania 

Mapy pôdnych vlastností Vhodnosť pôd pre pestovanie vybraných plodín

Vizualizácia výsledkov analýz pôdy podklade Google Earth©

Presné hnojenie v závislosti od nového prístupu pri odbere vzoriek 

Modelovanie obsahu pôdnej organickej hmoty 

Pôdny typ Ohrozenosť vodnou 

eróziou
Náchylnosť pôd na 

zhutnenie
Vŕba,

Medzany
Mak,

Rišňovce

Sója,

Michaľany



Zákazková činnosť

Klimaticko-pedologická charakteristika vybranej zemepisnej oblasti pre 

pestovanie jačmeňa siateho jarného (Osivo, a.s., Zvolen)

Levický slad – Chránené zemepisné označenie

Vymedzenie oblasti

oblasť %

veľmi vhodná 41,5

vhodná 24,9

málo vhodná 2,4

nevhodná 31,2

Percentuálne zastúpenie vhodnosti vybranej oblasti 

na pestovanie jačmeňa jarného 

Geografické rozšírenie oblastí vhodnosti pre pestovanie 

jačmeňa jarného vo vybranej zemepisnej oblasti

Klimaticko-pedologická charakteristika oblasti



Oblasť1: Údržba pôdoznaleckých báz údajov pre potreby ich praktického použitia vo výskumnej

aj inovačnej praxi a pre tvorbu služieb (klasifikácia pôdy, harmonizácia údajov a klasifikácie pôdy

pre potreby ich komunikácia v medzinárodnom priestore)

Oblasť 2: Monitoring vlastností pôdy a degradácie pôdy v základnej (zber údajov a ich 

hodnotenie - monitoring) a aplikovanej podobe (identifikácia, parametrizácia a kvantifikácia 

ekosystémových služieb pôdy a význam pôdy a jej procesov pre fungovanie poľnohospodárskej 

krajiny)

Hlavné oblasti výskumu



Oblasť 3: Analýza a tvorba udržateľných systémov hospodárenia na pôde so zameraním na 

funkciu pôdneho organického uhlíka ako nástroja a indikátora zlepšovania zdravia pôdy 

(fyzikálny a živinový stav) a tiež aj nástroja prispôsobovania sa a zmierňovania dopadov klimatickej 

zmeny v podmienkach Slovenska (úroveň podniku až národná úroveň analýzy a hodnotenia)

Oblasť 4: Monitoring využívania poľnohospodárskej krajiny a jej zmien v priestore a čase s 

cieľom inventarizácie dostupných zdrojov a predikcie ich budúceho vývoja v krátkodobom a 

dlhodobom časovom horizonte pomocou diaľkového prieskumu zeme a procesných 

modelov systému pôda-rastlina-atmosféra (inventarizácia emisií z poľnohospodárskej pôdy a 

konverzií v rámci poľnohospodárskej pôdy, monitoring aktuálnej poľnohospodárskej sezóny a odhad 

úrod, analýza a hodnotenie sucha,, hodnotenie produkčnej odozvy agroekosystémov a súvisiacich 

environmentálnych dopadov produkcie plodín v podmienkach klimatickej zmeny).

Hlavné oblasti výskumu



Hlavné ciele ďalšieho rozvoja NPPC-VÚPOP

Budovanie moderného dátového 
centra s centralizovanou správou 

a riadeným prístupom

Systém pre sledovanie a predpovedanie 
vývoja podmienok poľnohospodárskej krajiny 

Slovenska a udržateľného využívania pôdy
Automatizácia tvorby analytických 

výstupov

Plnenie požiadaviek INSPIRE

Riešenie vedecko-výskumných 
projektov zameraných na 

požiadavky praxe

Analytické pokrytie požiadaviek vedy, výskumu a praxe 
v oblasti pôdy a vody podporené moderným 

prístrojovým vybavením

Publikovanie údajov 
a analytických výstupov 

prostredníctvom web služieb

Publikovanie údajov 
a analytických výstupov 

prostredníctvom web aplikácií

Publikovanie mapových 
služieb pre mobilné zariadenia 

s podporou geolokácie

Moderný prístup k údajom 
a analytickým výstupom pre 

potreby reportovania 
a rozhodovania pre decíznu sféru 

Moderný prístup k údajom 
a analytickým výstupom pre 
laickú a odbornú verejnosť

Moderný prístup k údajom 
pre farmársku prax

Zabezpečenie efektívneho výkonu 
Pôdnej služby prostredníctvom 

služieb eGovernment s centrálnou 
evidenciou registrov

Systematický a stabilný 
monitoring pôdy a vody, 

flexibilne reagujúci na 
požiadavky praxe



Ďakujem za pozornosť


