Príloha č. 1

Zoznam zadaných úloh
Úlohy výskumu a vývoja
Úloha č. 1:

„Detekcia a cielená regulácia pôdnych zdrojov vo vzťahu ku klimatickej
zmene“

Úloha č. 2:

„Multifunkčné využívanie pôdy SR“

Úloha č. 3:

„Tvorba a hodnotenie poznatkov o vývoji vlastností pôdneho krytu SR pre
efektívnu ochranu pôdy v poľnohospodárskej krajine“

Úloha č. 4:

„Vývoj funkčných vzťahov parametrov pôdy a krajiny pre tvorbu
informačných produktov a expertných systémov“

Úlohy v rámci odbornej pomoci
Úloha č. 5:

„Zabezpečovanie úloh súvisiacich s výkonom Pôdnej služby a poradenstva pri
ochrane pôdy“

Úloha č. 6:

„Vytváranie a poskytovania web geopriestorových informácií rezortu
pôdohospodárstva v rámci IGIS MP SR“

Úloha č. 7:

„Implementácia európskeho systému pre odhad úrod a produkciu poľnohospodárskych
plodín (CGMS a MCYFS) v SR“

Úloha č. 8:

„Modelovanie a aplikácia precízneho poľnohospodárstva na základe
detailných geoinformácií (údaje GIS- o pôde, DPZ a terénnych meraní)“

Úloha č. 9:

„Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR“

Úloha č. 1:
Názov úlohy: „Detekcia a cielená regulácia pôdnych zdrojov vo vzťahu ku

klimatickej zmene“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Tibor Masár, PhD.,
Odbor vedy a výskumu MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 4 000 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007-31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy:
Nástup klimatickej zmeny v poslednom období je považovaný za celosvetový fenomén, ktorý
za určitých podmienok môže výrazne zmeniť tak kvalitu života na Zemi, ako aj hospodárske
aktivity človeka, poľnohospodárstvo nevynímajúc. Početné medzinárodné aj národné
dokumenty predikujú negatívne vplyvy zmeny klímy na poľnohospodársku pôdu a krajinu
a navrhujú základné stratégie proti predpokladaným degradačným vplyvom.
Identifikácia a prognóza dopadov zmeny klímy na funkcie pôdneho krytu je nevyhnutná
z hľadiska regulácie potenciálov pôdnych zdrojov vo vzťahu ku klimatickej zmene.
Poľnohospodárstvo je najväčším producentom skleníkových plynov N2O (74 %) a CH4 (38
%). Z tohto hľadiska má samotná pôda ako rezervoár významného skleníkového plynu
mimoriadny význam. Generálnym opatrením proti uvedeným negatívnym dopadom musí byť
predovšetkým snaha o zvýšenú akumuláciu uhlíka v pôde a zabránenie nárastu emisií
antropogénneho N2O agrotechnickými opatreniami.
Pokračujúcim riešením dopadov klimatickej zmeny je zhodnotenie dostatku resp. nedostatku
vody v poľnohospodárskej krajine. Popri všeobecnom zvyšovaní teploty ovzdušia sa zmena
klímy v krajine prejavuje nerovnomerným rozdelením zrážok, čo spôsobuje tak nedostatok
vody - výskyt náhodného sucha, ako aj nadbytok vody v krajine - záplavy. Dlhodobý
nedostatok vody v pôde (sucho) negatívne pôsobí na zakladanie porastov plodín, formovanie
úrody čo v konečnom dôsledku znižuje produkciu, príjmy poľnohospodárov a životnú úroveň
obyvateľstva na vidieku.
Hlavné ciele riešenia úlohy zahrňujú:
- rozpracovanie analytických podkladov a syntetických riešení dopadov klimatickej zmeny na
pôdne zdroje a poľnohospodársku krajinu
- vypracovanie kompletných podkladov predpokladaných degradačných vplyvov na
poľnohospodárskej pôde SR na základe údajovo-priestorovej databázy informačného
systému o pôde a využitia čiastkových modelových riešení
- vývoj metód a indikátorov detekcie zraniteľnosti pôd v rámci poľnohospodárskej krajiny
vzhľadom ku klimatickej zmene
- regionálna diferenciácia pôdneho krytu SR vzhľadom na jeho zraniteľnosť a zmeny
produkčného potenciálu pôdy v podmienkach nástupu klimatickej zmeny
- formulovanie stratégie adaptačných opatrení pre zmiernenie nepriaznivých následkov
klimatickej zmeny na pôdu dotknutých oblastí ako predpoklad návrhu systému bariérových
technických a technologických opatrení.

Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2007):
Strategické a odborné dokumenty
- komplexná informácia o produkčnom potenciáli poľnohospodárskych pôd SR vo vzťahu ku
klimatickej zmene (odborná publikácia)
Databázové a informačné produkty
- zraniteľné oblasti poľnohospodárskych pôd SR vo vzťahu ku klimatickej zmene (informačná
vrstva v rámci GIS).
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2007):
- rozšírenie poznatkovej základne publikáciou a prezentovaním odborných poznatkov pre
odbornú i laickú verejnosť
- aplikácia a uplatnenie nových poznatkov v rozhodovacích a plánovacích procesoch
- transfer získaných poznatkov do ďalších úloh základného a aplikovaného výskumu a do
projektov v rámci medzinárodných štruktúr (EÚ).
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transféry).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Odbor
štrukturálnej politiky, Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Odbor rastlinných komodít,
Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Odbor pozemkových úprav, Ministerstvo životného
prostredia SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.

Úloha č. 2:
Názov úlohy: „Multifunkčné využívanie pôdy SR“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Radoslav Bujnovský, CSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Gergeľová,
Odbor rozvoja vidieka MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 5 000 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007-31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy:
Koncept multifunkčného využitia poľnohospodárskej krajiny vychádza z potreby trvalo
zabezpečovať integrovaný rozvoj poľnohospodárstva a vidieckych území. Ako vyplýva zo
strategických dokumentov EÚ, pôda okrem produkcie biomasy rastlín plní celý rad funkcií,
ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľajú na pozitívnych prínosoch vyplývajúcich z využívania
poľnohospodárskej krajiny. V zmysle toho narastá potreba oceňovania externalít z využívania
pôdy v poľnohospodárskej krajine a ich celospoločenský význam.
Úloha je zameraná na tvorbu nových poznatkov pre všestranné využitie komoditných aj
nekomoditných funkcií pôdneho krytu SR s následným modelovaním priorít ich priestorového
rozmiestnenia na území SR.
Zameranie úlohy vyplýva z reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ – AGENDA
20000 a je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja SR, Stratégiou EÚ na

ochranu pôdy, Štátnou pôdnou politikou, ako aj Poľnohospodárskou a potravinovou politikou
SR na roky 2005-2013.
Riešenie úlohy zahrňuje nasledovné problémy:
- hodnotenie funkcií pôdy vo vzťahu k jej multifunkčnému využitiu
- inovácie a štrukturálne zmeny v poľnohospodárskom i nepoľnohospodárskom využívaní
pôdy SR
- optimalizácia štruktúry poľnohospodárskeho využívania pôdy v SR s ohľadom na jej
vlastnosti a environmentálne limity
- možnosti komoditného nepotravinového využitia pôdy SR
- nekomoditné využívanie pôdy a jeho distribúcia na území SR
Základné ciele úlohy možno charakterizovať nasledovne:
- pametrizácia a hodnotenie ekologických a socio-ekonomických funkcií pôdy
- hodnotenie vlastností a funkcií pôdy vo väzbe na multifunkčné využitie poľnohospodárskej
krajiny
- vývoj kritérií pre nekomoditné využívanie pôdy
- vývoj parametrov a potenciálov multifunkčného využitia pôdy.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2007):
Strategické a odborné dokumenty
- odborná publikácia na tému „Produkčno-ekonomické parametre využívania poľnohospodárskych pôd“
- odborná publikácia na tému „Vhodnosť krajiny pre pestovanie poľnohospodárskych plodín“
Databázové a informačné produkty
- súbor máp priestorovej diferenciácie vybraných ekologických funkcií poľnohospodárskych
pôd SR.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2007):
- zvyšovanie informovanosti odbornej a laickej verejnosti publikáciou a prezentovaním získaných odborných poznatkov
- upresnenie algoritmov hodnotenia vybraných ekologických funkcií pôdy
- vývoj metód ekonomického hodnotenia vybraných ekologických funkcií pôdy.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transféry).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Odbor rozvoja
vidieka, Krajské a obvodné pozemkové úrady, inštitúcie a organizácie rezortu
pôdohospodárstva, Ministerstvo životného prostredia SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.

Úloha č. 3:
Názov úlohy: „Tvorba a hodnotenie poznatkov o vývoji vlastností pôdneho

krytu SR pre efektívnu ochranu pôdy v poľnohospodárskej krajine “
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Doc. Ing. Jozef Kobza, CSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Rozália Szallayová,
Odbor pozemkových úprav MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 7 000 000 Sk

Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007-31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
05.5.0 „Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia“.
Stručná anotácia úlohy:
Efektívna ochrana pôdy pred degradáciou predstavuje v súčasnosti vysoko aktuálny problém
tak na národnej úrovni, ako aj v rámci EÚ. Východiskovým bodom pre efektívnu ochranu
pôdy je poznanie stavu pôdnych vlastností a ich vývoj v čase vo väzbe na príčiny a faktory,
ktoré zmenu stavu spôsobujú. Systematické hodnotenie vývoja pôd SR začalo v roku 1993,
kedy na základe Uznesenia vlády SR č. 620 zo dňa 7. septembra 1993 bol schválený systém
monitorovania zložiek životného prostredia vrátane pôdy. Z novších uznesení treba spomenúť
Uznesenie vlády SR č. 7 z 12.1.2000 a č. 664 z 23.8.2000, ktoré hovoria o potrebe
zabezpečenia ďalšej realizácie a dobudovania monitoringu životného prostredia v nadväznosti
na krajiny EÚ. Dokumenty EK v rámci Tematickej stratégie pre ochranu pôdy (2004) sú
významným materiálom využiteľnom pri ďalšej stratégii využívania a ochrany pôdy v rámci
EÚ. Zámerom je sledovanie dôležitých parametrov pôdy z pohľadu konkrétnych ohrození
pôd, ako je napr. kontaminácia pôd (difúzna aj lokálna), acidifikácia, alkalizácia a salinizácia
pôd, vývoj kvantitatívneho a kvalitatívneho zloženia pôdneho humusu, kompakcie (utláčania)
a erózie pôd. Tento medzinárodný dokument je zaväzujúci aj pre SR pri sledovaní a hodnotení
ďalšieho vývoja pôd v nadväznosti na spôsob ich ochrany. Uvedený dokument bol zahrnutý aj
v novej predloženej koncepcii monitoringu životného prostredia (vrátane pôdy), ktorá bola
schválená na 124. schôdzi Vlády SR zo dňa 16.3.2005.
Úloha je zameraná na riešenie teoretických a odborných problémov súvisiacich s tvorbou nových
poznatkov o vývoji pôdneho krytu SR a jeho trvalo udržateľnom využití, ktoré sú podmienkou
efektívneho využívania prírodných zdrojov pri eko-sociálnom rozvoji regiónov SR.
Riešenie úlohy zahrňuje nasledovné okruhy problémov:
- metódy hodnotenia zmien a trendov vývoja vlastností pôdy vrátane indikátorov vývoja
predpokladaných degradačných javov poľnohospodárskej pôdy
- hodnotenie stavu a vývoja vlastností pôdy v poľnohospodárskej krajine vo väzbe na spôsob
jej využívania
- priestorová identifikácia rizikových oblastí ochrany pôdy s ohľadom na jej vlastnosti,
spôsob využívania a environmentálne limity
- vývoj metód skorého varovania zo zistených negatívnych trendov vývoja pôd
- strategické opatrenia pre zvýšenie efektívnosti ochrany pôdy v poľnohospodárskej krajine.
Základné ciele úlohy možno charakterizovať nasledovne:
- definovanie relevantných indikátorov vývoja pôdneho fondu pre kvalitatívne a kvantitatívne
vymedzenie parametrov predpokladaných degradačných javov poľnohospodárskej pôdy
- hodnotenie trendov vývoja pôdnych parametrov a vlastností v sieti monitoringu pôdy SR
- vývoj metód a kritérií pre identifikáciu a rozšírenie rizikových oblastí ochrany pôdy na
území SR
- návrh kompenzačných riešení využívania pôdy v rizikových oblastiach ochrany pôdy SR.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2007):
Strategické a odborné dokumenty
- odborné publikácie zamerané na problematiku stavu vývoja pôd, kontaminácie pôd
v záujmovom území, vývoja obsahu v pôdach SR a plošného vyhodnotenia potenciálnej
kompakcie pôd SR (4 ks)
Databázové a informačné produkty
- priestorová diferenciácia vybraných degradačných procesov poľnohospodárskych pôd SR
(acidifikácia, rizikové prvky, vodná erózia) a sekvestrácie uhlíka (spolu 4 informačné vrstvy
GIS)

Ostatné produkty a aktivity
- podklady pre návrh legislatívneho predpisu o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii
a odstraňovaní environmentálnych škôd.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2007):
- prevádzka a aktualizácia databázy ČMS pôda
- aktualizácia rezortných www stránok o aktuálnom stave a vývoji poľnohospodárskej pôdy
- spoluúčasť na aktualizácii európskej databázy monitoringu zložiek životného prostredia
- odber pôdnych vzoriek zo siete ČMS-P, popis v teréne a spracovanie dokumentácie
- informovanie odbornej a širšej verejnosti s vývojom stavu pôd na Slovensku formou
vedeckých, odborných a edukačných aktivít.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transféry).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Odbor
pozemkových úprav, Krajské a obvodné pozemkové úrady, Ministerstvo životného prostredia
SR, Slovenská agentúra životného prostredia
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.

Úloha č. 4:
Názov úlohy: „Vývoj funkčných vzťahov parametrov pôdy a krajiny pre

tvorbu informačných produktov a expertných systémov“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: RNDr. Anna Levčíková, Odbor informatiky MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 6 000 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007-31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy:
Riešenie úlohy je zamerané na tvorbu priestorových, kvantifikovaných a dynamických
informácií a informačných produktov týkajúcich sa poľnohospodárskych pôd a ich funkcií pre
potreby strategického plánovania a operatívneho rozhodovania na úrovni štátnej správy
a užívateľov pôdy. Teoretické poznatky riešenia vyústia do reálnych užívateľských produktov
vo forme expertných systémov a rozhodovacích modelov nevyhnutných z hľadiska
implementácie Národného programu poznatkovej ekonomiky ako aj požiadaviek EÚ a to
najmä opatrení vyžadovaných Usmernením EC č. 1782/2003. Ide najmä o kapitolu 3 tohto
dokumentu, kde sa vyžaduje založiť poradenský informačný systém pre farmárov dostupný
pre najširší okruh užívateľov pôdy.
Hlavnými okruhmi riešenia úlohy sú:
- kompletizácia údajového portálu o pôde a krajine SR
- aktualizácia informácií permanentnou detekciou vlastností pôdneho
krytu diaľkovým prieskumom
- tvorba komplexných informačných systémov na podporu
rozhodovacieho procesu a manažmentu pri využívaní pôd SR

- logistika vybraných cieľových výstupov vo virtuálnych centrách
informácií.
Základné ciele riešenia úlohy možno charakterizovať nasledovne:
- tvorba údajovej základne o poľnohospodárskych pôdach SR (georeferencovaná a rastrová
databáza poľnohospodárskych pôd SR)
- tvorba a aplikácia metodických postupov integrácie, korekcie a štandardizácie databázových
údajov
- odvodzovanie parametrov pôdy a krajiny jednoduchými a viacnásobnými funkčnými
vzťahmi a modelmi a ich verifikácia
- zisťovanie parametrov pôdy a krajiny pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme
a verifikácia údajov
- zisťovanie funkčných parametrov pôdy a krajiny, relevantných k jej využitiu
- tvorba informačných produktov pre podporu rozhodovania v oblasti využívania pôd v
poľnohospodárskej krajine v rámci hospodárskeho, eko-sociálneho a regionálneho rozvoja
SR.
Kvantitatívne parametre úlohy (r. 2007):
Databázové a informačné produkty
- informačné vrstvy súborného informačného a poradenského systému o pôde (spolu 17 ks).
Kvalitatívne parametre úlohy (r. 2007):
- manažment ochrany a využívania pôdy využitím dostupných informácií
- automatizované informačné a kontrolné mechanizmy uplatňovania politiky EÚ
v podmienkach SR
- uplatnenie zásad poznatkovej ekonomiky v poľnohospodárstve SR.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transféry).
Kľúčoví užívatelia úlohy:
Potenciálne všetci užívatelia pôdy v SR, MP SR, MH SR, MŽP SR, občania SR, zahraničné
odborné inštitúcie vrátane ústredných inštitúcií EÚ.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.

Úloha č. 5:
Názov úlohy: „Zabezpečovanie úloh súvisiacich s výkonom Pôdnej služby

a poradenstva pri ochrane pôdy“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Mgr. Jana Šimová, Mgr. Alexandra Bučinská, VÚPOP
Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Rozália Szallayová, Ing. Mikuláš Tekeľ
Odbor pozemkových úprav MP SR
Ing. Zuzana Gergeľová,
Odbor rozvoja vidieka
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 2 150 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007-31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:

04.2.1 „Poľnohospodárstvo“.
Stručná anotácia úlohy:
Zákon č. 220/2004 Z.z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ustanovuje ochranu
vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, ochranu environmentálnych funkcií
poľnohospodárskej pôdy, ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými
zábermi na nepoľnohospodárske použitie, postup pri zmene druhu pozemku a postup pri
odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel. Dohľad nad dodržiavaním a
uplatňovaním ustanovení tohto zákona je vykonávaný orgánmi ochrany poľnohospodárskej
pôdy v spolupráci s Pôdnou službou v rámci odbornej činnosti pre oblasť ochrany poľnohospodárskej pôdy. V roku 2007 sa aktivity pôdnej služby budú zameriavať na nasledovné okruhy
problémov:
- realizácia odborného dohľadu nad ochranou poľnohospodárskej pôdy resp. dohľad nad
dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy
- vykonávanie činnosti v spolupráci s orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy priebežne
počas celého roka s pôsobnosťou pre celé územie SR vrátane riešenia podnetov týkajúcich
sa degradácie poľnohospodárskej pôdy
- vykonávanie aktivít súvisiacich s manipuláciou skrývky humusového horizontu pri návrhoch
odnímania z poľnohospodárskej pôdy.
- vykonávanie odborných činností súvisiacich s hodnotením a optimálnym využívaním (funkčnou
delimitáciou) pôdy v konaní o pozemkových úpravách podľa zákona č. 330/1991 Z.z.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
- získavaní informácií z vlastných aj poskytnutých digitálnych a analógových podkladov
(pôdne mapy, ortofotomapy, digitálny model terénu), ktoré budú aktualizované terénnym
pôdoznaleckým prieskumom
- vyhľadávaní údajov z dostupných informačných zdrojov
- zabezpečenie posudkovej činnosti pre projekty o aplikácii upraveného čistiarenského kalu
a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 188/2003 Z.z.
- zabezpečenie spravodajstva o vývoji stavu v danej oblasti pre potreby MP SR.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Strategické, informačné a odborné dokumenty
- správa o záberoch poľnohospodárskej pôdy a vykonaných aktivitách Pôdnej služby za
kalendárny rok
- správa o stave aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov na poľnohospodársku pôdu.
Ostatné produkty a aktivity
- odborné stanoviská a posudky Pôdnej služby podľa konkrétnych požiadaviek orgánov
ochrany poľnohospodárskej pôdy - napr. § 9, 10 a 19 a § 3 až 8
- vypracovanie atestov na projekty spätnej rekultivácie spracované inými subjektami.
- odborné podklady a stanoviská pre rozhodovanie komisie v konaní o pozemkových úpravách
(v prípravnom konaní)
- vypracovanie odborných podkladov a stanovísk k zmenám priebehu hraníc obvodu pozemkových
úprav a zmenám druhov pozemkov v teréne, na základe terénneho prieskumu (v priebehu
pozemkových úprav – v etape spracovania úvodných podkladov).
- odborné podklady a stanoviská pre rozhodovanie komisie v konaní o pozemkových úpravách
(v prípravnom konaní)

- vypracovanie odborných podkladov a stanovísk k zmenám priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zmenám druhov pozemkov v teréne, na základe terénneho prieskumu
(v priebehu pozemkových úprav – v etape spracovania úvodných podkladov)
- vypracovanie odborných posudkov projektov o aplikácii čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- zabezpečovanie poradenstva a spravodajstva v oblasti aktívnej ochrany poľnohospodárskej
pôdy
- zabezpečovanie poradenstva v oblasti prípravy projektov aplikácie upraveného čistiarenského
kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transféry).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Krajské
a obvodné pozemkové úrady, užívatelia poľnohospodárskej pôdy.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.

Úloha č. 6:
Názov úlohy: „Vytváranie a poskytovania web geopriestorových informácií

rezortu pôdohospodárstva v rámci IGIS MP SR“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Michal Sviček, CSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: RNDr. Anna Levčíková, Odbor informatiky MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 1 000 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007-31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.2.8 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy:
Riešená problematika je v súlade s informatizáciou spoločnosti a zároveň s cieľmi
vytváraného „Integrovaného geografického informačného systému v rezorte pôdohospodárstva (IGIS RP)“ schválenom a prijatom na 2. zasadnutie Koordinačnej rady projektu
Integrovaného geografického informačného systému v rezorte pôdohospodárstva, ktoré sa
konalo dna 16. 11. 2005. Úloha sa na základe tematických okruhov člení na dve základné
časti a to participáciu VÚPOP na vytváraní Integrovaného geografického systému rezortu
pôdohospodárstva zahrňujúca vytváranie Jednotného lokalizačného základu (JLZ) a prevádzkovanie
Veterinárneho geografického informačného systému (VGIS).
Riešenie Integrovaného geografického systému rezortu pôdohospodárstva zahŕňa tvorbu údajov
podľa schválenej objektovej skladby v rozsahu pilotnej verzie JLZ. V roku 2007 sa bude
naväzovať na vytvorené vrstvy z roku 2006.
Riešenie problematiky Veterinárneho geografický informačného systému bude v roku 2007
zamerané na úpravu a aktualizáciu systému podľa požiadaviek a potrieb MP SR a SPVS SR.
predovšetkým smerom k registrácií nových fariem, evidovaniu ďalších druhov hospodárskych
zvierat (doladenie hydiny a rýb, kone, včelstvá…) a zlepšovaniu funkcionalít a služieb.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:

Databázové a informačné produkty
- dobudovanie databázy JLZ
- aktualizovaná a kompletizovaná internetová služba Veterinárneho geografického informačného
systému.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- konsolidácia blokov LPIS v konfrontácii s jednotkami lesa a údajmi JLZ
- kvalitatívne zlepšenie funkcionalít V- GIS.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transféry).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, inštitúcie
a organizácie rezortu pôdohospodárstva, široká verejnosť.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.

Úloha č. 7:
Názov úlohy: „Implementácia európskeho systému pre odhad úrod a produkciu

poľnohospodárskych plodín (CGMS a MCYFS) v SR“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Mgr. Martina Nováková, VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Štefan Adam,
Sekcia poľnohospodárstva a obchodu MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 900 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007-31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.2.1 „Poľnohospodárstvo“.
Stručná anotácia úlohy:
Na základe kritérií MP SR a Európskej komisie sa odhady úrod na národnej úrovni (SR)
vykonávajú pre hlavné (strategické) poľnohospodárske plodiny t.j. pšenicu ozimnú, jačmeň
jarný, repku olejnú, kukuricu na zrno, slnečnicu, cukrovú repu technická a zemiaky, a to na
úrovni jednotlivých krajov, resp. okresov SR. Odhad sa vykonáva v súlade s metodikou
odhadu úrod v členských krajinách EÚ za použitia porovnávania satelitných
meteorologických obrazových záznamov NOAA-AVHRR, SPOT Vegetation a agrometeorologického modelovania úrod v najnovšej verzii programu WOFOST. Cieľom riešenia
v roku 2007 bude odhad úrod hlavných poľnohospodárskych plodín, predpoveď produkcie na
krajskej úrovni a za celú SR, porovnanie odhadov úrod a inventarizácie z oficiálnymi
štatistickými úrodami (analýza, závislosti), a návrh prvej fázy implementácie existujúceho
systému pre odhad úrod na európskej úrovni (za pomoci Spoločného Výskumného Strediska
EU – JRC).
V roku 2007 bude odhad úrod prebiehať podľa schémy použitej v roku 2006 s niekoľkými
modifikáciami. V rámci metódy interpretácie satelitných obrazových záznamov s malým
rozlíšením sa bude sledovať a analyzovať vývoj biomasy prostredníctvom vegetačného
indexu NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) a indexu suchej hmoty DMP (Dry
Matter Production). Pri metóde biofyzikálneho modelovania sa vývoj biomasy bude
modelovať pomocou biofyzikálneho modelu WOFOST. Pri oboch metódach sa zistené

hodnoty indexov následne porovnajú s hodnotami indexov z daného obdobia za
predchádzajúce roky a so skutočne dosiahnutými úrodami. Na základe porovnávania
(štatistickými metódami) určia sa konečné hodnoty odhadovanej biomasy, resp. produkcie
jednotlivých plodín (úrody plodín). Interpretácia výsledkov (odhadov) sa bude realizovať súbežne
s interpretáciou agometeorologických údajov a ich vplyvom na stav a vývoj porastov
poľnohospodárskych plodín. Zároveň sa bude vyvíjať, aplikovať a implementovať experimentálne
riešenie vytvorenia regresného modelu pre odhad úrody jednotlivých poľnohospodárskych plodín
na úrovni vybraných okresov (na základe štatistických radov dosiahnutých úrod a štatistických
radoch simulovaného, resp. interpretovaného vývoja biomasy).
Súbežne s odhadom úrod a produkcie poľnohospodárskych plodín sa (po dohode a za pomoci JRC
Ispra) pozornosť zameria na návrh a prípravnú fázu implementácie existujúceho systému pre odhad
úrod na európskej úrovni (CGMS) na národnú úroveň (SR).
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Odborné a strategické produkty:
- 3 správy o odhade úrod a produkcie ozimných a jarných plodín
- 3 správy o odhade úrod a produkcie letných plodín
- 2 správy - informácie o vývoji odhadov úrod pre štáty EU (pre ozimné a jarné plodiny / pre letné
plodiny)
- 1 správa - informácie o vývoji a stave implementácie európskeho systému odhadovania úrod
(CGMS) na národnej úrovni.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- odhady úrod vykonávané dvomi spôsobmi - na základe interpretácie satelitných obrazových
záznamov NOAA-AVHRR, SPOT Vegetation a agro-meteorologického modelovania v
programe WOFOST 7.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transféry).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Odbor
rastlinných komodít, užívatelia pôdy, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
pestovateľské zväzy, Štatistický úrad SR, široká verejnosť.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008

Úloha č. 8:
Názov úlohy: „Modelovanie a aplikácia precízneho poľnohospodárstva

na
základe detailných geoinformácií (údaje GIS- o pôde, DPZ a terénnych
meraní)“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Mgr. Peter Scholtz, VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Štefan Adam,
Sekcia poľnohospodárstva a obchodu MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 700 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007-31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.2.8 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.

Stručná anotácia úlohy:
Problematika, adaptácia a aplikovanie systému presného hospodárenia nepredstavuje len otázku
vybavenia subjektu zodpovedajúcou technikou a ľudskými zdrojmi, ktoré by prakticky zabezpečovali úlohy spojené so zberom údajov, aplikovaním systému variabilného hospodárenia na pôde,
úlohy súvisiace s automatizáciou systému evidencie, resp. manažmentu rastlinnej a živočíšnej
výroby. Významnou, nevyhnutnou a predovšetkým efektívnou i objektívnou súčasťou systému
presného hospodárenia sú multitemporálne a multispektrálne údaje diaľkového prieskumu Zeme,
spracovanie priestorových údajov v prostrediach geografických informačných systémov (GIS), ich
analýzy a štatistického vyhodnotenie s cieľom aplikácie týchto poznatkov v praxi. Cieľom úlohy je
nadviazať na dosiahnuté výsledky a modelovania z roku 2006 zameraných predovšetkým na
nahradenie finančne nákladnej „klasickej“ techniky zberu údajov (pôdne vzorkovanie a laboratórne
analýzy, „úrodový“ senzor, a pod.) predikciou z údajov DPZ a spracovaním technológiami GIS.
V roku 2007 sa budú aktivity zameriavať na:
- hodnotenie stavu vegetácie pomocou údajov DPZ, t.j. využitím satelitných obrazových záznamov
korigovaných o vplyv atmosféry (program vyvinutý The Air Force Research Lab, USA); modelovanie stavu a vývoja vegetácie pomocou špecializovaného programu (ktorého vývoj financovala
ESA) s cieľom predikcie úrody a s hlavným cieľom (do budúcnosti) stanovovania odporúčanej
dávky variabilného hnojenia
- hodnotenie variability pôdnych parametrov na základe údajov DPZ
- doladenie praktického vyžívania stanovania variabilných podmienok v rámci parcely pomocou
merania elektromagnetickej vodivosti pôdy
- stanovenia pracovných postupov na efektívne využívanie existujúcich údajov (KPP, BPEJ, ...).
Riešenie problematiky modelovania stavu a vývoja vegetácie bude založené na interpretácií
satelitných obrazových záznamov. Využitím špeciálnych pracovných postupov sa bude
modelovať stav vegetácie, resp. úrody, ktorá sa následne bude konfrontovať so skutočne
nameranou úrodou (získaných z úrodových senzorov („úrodomerov“) zabudovaných priamo v
kombajnoch). Terénne merania (napr. merania obsahu chlorofylu vo vegetácii) budú na jednej
strane využité pri upresňovaní výsledkov z DPZ, ktoré sa spracujú pomocou priestorových analýz
a použitím interpolačných metód v prostredí GIS. Na strane druhej, budú hodnotené spolu
s ostatnými faktormi (interpretovanými parametrami DPZ, s úrodou) s cieľom interpretácie ich
vzájomných vzťahov a miery vzájomnej závislosti, resp. podmienenosti.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Odborné a strategické produkty:
- vytvorenie metodického postupu na efektívne mapovanie pôdnych vlastnosti využitím bezkontaktných techník (DPZ, elektromagnetická vodivosť)
- stanovenie pracovných postupov na efektívne využívanie existujúcich údajov.
Databázové a informačné produkty
- vytvorenie modelu odhadu úrody na úrovni parcely na základe interpretácie údajov DPZ
- vytvorenie modelu na stanovenie variabilnej dávky hnojenia dusíkom na základe interpretácie
údajov DPZ.
Ostatné produkty a aktivity:
- získanie vstupných údajov a ich následné spracovanie v prostredí GIS minimálne pre 2 modelové
podniky
- zistenie korelácií (miery závislosti) medzi jednotlivými faktormi (vstupnými údajmi) a zároveň
zistenie váhy jednotlivých faktorov vo vzťahu k výslednej úrode.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- v spojitosti s inými aktivitami VÚPOP poskytovať niektoré informácie prostredníctvom web.

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transfery).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Odbor
rastlinných komodít, užívatelia pôdy, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
pestovateľské zväzy, Štatistický úrad SR, široká verejnosť.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.

Úloha č. 9:
Názov úlohy: „Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov

a dohôd SR“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Eva Kolesárová, CSc.,
Odbor zahraničných vzťahov MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 450 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007-31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 01.1.3. Zahraničná oblasť (Riadenie zahraničných vecí a služieb)“
Stručná anotácia úlohy:
Slovenská republika prostredníctvom VÚPOP Bratislava je zapojená do viacerých
medzinárodných aktivít, ktoré majú dlhoročnú tradíciu a /resp. vyplývajú z medzinárodných
záväzkov Slovenska. K nim patria:
- dohovor OSN pre boj s dezertifikáciou v zmysle prílohy V. – VÚPOP je národným
ohniskovým bodom pre uvedený Dohovor
- aktivity v rámci národnej Spoločnej pracovnej skupiny OECD pre poľnohospodárstvo
- aktivity v rámci európskej stratégie pre ochranu pôdy, Európskeho úradu pre pôdu v Ispre
(Taliansko) a Európskej spoločnosti na ochranu pôdy (ESSC).
Cieľom riešenia úlohy je zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Dohovore OSN
pre boj s dezertifikáciou (rozpracovanie úloh Akčného programu, účasť na práci pracovnej
skupiny EÚ k Dohovoru a i.), zabezpečovanie úloh na základe požiadaviek OECD v oblasti
agro-environmentálnych indikátorov a zabezpečovanie činností vyplývajúcich z aktivít
v rámci európskej stratégie pre ochranu pôdy, požiadaviek Európskeho úradu pre pôdu
a z aktivít Európskej spoločnosti na ochranu (plnenie medzinárodných úloh, zadaní,
požiadaviek; vykonávanie expertných aktivít; vypracovávanie stanovísk).
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Strategické, informačné a odborné dokumenty:
- prijatie a implementácia Akčného plánu boja proti dezertifikácii v SR.
Ostatné produkty a aktivity:
- zorganizovanie stretnutia vysokých zástupcov zainteresovaných na plnení Dohovoru pre boj
s dezertifikáciou.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- plnenie úloh SR v Dohovore OSN pre boj s dezertifikáciou
- plnenie úloh SR v rámci environmentálnych programov OECD
- plnenie úloh SR pri príprave Rámcovej smernice EÚ na ochranu pôdy

- plnenie úloh SR ako sekretariátu Medzinárodnej spoločnosti pre ochranu pôdy.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transféry).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Odbor
zahraničných vzťahov, Ministerstvo pôdohospodárstva - Odbor rozvoja vidieka, Organizácia
pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - Direktoriát pre potraviny, poľnohospodárstvo a rybolov
v Bruseli, Úrad OSN pre dohovor pre boj s dezertifikáciou v Bone, Európsky úrad pre pôdu
v Ispre, Európska spoločnosť na ochranu pôdy vo Valencii.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.

