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Hlavné relevantné SK NACE 

odvetvie 

Poľnohospodárstvo 

Funkčné väzby M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti  
J63 Informačné služby 
M72 Vedecký výskum a vývoj 

PREDMET VÝSKUMU 

o Satelitne založený diaľkový prieskum Zeme (DPZ) 
o Klimatická zmena, komplexné hodnotenie dopadov a adaptácie v poľnohospodárstve 
o Hodnotenie a včasná predikcia sucha 
o Hodnotenie degradácie poľnohospodárskych pôd 
o Návrh opatrení v poľnohospodárstve 
o Scenáre zmien poľnohospodárskej a vidieckej krajiny   

VÝSTUPY DO PRAXE 

o Nové priestorové klimatické produkty a nové regionálne scenáre zmeny klímy 
o Inovatívne prístupy a priestorové dáta na báze satelitne založeného diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) využiteľné 

v poľnohospodárskej praxi 
o Nové prístupy k hodnoteniu sucha a vývoja poľnohospodárskej úrody 
o Nové prístupy k mapovaniu degradácie poľnohospodárskych pôd 
o Nové aplikácie sezónnych prognóz sucha  

o Nové databázy analýz o stave atmosférických a pôdnych parametrov, vychádzajúcich z meraní a modelovania v gridovej 

podobe s vysokým časovým a priestorovým rozlíšením 

o Geodatabáza interpretovaných výstupov modelovania produkčného potenciálu pôd a pôdneho organického uhlíka v podobe 

otvorených údajov  

o Katalóg opatrení na mitigáciu a adaptáciu vidieckej krajiny Slovenska vzhľadom ku klimatickým zmenám 

o Geodatabáza interpretovaných výstupov modelovania erózie, zhutnenia a kontaminácie pôd v podobe otvorených údajov  

o Návrh konkrétnych opatrení - metodika obrábania poľnohospodárskych pôd a manažmentu krajiny vedúcich k trvalo 

udržateľnej produkcii  

o Potenciálne úrodové mapy (manažmentové zóny) na báze DPZ  

o Nová geodatabáza DPZ založeného produktu pre monitoring vegetačného sucha na Slovensku 

 

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

Po prvýkrát sa na Slovensku poskladal tím odborníkov z klimatológie, numerickej meteorológie, pedológie, krajinnej 

ekológie, sociológie, agronómie ,  geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, ktorý pripraví na báze vedeckého poznania 

inovatívne nástroje a dáta pre podporu správnych rozhodnutí v oblasti poľnohospodárstva a udržateľného rozvoja 

poľnohospodárskej krajiny.  

 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci - ÚKE SAV 
Výskumná aktivita 1 -  Tvorba DPZ produktov pre hodnotenie 
stavu poľnohospodárskych porastov, zmien poľnohospodárskej 
krajiny a predikčné krajinné modelovanie. 
 
Výskum inovatívnych prístupov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) 

pre tvorbu včasných informácií o stave poľnohospodárskej krajiny 

a poľnohospodárskych porastov, vrátane retrospektívnej analýzy a 

predikčného modelovania krajiny. Pokročilé klasifikácie a časové 

analýzy satelitných snímok s hlavným dôrazom na detekciu 

spôsobov a intenzity využívania poľnohospodárskej krajiny, 

Partner 1 - NPPC 
Výskumná aktivita 3: Modelovanie dopadov 

klimatickej zmeny na pôdu a tvorba priestorovo 

diferencovaných informácií o pôde v agrárnej krajine 

Aktivita rieši využitie údajov o pôde a 

poľnohospodárskej krajine v národnej mierke pre 

komplexné hodnotenie možných dopadov klimatickej 

zmeny na produkčnú funkciu pôdy a udržateľnosť 

hospodárenia a jej degradáciu. Budú využité nástroje 

procesného a empirického modelovania 



 

 

 
 

hodnotenie kvality, resp. poškodenia poľnohospodárskych 

porastov a poľnohospodárskych pôd. Spracovanie, analýzy 

a interpretácie satelitne založených multispektrálnych,  radarových 

(program Copernicus) a hyperspektrálnych údajov (Enmap).  

Téma 1: Výskum pokročilých prístupov DPZ k tvorbe nových údajov 

o stave poľnohospodárskych porastov. 

Téma 2: Predikčné modelovanie zmien krajiny, spôsobov 

a intenzity využívania na základe alternatívnych scenárov (scenario 

based landscape modelling). 

Téma 3: Hodnotenie kvality poľnohospodárskych parciel a miery 

degradácie poľnohospodárskych pôd metódami DPZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agroekosystému s dôrazom na pôdu, jej vlastnosti a tiež 

jej produkčnú funkciu, ktoré umožnia interpretovať 

existujúce údaje v podobe priestorovo lokalizovanej a v 

čase dynamickej informácie s pokrytím celého 

poľnohospodársky využívaného územia Slovenska. 

Prostredníctvom súboru teoretických scenárov spôsobu 

a intenzity využívania poľnohospodárskej krajiny a 

scenárov klimatickej zmeny bude skúmané a 

vyhodnotené spolupôsobenie faktorov produkcie a 

degradácie pôdy z pohľadu požiadaviek na jej 

udržateľný manažment.  

Téma 1: Hodnotenie dopadov sucha na 

poľnohospodárske plodiny.  

Téma 2: Predikcia produkčného potenciálu 

poľnohospodárskych pôd a zásob uhlíka v podmienkach 

meniacej sa klímy  

Téma 3: Hodnotenie miery degradácie 

poľnohospodárskej pôdy v odozve na jej aktuálne 

využívanie a z pohľadu zachovania jej produkčných 

schopností.  

Partner 2 - SPU  
Výskumná aktivita 4: Návrh adaptačných opatrení na 

predchádzanie negatívnych vplyvov v dôsledku 

klimatických zmien v poľnohospodárstve 

Aktivita zameraná na stanovenie objektívnych opatrení 

na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy v 

modelových územiach s cieľom podporiť detenciu a 

retenciu vody odtekajúcej z povodia prostredníctvom 

výskumu: biofyzikálnych parametrov pôdy, pôdnych 

vlastností meniacich sa vplyvom pôdno-klimatických 

podmienok a pestovateľských  zámerov a príčinných 

faktorov prívalových povodní z pohľadu využívania 

krajiny. Návrhom alternatívnych “landuse” modelov 

bude zdokumentovaný ekonomický dosah jednotlivých 

prístupov. Aktivita je členená na 4 čiastkové témy: 

Téma 1:  Hodnotenie alternatívnych scenárov 

zmenených podmienok v poľnohospodárstve  

Téma 2: Hodnotenie príčinných faktorov prívalových 

povodní v poľnohospodárskej krajine (SPU FZKI)  

Téma 3: Určenie priestorovej variability biofyzikálnych 

parametrov pôdy na lokálnej úrovni, využiteľných v 

systéme presného poľnohospodárstva. 

Téma 4: Hodnotenie rôznych spôsobov hospodárenia a 

využívania pôdy na lokálnej a regionálnej úrovni. 

Partner 3 - SHMÚ 



 

 

Výskumná aktivita 2: Tvorba nových klimatických 
produktov vrátane regionálne špecifických scenárov 
zmeny klimatických ukazovateľov 
 
Klimatické reanalýzy a klimatické scenáre sú v 

súčasnosti nevyhnutným a široko využívaným  

prostriedkom na odhad dopadov klimatických zmien na 

ekosystémy a spoločnosť. Takéto dáta cielene a 

špecificky pripravené s využitím výstupov regionálnych 

klimatických modelov (prostredníctvom dynamického 

downcalingu) pre územie SR v dostatočne vysokom 

priestorovom rozlíšení nie sú k dispozícii. Kvantifikácia 

dopadov klimatickej zmeny s dôrazom na priestorové 

rozloženie jednotlivých – zdanlivo protichodných - 

charakteristík (intenzívne zrážky, sucho) je potrebná pre 

prípravu adaptačných opatrení na zmiernenie jej 

následkov nielen v poľnohospodárstve.  Súčasné 

štandardné meracie klimatické systémy 

poskytujú  merania atmosférických a pôdnych 

parametrov v nerovnomerne rozmiestnených 

lokalitách, s nedostatočným a/alebo neúplným časovým 

rozlíšením. Moderné štatistické metódy a matematicko-

fyzikálne modely dokážu takéto nepravidelné dáta 

transformovať do pravidelnej siete s vysokým 

priestorovým a časovým rozlíšením (tzv. analýza).  

Téma 1: Krátkodobé a dlhodobé prognózovanie 

meteorologického a pôdneho sucha.  

Téma 2: Tvorba nových scenárov klimatických zmien 

(downscaling). 

Téma 3:  Regionálne charakteristiky intenzívnych zrážok 

na Slovensku. 

Partner 4 – UKF 
Výskumná aktivita 5: Hodnotenie socioekonomických 
a environmentálnych dopadov klimatických zmien 
Účelom aktivity je hodnotenie hlavných dopadov 

predpokladaných zmien a  scenárov vývoja 

poľnohospodárskej krajiny na jej obyvateľov, užívateľov 

pozemkov a ich aktivity. Dôraz bude kladený na 

hodnotenie zmien v plnení základných 

environmentálnych funkcií a služieb a na 

socioekonomické aktivity, a to s využitím kombinácie 

metód prírodovedného, ekonomického a socio-

kultúrneho výskumu. Aktivita je založená na 

zapracovaní postojov a názorov dotknutých obyvateľov 

a subjektov – jej súčasťou je reflexia vedeckých 

výsledkov občanmi a zástupcami zainteresovaných 

skupín. Výsledné odporúčania budú formulované 

s využitím participatívneho prístupu. Aktivita je členená 

na 3 čiastkové témy: 



 

 

 
 

Téma 1: Dopady scenárov klimatických zmien na 

vidiecku krajinu – národná úroveň.  

Téma 2: Dopady scenárov klimatických zmien na 

vidiecku krajinu – regionálna úroveň.  

Téma 3: Percepcia obyvateľstva a farmárov na 

modelové scenáre zmeny poľnohospodárstva na 

Slovensku.  

Partner 5 – YMS, a.s. 
Výskumná aktivita 6: Výskum nových techník 

spracovania, analýzy a vizualizácie odvodených 

údajov, automatizácia procesingu údajov z DPZ a 

priestorové modelovanie 

Aktivita je zameraná na výskum možností spôsobov 

a inovatívnych foriem vizualizácie geopriestorových 

údajov, analýzy a fúzia viaczdrojových dát. Pri 

spracovaní údajov budú aplikované i algoritmy 

strojového učenia (machine learning) s cieľom 

optimalizácie a automatizácie spracovania rôznorodých 

údajov. Očakávané výsledky aktivity majú všetky 

predpoklady byť významným prínosom pre praktické 

využitie v oblasti poľnohospodárstva. 

Téma 1: Výskum procesov spracovania a analýzy viac 

zdrojových dát. 

Téma 2: Výskum procesov klasifikácie satelitných dát. 

Téma 3: Priestorové modelovania viac-zdrojových dát. 

Výskumná aktivita 7: Vývoj nástrojov na spracovanie a 

publikovanie špecifických typov dát 

Experimentálny vývoj, v rámci Aktivity 
č. 7, vytvorí prototyp riešenia, 
v ktorom budú vyššie uvedené 
poznatky implementované, pričom 
pridanou hodnotou, okrem 
spracovania údajov rôznej povahy 
a charakteru, bude demonštrácia 
možností na nich vykonávaných  
analýz. Analýzy, ako aj modelovanie 
v reálnom čase nad heterogénnymi 
údajovými zdrojmi sú očakávané ciele, 
ktoré sú nielen originálne, ale 
vzhľadom na ich absenciu, ale zároveň 
potrebu, vysoko aktuálne. Inovatívne 
spôsoby spracovania heterogénnych 
dát zároveň môže priniesť nové 
ekonomicky optimalizované riešenia  
v návrhoch komplexných 
informačných systémov.  



 

 

 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci -  ÚKE SAV 
 
 
webové sídlo: www.uke.sav.sk 
 

 

Partner 1 - NPPC 
 webové sídlo:  www.vupop.sk 
 
Partner 2 - SPU 
webové sídlo: www.spu.sk 
 
Partner 3 - SHMÚ 
webové sídlo: www.shmu.sk 
 
Partner 4 - UKF 
webové sídlo: www.ukf.sk 

Partner 5 - YMS a.s. 
webové sídlo: www.yms.sk 

                                     Výskumná agentúra, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 

                             www.vyskumnaagentura.sk, info@vyskumnaagentura.sk 

http://www.uke.sav.sk/
http://www.vupop.sk/
http://www.spu.sk/
http://www.shmu.sk/
http://www.ukf.sk/
http://www.yms.sk/
http://www.vyskumnaagentura.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk

