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Výzvy, motivácie, ciele

Kapacitné
- podpora RIS3 tímov

Spoločenské
- Národná adaptačná stratégia, H2ODNOTA, EU’s Green Deal, 

CAP 

Inovačné
- Rozvoj EO biznisu, produktov a služieb

Vedecké
- Nové satelitné platformy, dáta, AI, modelovanie,...



Kapacitné - RIS3 tímy

- Vedeckovýskumné centrá (2) - Centrum pre 
aplikovaný Diaľkový prieskum Zeme UKE SAV, 
AgroBioTech SPU 

- Fakulty (5) – FZKI, TF, FAPZ, FEM, FPV UKF

- Výskumné ústavy (2) – SHMÚ, NPPC-VUPOP



Spoločenské

- Národná úroveň

- Európska

- Globálna



Vedecké výzvy



Nové platformy, nové senzory



Nové platformy, nové senzory



Údajová a vedomostná základňa

Údaje: 

• DPZ, monitoring (klíma, pôdy)

• terénny výskum

Vedomosť: 

• empirické prístupy (terénny výskum)

• dátové analýzy (strojové učenie)

• modelovanie (procesné)

www.wikipedia.com



Hlavné typy očakávaných výstupov

• Publikácie – vedomosť

• Produkty – dáta, geodáta, mapy

• Služby – digitalizácia v poľnohospodárstve

• Návrhy projektov – akcelerácia výskumných 
tímov



















Aktivita1: Tvorba DPZ produktov pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych porastov, zmien 

poľnohospodárskej krajiny a predikčné krajinné modelovanie 



DPZ a Poľnohospodárstvo

• Pozorované premenné
– Spektrálna odraznosť, spektrálne indexy, LAI, obsah chlorofylu, obsah vody 

v pletivách, pôdna vlhkosť, povrchová teplota, pokryvnosť vegetácie,....

• Odvodené premenné, indikátory, javy a procesy 

– Vegetačný stres (v prípade vodného stresu – sucho)
– Evapotranspirácia
– Produkcia
– Zelená infraštruktúra

• Pozorované a odvodené premenné, javy a procesy (URANOS)

– Typy, stav a spôsoby využitia poľnohospodárskej krajiny
– Krajinná pokrývka, typy plodín, stav-kondícia (poškodenie), biofyzikálne 

a biochemické vlastnosti (LAI, CCC, Obsah vody v pletivách, ...), zeleň v 
krajine (NDV, SWF), neúžitky, zamokrené plochy, spôsoby 
obhospodarovania.....    



Prístupy spracovania v DPZ

– Modelovanie signálu (napr. prienik žiarenia atmosférou,  
porastom, listom, pôdou)

– Klasifikácia satelitných dát - mapovanie

– Časová analýza 

– Priestorová analýza

– Kombinácia s inými údajmi (strojové učenie, asimilácia dát 
do procesných modelov)      



A1.1: Výskum pokročilých prístupov DPZ k tvorbe 
nových údajov o stave poľnohospodárskych porastov

• Aplikácia existujúcich prístupov na Slovensko

• Zvýšenie rozlíšenia dát a existujúcich 
produktov (priestor, čas, spoľahlivosť)

• Regionálna špecifickosť produktov 
(kombinácia s klasifikáciou krajiny a plodín)



PŠ: Časová analýza vegetačných indexov (MODIS)

• Príprava dát (filtrácia, interpolácia a vyhladzovanie)

• „Land surface phenology,“ detekcia anomálií

• Vegetačné sucho, odhady úrod

• Detekcia stavu a spôsobov manažmenu







Trvalé trávne porasty TTP  

1. TTP klasifikácia

2. Dlhodobá analýza NDVI

3. Detekcia sucha



PŠ: Analýza interakcie s variabilitou klímy (LSP)



Regionálna klíma (2001-2010)

E-OBS version 6.0
E-OBS is a daily gridded observational dataset for precipitation, 
temperature and sea level pressure in Europe based on ECA&D 
information. The full dataset covers the period 1950-01-01 
until 2011-12-31. It has originally been developed as part of 
the ENSEMBLES project (EU-FP6) and is now maintained and 
elaborated as part of the EURO4M project (EU-FP7).

http://eca.knmi.nl/download/ensembles/ensembles.php
http://ensembles-eu.metoffice.com/
http://www.euro4m.eu/
http://eca.knmi.nl/maxtemp_EOBS.php


Anomálie priemerných mesačných teplôt



Monitoring sucha vo vyššom priestorovom rozlíšení



Monitoring sucha vo vyššom priestorovom rozlíšení





07.06.2017









Pravidelne zamokrené plochy a neúžitky

Mapovanie zamokrenia pôdy od roku 
1985 (Landsat, Sentinel2, ASTER)

Možnosti kombinovať dáta z DPZ s 
geomofrologickými faktormi 
(topographical wetness index)

Povodne z roku 2010 (ASTER - nepravé 

farby)



Využitie LIDAR snímok a vizuálnych filtrov na identifikáciu a meranie ryhovej
erózie

MOTIVÁCIA

• Laserové skenovanie LIDAR je najpresnejšia metóda topografického merania. V súčasnosti sa vo vysokej kvalite 
(20-25 bodov na m2) skenuje západné Slovensko, v roku 2021 stredné a v roku 2022 východné Slovensko. 

• Vizuálne filtre (Kokalj, Hesse 2017) zvýrazňujú nerovnosti v teréne spôsobené predovšetkým antropogénnou činnosťou. S 
ich použitím možno identifikovať permanentné erózne ryhy na ornej pôde (s rozlíšením až 0.25 m) ale aj v lese (s rozlíšením 
0.5-1m). 

Ryhová erózia viditeľná z LIDAR snímok po aplikácii vizuálnych filtro (vpravo), ortofotosnímok rovnakej 

lokality (v1avo)
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A1.2: Predikčné modelovanie zmien krajiny, spôsobov 
a intenzity využívania na základe alternatívnych scenárov



A1.2: Scenáre vývoja poľnohospodárskej 

krajiny 
Peter Bezák, Andrej Halabuk, Jana Špulerová, Marta 
Dobrovodská, Zita Izakovičová, Juraj Lieskovský 

www.uke.sav.sk
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50-te a 60-te

Kolektivizácia

50-te (a neskôr)

Populačná explózia

Socialistická industrial.
90-te

Zmena režimu 
(trhová ekon. a 

demokracia)
2000+

Vstup do 
EU

20071950 1990

1950 19701960 19901980 2000

Interpretácia zmien krajinnej pokrývky

Referenčné obdobia zmien krajiny Slovenska po 1945

2020

- Zmeny v CAP

- EU stratégie 
zmeny klímy 
(strat. adapt. 
SR)

- Green Deal a 
pod. 

2020



MOTIVÁCIA

• Poukázať na dopady vybraných scenárov na vývoj poľnohospodárskej krajiny

• Poukázať na dopady v súvislosti so zmenou klímy a biodiverzity, sociálnymi a regionálnymi 
aspektami a cieľmi udržateľnosti (SDGs) 

• Analýza pripravenosti farmárov, ale i lokálnych aktérov (Miestne Akčné Skupiny - MAS) 
ohľadom plánovania adaptívneho manažmentu vidieckej krajiny

A1.2: Scenáre vývoja poľnohospodárskej 

krajiny 



Predikcia vývoja poľnohospodárskej krajiny 

2023+

1. Návrh scenárov a konkrétnych opatrení:
• BAU (Business As Usual) – pokračovanie nastavených pravidiel
• GREEN (Zelený) – výraznejšia podpora pre klímu a životné prostredie
• LIB (Liberalizácia) – vylúčenie dotačných schém pre farmárov

2. Modelovanie dopadu scenárov (analytické metódy)
- V mierke krajiny Slovenska
- Vo vybraných územiach (krajinné typy)

3. Percepcia vnímania scenárov a ich dopadov (empirické metódy)
- Prieskum s farmármi a inými lokálnymi aktérmi vo vybraných 

územiach

4. Celkové vyhodnotenie vplyvu scenárov (syntéza)
- Všetky aspekty udržateľnosti: environmentálne-ekonomické-sociálne



BAU – vládou 
schválený návrh 
strategického plánu 
pre Spoločnú 
Poľnohospodársku 
Politiku (SPP) od 
2023 (dňa 10.2.2022)
Podklad: Strategický 
plán SPP 2023-2027 
(návrh)

GREEN – vyhlásenie vedcov z 
krajín EÚ a návrhy vedcov a 
iných účastníkov  workshopu a 
dotazníkového prieskumu 
ohľadom opatrení SPP
Podklad:
EÚ – publikovaný článok 
https://zenodo.org/record/4311314#.YA5
-fRZCeUk

SK – súhrnný dokument z 
workshopu a dotazníkov

LIB – návrhy 
konkrétnych 
farmárov ohľadom 
budúcich 
potenciálnych 
rozhodnutí 
manažmentu poľnoh. 
plôch
Podklad:
Výstupy z výskumu 
percepcie

Návrh scenárov vývoja poľnohospodárskej krajiny 2023+
(reflektujúc spojitosť agro-politiky a opatrení prospešných pre klímu a ŽP)

https://zenodo.org/record/4311314#.YA5-fRZCeUk


1. Ekoschéma: maximálna výmera parcely OP u jedného farmára (SK intervencia)
- BAU: delenie parciel s rozlohou 50 ha+ (resp. 20ha+ v CHÚ) biopásom v min. šírke 12m
- GREEN: delenie všetkých parciel s rozlohou 20ha+
- LIB: individuálny prístup farmárov (podľa získanej percepcie – aké parcely by chceli?) 

2. GAEC8: minimálny podiel neproduktívnych plôch na jedného farmára (EU intervencia)
- BAU: min. podiel 4% z OP farmy pre neprodukčné plochy
- GREEN: min. 10% z PP farmy pre neprodukčné plochy
- LIB: individuálny prístup farmárov (podľa získanej percepcie – chceli by neprodukčné 

plochy? Aké veľké plochy?) 

Vybrané opatrenia prospešné pre klímu a životné prostredie

20502050 2050



Vybrané opatrenia prospešné pre klímu a životné prostredie
(Podmienky pre jednotlivé scenáre sa budú bližšie špecifikovať)

3. Rozvoj vidieka: agro-lesnícke systémy
- Pestovanie drevín na OP a TTP (líniová 

alebo roztrúsená výsadba)

4. Rozvoj vidieka: Zakladanie líniových 
vegetačných prvkov
- Vytvorenie líniových vegetačných 

prvkov

5. Rozvoj vidieka: Zatrávňovanie ornej 
pôdy
- Na ploche väčšej ako 5 ha založiť 

trávne porasty





Ďakujem za pozornosť!

Táto prezentácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná́
infraštruktúra pre projekt: „Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania
a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické
zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd“ (kód ITMS2014+ 313011W580),
spolufinancovaný́ zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


