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Sucho v roku 2018 

• výnimočné až extrémne sucho  

•  východné Slovensko, Turiec, Považie a Kysuce 

•  najhoršia situácia začiatkom júna, na východe aj september 2018 

•  extrémne sucho na 7,5 % celkovej plochy SR a deficit pôdnej vlahy 
až -100  mm (krajný východ) 
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Sucho v roku 2018 

• relatívne nasýtenie pôdneho profilu 

•  pod 10 % na Záhorí a Považí, Pohroní, Turci (1,2 % celkovej plochy) 

•  najhoršia situácia v auguste 2018, kedy bod zníženej dostupnosti 
(50%) až na 70% plochy SR 
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Monitoring pôdneho sucha 

• prebieha od roku 2015 a je aktualizovaný každý pondelok  

www.intersucho.sk                                      www.shmu.sk  
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http://www.intersucho.sk/
http://www.shmu.sk/


Aké sú dopady sucha? 

• od roku 2017 prevádzkujeme monitoring dopadov sucha  

 

• našou snahou je od Vás – odborníkov z praxe - poľnohospodárov, 
ovocinárov, vinohradníkov, lesníkov, získať spätnú väzbu o 
aktuálnom stave porastov a vodnej bilancii 

 

• cieľom monitoringu je zaistiť aktuálne, spoľahlivé a o prax 
opreté informácie o aktuálnom suchu a jeho dopadoch 
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Ako sa zapojiť do monitoringu? 

Reportovanie (hlásenie) dopadov sucha 

• týždenne pomocou krátkeho a rýchleho on-line dotazníka 

• základné pravidlo - anonymita 

• časová náročnosť cca 5 minút (ak sa situácia nemení, len 1 min) 

• v dotazníkoch hodnotíte stav za predchádzajúci týždeň                 
od nedele 7 h rána do nedele 7 h rána 

• dotazníky zasielate v pondelok, utorok, stredu, štvrtok 

 

• www.intersucho.sk        „Zbierajte s nami údaje“ 
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http://www.intersucho.sk/


• www.intersucho.sk       

 

 

„Zbierajte s nami údaje“ 
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Ako reportovať? 

http://www.intersucho.sk/
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Ako reportovať? 

• www.intersucho.sk       

 

 

„Zbierajte s nami údaje“ 

  

 

 „Som tu prvýkrát“ 

 

 

http://www.intersucho.sk/


Otázky v dotazníku – 1. až 3. otázka 
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• pôdna vlhkosť do 20 cm 

 

• vodná bilancia za 
posledné 3 mesiace 

 

• vodná bilancia za 
uplynulý týždeň 



Otázky v dotazníku – 1. až 3. otázka 
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• expertný odhad 

• pri snehovej pokrývke a 
premrznutí pôdy – „nemožno 
hodnotiť“ 

• reportovať nezavlažovanú 
pôdu 

• obdobie hodnotíte z pohľadu 
vodnej bilancie vzhľadom na 
pozorovateľné dopady na 
plodiny 

 

 

 

 



Otázky v dotazníku – 4. otázka 
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• porovnanie mapy relatívneho nasýtenia pôdy a intenzity 
sucha vo vašom okrese s realitou  

• známky (v pondelok po 15. hodine) 

 



Otázky v dotazníku – 5. až 11. otázka  
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Dopady sucha na jednotlivé 
ovocné stromy a plodiny: 

• jablone, hrušky, marhule, 
broskyne, čerešne, višne, 
slivky, hrozno, zelenina 
(okrem zemiakov a kukurice) 

 

• od roka 2019 drobné ovocie 

 



Otázky v dotazníku – 5. až 11. otázka  
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• expertný odhad 

• pred zberom ide o 
kvalifikovaný odhad na 
základe stavu porastu 

• po zbere odpoveď reflektuje 
zistený výnos znížený suchom 

• „držať“ odpovede až do zmeny 
roka – zber 2019 

 



Otázky v dotazníku – 12. až 14. otázka 
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• závlahy 

• ich využite 

• spotreba vody 

• komentáre, zhodnotenie 



Spracovanie dotazníkov 

• v dotazníkoch hodnotíte stav od nedele 7 h do nedele 7 h 

• dotazníky zasielate do štvrtka do 12. hodiny 

• vo štvrtok sa publikuje a zverejňuje nová mapa dopadov sucha 

• dôležitá je pravidelnosť vyplňovania (aj v zime) 

• zvyšuje výpovednú hodnotu reportéra 

 

 

1/28/2019 DriDanube - Drought Risk in the Danube Region 15 



Model SoilClim vs. reportér 
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• www.intersucho.sk       

 

 

„Dopady na poľnohospodárstvo“ 
 

• Mapa odhadovaných dopadov sucha na 
výnos hlavných plodín 

• Mapa počtu reportérov z jednotlivých 
okresov 

• Slovné hodnotenie a komentáre 
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Kde nájdete Vaše odpovede? 

http://www.intersucho.sk/


Produkty monitoringu sucha 

Monitorovanie dopadov sucha v Čechách a na Slovensku 

• začiatok v ČR – júl 2014 

• začiatok v SR - júl 2017 

• mapy – september 2017 

 

• verejne dostupná mapa 

• prináša informácie od ľudí z praxe 

• poukazuje na problém sucha  

   v aktuálnom čase a určitom regióne 

• aktuálnosť umožňuje včas reagovať 

   na situáciu zo strany poľnohospodárov i verejných činiteľov 
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Vývoj počtu reportérov   
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Produkty monitoringu sucha 
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Monitorovanie dopadov sucha na Slovensku 
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Aktuálny stav reportérov na Slovensku 

• k decembru 2018 

 

• 106 reportérov 

• z 50 okresov 

• poľnohospodári (70) 

• ovocinári a vinári (22) 

• lesníci (14) 

Produkty monitoringu sucha 



Bonusy 

• Bonusové mapy z 5 predpovedných modelov – www.intersucho.sk 
pod svojím užívateľským kontom po odoslaní dotazníka  

• Bonusové grafy z 5 predpovedných modelov – denne e-mailom 

• Benefitom – informácie na jednom mieste, je dobre vidieť 
neistotu budúceho vývoja  
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Bonusové mapy 

• 9-dňová predpoveď zrážok, maximálnych a minimálnych teplôt 
vzduchu z 5 - predpovedných modelov 
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Bonusové grafy 

• hodinová predpoveď na 9 dní dopredu pre konkrétne miesto 
Vášho pôsobenia z 5 predpovedných modelov  

• teplota vzduchu, zrážky, rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu 
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• dokážete posúdiť dopady na celý sektor 

• vidíte problémy v súvislostiach 

• dokážete okamžite doložiť dopady napr. fotografiami 

 

• zapojenie sa do reportovania = pomoc sami sebe 

• zvýšite povedomie verejnosti a verejných činiteľov o závažnosti 
sucha vo Vašom regióne a v aktuálnom čase  

 

Prečo je Vaša úloha reportéra nezastupiteľná? 
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Reportujte s nami ... 


