
RECENZNÉ KONANIE  PRIPOMIENKOVACÍ HÁROK 

 

         TERMÍN: 10.4.2020 

NÁZOV MATERIÁLU: Na poliach pusto  

TYP VÝSTUPU*1: Komentár 

(pri spoločných výstupoch uviesť aj typy individuálnych vkladov): - 

AUTOR(I): Martin Gális 

ANALYTICKÝ ÚTVAR, REZORT: Inštitút environmentálnej politiky, MŽP SR 

RECENZNÝ FORMÁT*2: 1 

RECENZENT: Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 

PRIPOMIENKY: 

Pripomienk

a sa 

vzťahuje k 

(strana, 

odsek): 

Text 

pripomienky*
3 

Odôvodnenie pripomienky Vysporiadanie sa 

s pripomienkou*4  

 
Prerobiť 

s dôrazom na 

prioritu 

jednotlivých  

problémov, 

zvýrazniť 

protipovodňov

ú fuknciu 

medzí, doplniť 

údaje 

o vodnej 

erózii 

z VUPOPu. 

Tieto 2 odseky sú obe o problémoch, ktoré 

spôsobujú veľké lány monokukltúrnych plodín. 

Odporúčam oba odseky prerobiť.  

 

V prvom odseku sa venovať (pre ľudí) 

najdôležitejším problémom. V prvom rade je to 

splach pôdy a s tým súvisiace povodne. Obrovské 

ľány, ktoré nie sú prerušované zasakovacímy 

pásmy (alebo jednoduhšie povedané medzami) 

nevedia zadržať vodu z prívalových zrážok 

a následkom toho vznikajú povodne. Ďalej je to 

vodná (a v menšej miere veterná) erózia, ktorá ako 

spomínate dlhodobo znižuje úrodnosť PH pôdy. 

Tu odporúčam doplniť údaje o erózii z VUPOPu, je 

to tam celkom dobre spracované. 

http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/erozia/

vod/vod.aspx 

http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/erozia/

vet/vet.aspx 

Do tohto odseku by som ešte dal vplyv na klímu, 

kde medze vedia výrazne znižovať prehrievanie sa 

poľnohospodárskej krajiny. 

 

Akceptované 

 

Oba odseky boli 

prerobené podľa 

naliehavosti problému 

                                                           
1 Podľa parametrov analytických výstupov opísaných v kapitole 5 Metodiky pre budovanie analytických kapacít. 
2 Podľa možností opísaných v kapitole 5 Metodiky pre budovanie analytických kapacít. 
3 Do tabuľky značiť pripomienky zásadného metodologického a obsahového charakteru (nie štylistické či gramatické opravy). 
4 Pripomienka bola akceptovaná / pripomienka nebola akceptovaná a zdôvodnenie/ pripomienka bola čiastočne akceptovaná 
a zdôvodnenie. 

http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/erozia/vod/vod.aspx
http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/erozia/vod/vod.aspx
http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/erozia/vet/vet.aspx
http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/erozia/vet/vet.aspx
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Do druhého odseku by som dal menej dôležité ale 

tiež významné problémy: nízka biodiverzita, nízka 

estetická kvalita a rekreačná funkcia, možno ešte 

priechodnosť krajiny, poľovná a medonosná 

funcia. 

S1O4, O5    

S2O4 Porovnať 

s údajmi so 

štatistického 

úradu a zvážiť 

relevanciu 

odseku 

Tieto údaje sa dosť rozchádzajú s tým čo údáva 

štatistický úrad. Napríklad rozloha repky je dosť 

podhodnotená. Údaje zo Sentinelov sú zaťažené 

chybovosťou, preto by som zvážil či tam údaje 

z OneSoil nenahradiť údajmy zo štatistického 

úradu a či vôbec sú informácie o podiele 

poľnohospodárskych plodín dôležité z hľadiska 

cieľov daného komentára.   

Akceptované 

 

Informácia o plodinách 

bola odstránená, keďže 

zo satelitov nemožno 

s dostatočnou 

presnosťou určiť typ 

plodiny na konkrétnom 

území. Podobne aj 

informácia z CHA Dropie 

bola upravená 

 

 

CELKOVÉ HODNOTENIE: Tému považujem za veľmi aktuálnu a príspevok za veľmi prínosný. 

Z navrhovaných opatrení určených na zmenšenie rozlohy poľnohospodárskych plodín odporúčam klásť 

väčší dôraz na výsadbu medzí (formou zasakovacích pásov na poliach ohrozených vodnou eróziou 

a formou vetrolamov na poliach ohrozených veternou eróziou) a možno tiež na rozdelenie veľkých lánov 

poľnými cestami alebo cyklocestami (rekreačná funkcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22iC6F7C81363CE41909892944F24E77E36%22)&ui.name=%c3%9aroda%20po%c4%benohospod%c3%a1rskych%20plod%c3%adn%20%5bpl2003rs%5d&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html
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SCHVÁLIŤ*5:       odporúčam 

     neodporúčam 

          

----------------- 

podpis recenzenta 

 

Súhlasím* s uvedením svojho mena ako mena recenzenta v recenzovanej publikácii: 

 ÁNO    

 NIE 

 

Súhlasím* so zverejnením tohto pripomienkovacieho hárka:  

 ÁNO    

 NIE 

 

                                                           
5 Hodiace sa označte krížikom. 

x

x 


