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ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

PÔDA

KĽÚČOVÉ OTÁZKY 
A KĽÚČOVÉ ZISTENIA

Aký je stav a trendy vo využívaní územia?
Celková výmera SR v roku 2016 predstavovala 
4 903 434 ha, z čoho podiel poľnohospodárskej pôdy 
činil 48,6 %, lesných pozemkov 41,2 % a nepoľnohospo
dárskych a nelesných pozemkov 10,2 %.
V rokoch 2000 – 2016 došlo k poklesu výmery poľno
hospodárskej pôdy o 2,3 % (-55 339 ha) na súčasných 
2 385 328 ha. Nárast bol zaznamenaný u výmery vod
ných plôch o 2,3 % (+2 152 ha) a lesných pozemkov o 1,1 % 
(+21 269 ha), pričom najväčší percentuálny nárast oproti 
roku 2000 nastal u zastavaných plôch a nádvorí o 7,2 % 
(+16 943 ha).
Výmera poľnohospodárskej pôdy od roku 1990 ne-
ustále klesá najmä na úkor zastavaných plôch a ná
dvorí.

Darí sa dodržiavať limitné hodnoty rizikových lá-
tok v poľnohospodárskych pôdach?
Vývoj kontaminácie pôd po roku 1990 je veľmi pozvoľný, 
bez výrazných zmien. Pôdy, ktoré boli kontaminované 
v minulosti, sú kontaminované aj v súčasnosti. Avšak 
takmer 99 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu je 
hygienicky vyhovujúcich. Zostávajúca časť kontamino
vanej pôdy je viazaná prevažne na oblasti priemyselnej 
činnosti a na oblasti vplyvu tzv. geochemických anomá
lií – horské a podhorské oblasti.

Pri sledovaných rizikových prvkoch (As, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Pb, Zn) v poľnohospodárskych pôdach došlo 
síce v niektorých prípadoch k prekročeniu zákonom sta
novených limitov, ale väčšina z posudzovaných vzo-
riek zaznamenala ich podlimitné hodnoty.

Narastá zastúpenie poľnohospodárskych pôd 
s kyslou pôdnou reakciou?
Výsledky agrochemického skúšania pôd v období cyk
lov 1990 – 1994 až 2006 – 2011 poukázali na nárast 
zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou (+5,6 %) 
a slabo kyslou (+10,8 %) pôdnou reakciou, čo sa odrazilo 
v znížení zastúpenia pôd s neutrálnou (-14,9 %) a alkalic
kou (-1,5 %) pôdnou reakciou.
Čiastkové hodnoty spracované za posledný monitoro
vací cyklus (2012 – 2016) poukazujú na to, že naďalej 
dochádza k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych 
pôd s kyslou pôdnou reakciou.

Aký je podiel poľnohospodárskej pôdy ohrozenej 
eróziou?
V roku 2016 bolo na území SR potenciálne ohrozených 
vodnou eróziou 38,7 % a vetrovou eróziou 6,7 % poľno
hospodárskych pôd.
Na konci 2. monitorovacieho cyklu (rok 2006) až po 
súčasný stav mala potenciálna vodná erózia klesajúci 
priebeh. Výmery potenciálnej vetrovej erózie nie sú vyso
ké a v priebehu posledných rokov sa významne nemenili.
Z dlhodobého hľadiska, porovnaním výmery na konci 
1. monitorovacieho cyklu (rok 1996) a v  roku 2016 klesla 
výmera pôd ovplyvnených vodnou eróziou o 361 145 ha 
a vetrovou o 19 308 ha, avšak toto zníženie je vo väč
šej miere výsledkom detailizácie používaného erózneho 
modelu USLE.

VZŤAH PÔDY A ĽUDSKÉHO ZDRAVIA
Pôda okrem svojej produkčnej schopnosti a čistiacej schop-
nosti viazať a rozkladať mnohé škodlivé látky zohráva dô-
ležitú funkciu pri regulácii vodného a tepelného režimu 
zemského povrchu. Podporuje biodiverzitu a rast rôznych 
rastlín, živočíchov a pôdnych mikroorganizmov tým, že im 
poskytuje rozmanitosť fyzikálnych, chemických, a biologic-
kých vlastností ich biotopov. Biologická rozmanitosť pôdy 
sa čoraz viac považuje za prínos pre ľudské zdravie. Avšak 
zlé postupy hospodárenia s pôdou, ako aj zmeny životného 

prostredia ovplyvňujú jej kvalitu, čím sa tieto prínosy výrazne 
znižujú. Ak raz vplyvom nesprávnych priemyselných postu-
pov dôjde ku kontaminácii, ktorá presahuje určitú prahovú 
hodnotu, jej degradácia je prakticky nezvratná. Tieto látky 
znečisťujú podzemnú i povrchovú vodu, poškodzujú zdravie 
človeka a organizmy v pôde. Ich vplyv zasahuje aj kvalitu po-
travín, keďže plodiny, ktoré sa pestujú na znečistenej pôde, 
pohlcujú škodlivé látky ohrozujúce zdravie spotrebiteľov.
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Graf 045 I Podiel rozlohy jednotlivých druhov pozemkov na celkovej rozlohe územia SR
v roku 2016

Zdroj: ÚGKK SR 

BILANCIA PÔD

KVALITA PÔD

Antropogénny tlak na využívanie pôdy na iné účely ako 
na plnenie jej primárnych produkčných a environmentálnych 
funkcií spôsobuje jej pozvoľný úbytok. Vývoj pôdneho fondu 

v SR bol v roku 2016 poznačený ďalším ubúdaním poľnohos-
podárskej a ornej pôdy.

Celková výmera SR predstavuje 4 903 434 ha. V roku 2016 
rozloha poľnohospodárskej pôdy predstavovala 2 385 328 ha, 

lesných pozemkov 2 022 522 ha a nepoľnohospodárskych 
a nelesných pozemkov 495 584 ha.

Informácie o stave a vývoji vlastností pôd poskytuje Čiast-
kový monitorovací systém Pôda (ČMS – P), ktorý má celo-
plošný charakter, pomocou ktorého sa sleduje vývoj poľno-
hospodárskych pôd, lesných pôd a pôd nad hranicou lesa 
v rámci celej SR. ČMS-P je realizovaný Národným poľnohos-
podárskym a potravinárskym centrom – Výskumným ústa-
vom pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC – VÚPOP). ČMS 
– P prebieha v nadväznosti na Agrochemické skúšanie pôd 

(ASP), ktoré je prepojené s Plošným prieskumom kontaminá-
cie pôd (PPKP) realizovaným Ústredným kontrolným a skú-
šobným ústavom poľnohospodárskym (UKSUP). Informácie 
o stave a vývoji lesných pôd poskytuje Čiastkový monitoro-
vací systém Lesy, ktorý je súčasťou celoeurópskeho progra-
mu monitoringu lesov a je vykonávaný Národným lesníckym 
centrom (NLC) – Lesníckym výskumným ústavom Zvolen.

Lesné pozemky
Ostatné plochy
Poľnohospodárska pôda
Vodné plochy
Zastavané plochy41,2%

48,6%

3,4%

4,8%2%

Kontaminácia pôd rizikovými látkami

V roku 2016 boli spracovávané pôdne vzorky 5. odbero-
vého cyklu s odberom vzoriek v roku 2013, ktoré sú po-
stupne vyhodnocované v zmysle prílohy č. 7 k vyhláške 
č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zme-
ne zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontro-
le znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a ktorá stanovuje limitné hodnoty riziko-
vých prvkov v poľnohospodárskej pôde.
Výsledky 4. odberového cyklu ČMS – P s odberom vzoriek 
v roku 2007 boli hodnotené podľa v súčasnosti už neplatnej 

prílohy č. 2 k zákonu č. 220/2004 Z. z. Pri sledovaných riziko-
vých prvkoch (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) došlo síce 
v niektorých prípadoch  k prekročeniu zákonom stanove-
ných limitov, významnejšie zvýšený obsah bol zaznamenaný 
len u Cd a Pb v niektorých fluvizemiach, najmä na dolných 
tokoch riek, čo indikuje ich transport často zo vzdialenejších 
oblastí. Zvýšený obsah Cd bol zistený aj v niektorých rendzi-
nách, pričom k jeho kumulácii napomáha organická hmota 
a neutrálna pôdna reakcia, pri ktorej je tento prvok menej 
pohyblivý.

Zásadný rozdiel medzi kontaminovanými pôdami a ostatnými zložkami životného prostredia je ten, že proces 
zlepšenia ich kvality je dlhodobý.
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Lokality, ktoré boli kontaminované v minulosti (v okolí prie-
myselných závodov, v oblasti vplyvu geochemických ano-
málií), sú kontaminované aj v súčasnosti, čo  znamená, že 
pôdy si pomerne dobre a dlho udržujú tento nepriaznivý 
stav. Na príklade vývoja vodorozpustného fluóru v oblasti 
Žiarskej kotliny možno pozorovať po výraznom zlepšení ob-

sahu fluóru v emisiách v danej oblasti najmä po roku 1998 
v pôde len pozvoľný pokles, pričom ešte aj v súčasnosti hod-
noty vodorozpustného fluóru prekračujú takmer 5-násobne 
platný hygienický limit (oproti hlinikárni na pseudoglejových 
pôdach). Takéto pôdy bude potrebné aj v budúcnosti ne-
ustále monitorovať.

Graf 046 I Podiel vzoriek prekračujúcich limitné hodnoty rizikových prvkov
v poľnohospodárskej pôde v 4. monitorovacom cykle (rok odberu 2007)
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Zdroj: NPPC-VÚPOP 

Pôdna reakcia

Optimálna hodnota pôdnej reakcie patrí ku kľúčovým aspek-
tom pri hodnotení pôdy. V posledných desaťročiach sa na 
zmenách pôdnej reakcie významne podieľali antropogénne 
činitele. Používanie fyziologicky kyslo pôsobiacich hnojív, 
ako aj  kyslé atmosférické polutanty prispeli k zvýšenému 
okysľovaniu pôd.

Výsledky agrochemického skúšania pôd v období cyklov 
1990 – 1994 až 2006 – 2011 poukázali na nárast zastúpenia 
poľnohospodárskych pôd s kyslou (+5,6 %) a slabo kyslou 
(+10,8 %) pôdnou reakciou. Naopak, pokles bol zaznamenaný 
v zastúpení poľnohospodárskych pôd s neutrálnou (-14,9 %) 
a alkalickou  (-1,5 %) pôdnou reakciou.

Pôdna reakcia priamo aj nepriamo určuje životné podmienky rastlín a pôdnych mikroorganizmov, pričom 
nárast plôch s kyslou pôdnou reakciou má nepriaznivý súvis so zvýšenou mobilitou ťažkých kovov v pôde.

Zdroj: UKSUP

* Čiastkové hodnoty – štatisticky spracované roky 2012 – 2016.

Graf 047 I Vývoj pôdnej reakcie poľnohospodárskych pôd na základe výsledkov
agrochemického skúšania pôd
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Acidifikácia, teda proces okyslenia pôdy, predstavuje jeden 
zo závažných procesov chemickej degradácie. U pôd s hod-
notou pôdnej reakcie v slabo kyslej oblasti sa perspektívne 
môže odraziť vo zvýšenom prieniku rôznorodých polutantov, 
predovšetkým ťažkých kovov a hliníka, do potravového re-
ťazca.

Stav aktívneho hliníka v poľnohospodárskych pôdach SR je 
výrazne nižší v orných pôdach oproti trávnym porastom, 
čo je dôsledkom vzťahu medzi kvalitou pôdy a jej využíva-
ním. Napriek tomu boli namerané vysoké maximálne hodno-
ty aj na orných pôdach, ktoré priamo korelujú s nižšou hod-
notou pôdnej reakcie.

Organický uhlík v pôde

Salinizácia a sodifikácia

V dôsledku zmeny klímy a intenzívnych zmien vo využívaní 
pôdy sa zásoba organického uhlíka v pôdach pomerne rých-
lo mení. Na základe výsledkov monitoringu bolo zistené, 
že priemerné hodnoty obsahu organického uhlíka v ornič-
nom horizonte orných pôd (OP) rovnakých pôdnych typov 
sú podstatne nižšie ako na trvalých trávnych porastoch 

(TTP). Tento stav je výsledkom intenzívnej mineralizácie pôd-
nej organickej hmoty pri rozoraní pasienkov a tiež dlhodo-
bým intenzívnym obrábaním orných pôd. Na OP najvyššou 
hodnotou organického uhlíka v pôde disponujú čiernice a 
najnižšou pseudogleje a hnedozeme.

Procesy salinizácie a sodifikácie sa sledujú od roku 2000 
na vybudovanej sieti 8 stacionárnych monitorovacích lokalít, 
z ktorých 6 je situovaných na Podunajskej rovine. Sú to čier-
nice v rôznom štádiu vývoja salinizácie a sodifikácie a slanec 
v lokalite Kamenín. Vo Východoslovenskej nížine je do moni-
torovacej siete zahrnutý slanec v katastri obce Malé Raškov-
ce a pri Žiari nad Hronom sa monitoruje antropogénna sodi-
fikácia pôdy emisiami závodu na výrobu hliníka.
Pri salinizácii ide o proces akumulácie neutrálnych sodných 
solí v pôde, zatiaľ čo sodifikácia je proces viazania výmen-

ného sodíka na sorpčný komplex pôd. Vo všeobecnosti ide 
o procesy zasoľovania, ktoré v našich podmienkach nie sú 
veľmi rozšírené. Vzťahujú sa na teplé oblasti s prevládajúcim 
výparným režimom pôd, na rovinatých prvkoch reliéfu s vy-
sokou hladinou silne mineralizovanej podzemnej vody.
Tieto pôdy sú väčšinou pod porastom trávnych spoločen-
stiev, často značne zaburinených. V súčasnosti je v SR evi-
dovaných do 5 000 ha zasolených pôd, čo predstavuje  pri-
bližne 0,2 % poľnohospodárskej pôdy.

Obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty je energetickým základom mnohých biologických procesov, 
ovplyvňuje produkčnú funkciu pôdy, zúčastňuje sa tiež na jej mimoprodukčných, hlavne ekologických 
funkciách.

Erózia pôdy
Potenciálna erózia znamená možné ohrozenie poľnohos-
podárskej pôdy procesmi erózie v prípade, ak sa neberie 
do úvahy pôdoochranná účinnosť vegetačného pokry-

vu. Vodnou eróziou (rôznej intenzity) je v SR potenciálne 
ovplyvnených 764 522 ha poľnohospodárskych pôd. 

Mapa 016 I Potenciálna vodná erózia na poľnohospodárskej pôde (2016)

Zdroj: NPPC - VÚPOP
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Vetrovou eróziou sú potenciálne ohrozené zrnitostne ľahšie 
pôdy s nízkym obsahom organickej hmoty, ktoré sú náchyl-
nejšie na presúšanie najmä v období, keď sú bez rastlinného 

pokryvu. Výmera pôd potenciálne ovplyvnených vetrovou 
eróziou predstavuje 132 248 ha.

Mapa 017 I Potenciálna vetrová erózia na poľnohospodárskej pôde (2016)

Zdroj: NPPC - VÚPOP

Zhutňovanie pôdy

Ide o nepriaznivý stav zapríčinený zvýšením objemovej 
hmotnosti. Limitné hodnoty objemových hmotností zhutne-
nia pôdy pre jednotlivé pôdne druhy sú uvedené v prílohe 
č. 7 k vyhláške č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva §27 zá-
kona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodár-
skej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrova-
nej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V SR existuje približne 200 000 ha zhutnených pôd, vyplý-
vajúcich hlavne z prirodzene nepriaznivých vlastností pôdy 
a 500 000 ha potenciálne zhutnených pôd, ktoré je možné 
pozitívne ovplyvniť agrotechnikou a správnym využívaním 
pôdy. V poslednej dobe bol zistený trend zhoršovania fyzi-
kálnych vlastností a kompakcie pôd najmä na intenzívne ob-
hospodarovaných orných pôdach (černozeme, hnedozeme).

Zhutnenie pôdy nepodmienené jej prirodzenými vlastnosťami vzniká v dôsledku nesprávnych osevných 
postupov a postupov hnojenia, nedostatočného vápnenia a nesprávneho používania poľnohospodárskej 
techniky.


