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Monitoring dopadov sucha 
Vaše informácie rozhodujú 
 

 

Okrem výskytu sucha je našou snahou monitorovať aj jeho dopady na rôzne 

hospodárske sektory. Mapa dopadov sucha má priniesť informácie od ľudí z 

praxe a má poukázať na to, aký vážny je problém sucha v aktuálnom čase v 

určitom regióne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa dopadov sucha bude zverejňovaná na stránke monitoringu sucha do dvoch 

dní od prijatia dotazníkov.  

 

 

Kontakt: 

Mgr. Lívia  Labudová, PhD. 

Slovenský hydrometeorologický ústav 

livia.labudova@shmu.sk 

02/594 15 329 

0902 713 710 

 

RNDr. Gabriela Ivaňáková 

Slovenský hydrometeorologický ústav 

gabriela.ivanakova@shmu.sk 

02/594 15 107 

  

Informácie od expertov v praxi budú využité pri komunikácii napr. 

so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj inými 

štátnymi inštitúciami a médiami. Aktuálne hlásenia sú totiž podstatné 

pre včasné reakcie nie len zo strany podnikov, ale aj štátnej správy. 
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Čo Vám reportovanie prinesie? 

 

V rámci monitoringu sucha na stránke www.intersucho.sk je na dennej báze 

dostupná 10-dňová predpoveď relatívnej vlhkosti pôdy a intenzity sucha. 

Prístup k týmto mapám majú všetci užívatelia.  

 

K tzv. bonusovým mapám, ktoré prinášajú desaťdennú predpoveď zrážok a 

tiež maximálnych a minimálnych teplôt majú prístup práve len reportéri, 

ktorí vyplnili v danom týždni dotazník. Tieto mapy sú pre Vás pripravované 

denne a dostanete sa k nim cez svoje užívateľské účty na stránke monitoringu. 

 

Príkladom jednej z bonusových máp je predpoveď minimálnej teploty vzduchu 

z piatich predpovedných modelov pre prvé tri z desiatich dní. 
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Ako príklad uvádzame predpoveď úhrnov zrážok pre Brno. 

 
Ďalším produktom, ktorý využívajú najmä reportéri sú tzv. okresní mapy, kde je 

možné sledovať aktuálny stav intenzity sucha a nasýtenia pôdy vo Vašom 

okrese a zároveň na úrovni Vášho katastru. 

 

Mapa dopadov sucha na vybrané plodiny bude verejne dostupná, preto aj Vy 

získate informácie o stave v jednotlivých okresoch. Navyše, takéto informácie 

môžu zvýšiť povedomie verejnosti a verejných činiteľov o závažnosti sucha v 

danom čase. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Navyše, výlučne pre reportérov aktuálne pripravujeme aj hodinovú 

predpoveď na 10 dní dopredu pre konkrétne miesto Vášho podniku, 

ktorá prinesie predpovedané teploty vzduchu a úhrny zrážok z troch 

predpovedných modelov. Neskôr pribudne aj rýchlosť a smer vetra.  

Pridajte sa k našej reportovacej sieti a svojimi 

hláseniami pomôžte poukázať na problém sucha vo 

Vašom regióne! 
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Ako reportovať a koľko času Vám to zaberie? 

 

Dotazník (report) by mal byť vypĺňaný každý týždeň, najlepšie v utorok. 

Zároveň Vás k vyplneniu dotazníka vyzveme každý týždeň pomocou emailu. 

Pravidelnosť a súvislosť reportovania je veľmi dôležitá. Vyplnenie dotazníka 

trvá 5 – 10 minút a prebieha výhradne online na internete. Každý týždeň tam 

uvidíte aj svoje odpovede z predchádzajúceho týždňa, preto ak sa situácia 

nezmenila, opätovné vyplnenie a odoslanie dotazníka Vám zaberie 1 minútu. 

 

Dotazník nájdete na hlavnej stránke monitoringu sucha po kliknutí na tlačidlo 

„Zbierajte s nami údaje“. Následne sa Vám zobrazí formulár pre expertné 

posúdenie dopadu sucha. Pri prvom vypĺňaní uvediete svoje meno a priezvisko, 

okres a katastrálne územie, ako aj oblasť v ktorej pôsobíte (poľnohospodárstvo, 

ovocinárstvo a vinárstvo, alebo lesníctvo. Na základe oblasti hospodárenia sa 

zobrazí kompletný dotazník (13 otázok s výberom možnosti) pre dané 

odvetvie.  

 
Po vyplnení dotazníka kliknete na tlačidlo „Odoslať dotazník“. Pri každom 

ďalšom vyplnení dotazníka už nemusíte vypĺňať úvodné údaje, ale použijete 

prihlasovacie meno (Váš email) a heslo pre rýchlejšie vyplnenie. 


