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VÚPOPVÚPOP

45 rokov existencie Výskumného ústavu pôdoznalectva 
a ochrany pôdy (VÚPOP)

VÚPOP od svojho vzniku zhromaždil rozsiahle množstvo 
údajov a informácií o pôde a o poľnohospodárskej 
krajine

údaje vznikali pre rôzne účely, sú rôznej kvality a majú 
rôznu obsahovú náplň



Informačný servis VÚPOPInformačný servis VÚPOP

systém on-line prístupu k informáciám o pôde a krajine

integrácia rôznorodých existujúcich údajov do systému 
pre potreby poskytovania informácií na rôznej úrovni

nevyhnutnosť okamžitého prístupu k informáciám pre 
potreby zefektívnenia poľnohospodárstva

mapový server GIS - Infoservis pre potreby 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)- register 
pôdy (LPIS), informácie o pôde 



Údajové zdrojeÚdajové zdroje

údaje o pôde – pôdna mapa 1:400 000, databáza 
pôdnoekologických jednotiek (BPEJ), výberové sondy  
KPP, databáza geochemického atlasu pôd, databáza 
čiastkového monitorovacieho systému – pôda,....

údaje tvorené pre účely podpôr v poľnohospodárstve z 
fondov EÚ (IACS) – register pôdy (LPIS)

údaje diaľkového prieskumu Zeme – digitálne 
ortofotomapy a satelitné obrazové záznamy



AplikácieAplikácie

prístup k aplikáciám možný prostredníctvom domény 
www.podnemapy.sk

v súčasnosti sú prístupné aplikácie zamerané pre 
potreby dotácií z fondov EÚ – register pôdy (LPIS) a 
nitrátová direktíva, aplikácie pre pôdohospodársku 
platobnú agentúru

pripravujú sa čiastkové aplikácie so zameraním na 
vybrané údaje o poľnohosp. pôde, degradáciu pôdy 
(zhutnenie), odhady úrod, potreby výživy rastlín,...



Softvérové riešenieSoftvérové riešenie

ArcIMS (ESRI®)
ArcSDE geodatabáza (ESRI®)

databázový systém Oracle® 9i

ASP.NET (Microsoft®)

Projekt je založený na platforme ESRI



Štruktúra projektuŠtruktúra projektu

projekt je založený na princípe „klient – server“

sprístupnenie informácií prostredníctvom staticky a

dynamicky generovaných HTML stránok











ZáverZáver

publikáciou údajov formou internetového portálu sa 
sprístupnia vhodne interpretované georeferencované 
údaje v správe VÚPOP – Informačný systém o pôdach, 
register pôdy (LPIS) na pozadí digitálnych ortofotomáp, 
satelitné obrazové záznamy, ....

informácie budú dostupné cez on-line Infoservis VÚPOP 
pre poľnohospodársku prax, vedu a ako aj celú verejnosť

v súčasnosti sa pripravujú čiastkové aplikácie so 
zameraním na odhady úrod a hnojenie dusíkom 


	GIS-INFOSERVIS VÚPOP�Bratislava
	VÚPOP
	Informačný servis VÚPOP
	Údajové zdroje
	Aplikácie
	Softvérové riešenie
	Štruktúra projektu
	Záver

