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6 Pôda 
Pôdou označujeme najvrchnejšiu zvetranú časť zemskej kôry premenenú a obývanú živými 

organizmami. Medzi základné zložky životného prostredia, teda medzi základné prírodné podmienky 

patrí pôda, voda, ovzdušie, ale aj horniny, rastlinstvo a živočíšstvo.   

 

Obrázok 6.1 Pôda a jej postavenie v ekosystéme 

 

 

 

 

 

Pôdu považuje Huttmanová (2011) za rozhodujúcu v procese ekonomickej produkcie. Pôda, 

ako základný výrobný faktor zároveň predstavuje aj základnú zložku životného prostredia. Pôda sa 

považuje za rozhodujúcu zložku prírodného prostredia aj z toho dôvodu, že determinuje bohatstvo (i 

budúce bohatstvo) krajiny. Pôda je zložkou životného prostredia, ktorá má pre krajinu rozhodujúci a 

nenahraditeľný význam, či už z hľadiska ekonomického a produkčného, lokalizačného, historického 

alebo rekreačného a zároveň  je definovaná Organizáciou spojených národov (OSN) ako obmedzený 

a nenahraditeľný zdroj. V prípade postupujúcej degradácie pôdy a jej straty sa tento zdroj stane 

v mnohých častiach sveta limitujúcim faktorom ďalšieho rozvoja spoločnosti. Ak by prestala existovať 

pôda, prestane existovať biosféra, čo by malo ničivé a fatálne následky pre  ľudskú spoločnosť. (Demo 

– Hronec – Tóthová a kol., 2007) 

 

 

 

 

 

 

Otázky a úlohy 

1. Viete vysvetliť prečo je pôda na obrázku zobrazená práve takto? 

2. V čom spočíva výnimočnosť pôdy? 
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Neživá zložka Živá zložka 

     

 

Pevný podiel Kvapalný Plynný humus biomasa 

Anorganická zložka Organická zložka 

Obrázok 6.2 Pôda a jej zložky 

V EÚ sa vo vzťahoch k pôde v uplynulých rokoch dostalo do popredia najmä Odporúčanie Rady 

Európy č. R (92) 8 o ochrane pôdy, ktoré verejne deklarovalo multifunkčný a medziodvetvový význam 

pôdy a prezentovalo 6 hlavných funkcií pôdy v prírode a v spoločnosti, ku ktorým patrí: 

 produkcia biomasy, teda jej základná produkčná funkcia, ktoré je rozhodujúca, 

nenahraditeľná pre proces poľnohospodárskej výroby, 

 ekologická funkcia pôdy (kolobeh látok, filtrácia, neutralizácia), 

 priestorová základňa, 

 zdroj geogénnej energie, prírodných surovín a vody, 

 ochrana genetického potenciálu živých organizmov, 

 kultúrne dedičstvo štátu a národa (Bielek, 2003; Vilček – Hronec - Bedrna, 2005). 

 

  

 

 

Žiadna z týchto funkcií nie je v spomínanom dokumente priorizovaná. Naopak v dokumente je 

odporúčanie vládam EÚ, aby vytvorili podmienky pre ochranu všetkých funkcií pôdy, z čoho vyplýva 

nadrezortné postavenie pôdy vrátane tvorby poznatkov o pôde a zabezpečovanie jej ochrany. 

 

(Ne)kvalita pôdy 

Udržateľné obhospodarovanie pôdnych zdrojov nielen z kvantitatívneho aspektu, ale aj 

z hľadiska kvality pôdy malo by byť hlavnou úlohou politiky ochrany pôdy. Pôdna kvalita podľa 

Bublinca, Gregora (2003) vyjadruje, resp. odráža kapacitu, schopnosť pôdy priaznivo podporovať rast 

vegetácie a fungovať, byť pružným rezervoárom, ktorý reguluje tok vody, živín a energie cez 

ekosystém. Je to skôr pojem ekologickej kvality pôdy. Kvalita je determinovaná početnými činiteľmi, 

vlastnosťami pôdy, ktoré zahrňujú jej textúru, štruktúru, vododržnú kapacitu, pórovitosť, obsah 

humusu, hĺbku, sorpčný komplex atď. Kvalita pôdy môže byť degradovaná napr. stratou štruktúry, 

eróziou, poklesom obsahu organickej hmoty, kompakciou, znížením internej drenáže, intoxikáciou 

ťažkými kovmi a iné.  Kvalita pôdy sa musí sledovať a poznať z dvoch dôležitých dôvodov: 

 využívanie a manažment zeme musí byť v súlade s vlastnosťami a možnosťami pôdy, 

t.j. s kvalitou pôdy, 

 kvalita pôdy sa musí sledovať aj pre identifikovanie a poznanie prebiehajúcich trendov, 

pre poznanie vývoja pôdy. Túto úlohu v súčasnosti zabezpečujeme monitoringom. 

 

Otázky a úlohy 

3. Je možné označiť niektorú z funkcií pôdy ako najdôležitejšiu? 
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Ak je kvalita pôdy stabilná alebo sa zlepšuje, je to dobrý indikátor, že prírodný ekosystém je v 

udržateľnom stave, je teda stabilný. Ak sa kvalita pôdy zhoršuje, tak aj celý ekosystém degraduje. 

 

 

 

Príčin 

 

Znehodnocovanie pôdy je možné vidieť v prirodzených procesoch (vodná a veterná erózia), ale 

predovšetkým v zásahoch človeka, ktoré vedú k postupnému narušeniu vlastností pôdy. Tieto zásahy 

môžu byť: 

 nepriame (zmena vegetácie, hydrologických podmienok), 

 priame (obrábanie, hnojenie). 

 

S otázkou kvality resp. nekvality pôdy je nutné poznamenať, že z produkčného hľadiska, pôda 

predstavuje základňu pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a pre zabezpečenie 

potravinovej istoty. Potravinová istota je vymedzená nasledovne: koľko percent spotreby v oblasti 

produkcie potravín má byť schopné vyprodukovať domáce národné poľnohospodárstvo, závislé na 

pôde. Základné prostriedky potravinovej istoty sú: 

 sebestačnosť vo výrobe potravín, 

 dostatočnosť ponuky potravín, 

 dostupnosť potravín pre spotrebiteľa, 

 výživová primeranosť. 

Štyri prechádzajúce prostriedky zabezpečujúce potravinovú bezpečnosť krajiny sú doplnené o 

ďalší dôležitý a v súčasnosti už nenahraditeľný aspekt, ktorý ich rozširuje a je ním zabezpečenie 

zdravotnej nezávadnosti potravín.   

 

 

 

 

 

 

Pôda ako výrobný faktor 

Výrobné faktory sa používajú pri výrobe ekonomických statkov ako vstupy, ktorými disponujú 

domácnosti a firmy.  Ekonomická teória zvyčajne definuje tri typy výrobných faktorov: 

 pôda (prírodné zdroje) - súčasť prírody, využíva sa v poľnohospodárstve; prírodniny sa 

využívajú pre produkciu materiálov a energií, 

 práca (ľudská práca) - cieľavedomá ľudská činnosť zabezpečuje výrobu a premieňa 

vstupy na výstupy, 

 kapitál (výrobné prostriedky, financie / finančný kapitál) - je výsledkom 

predchádzajúcej výroby (kapitálové statky). 

Otázky a úlohy 

4. Ako hodnotíte kvalitu pôdu vo svojom okolí? 

5. Je kvalita pôdy lepšia na dedinách alebo v mestách? V čom vidíte rozdiely? 

 

Otázky a úlohy 

6. Je Slovensko podľa Vás krajinou s dostatočnou potravinovou bezpečnosťou? 

7. Koľko % tovarov v obchodoch je vyrobených/vypestovaných na Slovensku? Koľko 

% z tých, ktoré nie sú, by mohli byť?  

 



  Manažment prírodných zdrojov 
 

 37 

 

Obrázok: Výrobné faktory v kolobehu zdrojov 

 

Pôda je priamym výrobným faktorom a priamy produkt prírody, zahrňuje poľnohospodársku 

pôdu, pôdu na ťažbu a pôdu určenú na zástavbu. Množstvo pôdy je obmedzené rozlohou štátu, má 

rozdielnu úrodnosť a kvalitu. Dopyt po prírode je odvodený a stúpa/klesá s dopytom po úrode (napr. 

ak stúpa dopyt po repke olejnej, stúpa dopyt aj po pôde, na ktorej sa pestuje). Ponuka pôdy je 

ovplyvnená jej obmedzeným množstvom. 

Práca je primárny výrobný faktor a cieľavedomá, účelná ľudská činnosť, zameraná na tvorbu 

statkov a služieb, ktoré uspokojujú ľudské potreby. Nositeľom práce je človek so svojimi fyzickými a 

psychickými schopnosťami, práca je vlastne ľudským kapitálom. 

Kapitál predstavuje sekundárny výrobný faktor. Je to súbor statkov, ktoré neboli 

bezprostredne spotrebované a slúžia na výrobu ďalších statkov. 

 

 

 

 

Ako oceniť pôdu? 

Oceňovanie pôdy sa považuje za nástroj, ktorým človek vyjadruje, resp. hodnotí jej kvalitatívne 

i kvantitatívne parametre (vlastnosti) v konkrétnych spoločensko-ekonomických podmienkach. V 

poľnohospodárstve cena pôdy podľa Hronca a kol. (2010) určuje jej postavenie ako základného 

výrobného faktora pri vykonávaní poľnohospodárskej živnosti a vzťahuje sa vždy ku konkrétnemu 

pozemku. Na Slovensku sa cena poľnohospodárskej pôdy najčastejšie stanovuje pre účely napr:  kúpa 

a predaj, výška nájomného, zistenie vymeriavacieho základu na určenie dane z nehnuteľností, 

zabezpečenie úveru, stanovenie súdnych poplatkov, stanovenie provízií realitných kancelárií za 

sprostredkovateľské služby pri manipulácii s nehnuteľnosťami, pre potreby pozemkových úprav, 

vyvlastnenie a podobne. 

Ak chceme určiť cenu pôdy správne je potrebné brať do úvahy špecifické faktory, ako napr.: 

 dopyt a ponuka v mieste polohy pozemkov, 

 makropoloha pozemkov (poloha okresov v rámci republiky) a mikropoloha pozemkov, 

t. j. poloha pozemkov v rámci okresu, 

 prístup k pozemku, infraštruktúra, produkčná schopnosť – bonita pôdy, 

 trhové ceny poľnohospodárskej pôdy bez rozlíšenia účelu ich ďalšieho využitia sú 

vyššie najmä v poľnohospodársky produkčných okresoch a okresoch s rozvinutým 

turistickým ruchom. 

 

Otázky a úlohy 

8. Prečo pôda, práca, kapitál tvoria tri základe výrobné faktory? 
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Podrobnejšie sa téme oceňovania prírodných zdrojov venuje seminár 13. 
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Otázky a úlohy 

9. Aký je cenový rozdiel pri porovnateľnom pozemku v Bratislave, Prešove a Ratvaji?  

10. Čo všetko by ste zohľadňovali pri cene, za ktorú by ste pozemok kúpili? 

 


