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11. Manažérske zhrnutie:  

  

Téma: Zmena klímy na rastlinnú výrobu 

Kľúčové slová: klíma, rastlinná výroby, vegetačné obdobie, prostredie, počasie 

Stručná anotácia:   Diskusia medzi vyučujúcimi odborných predmetov, výmena skúseností 

členov pedagogického klubu.  

 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

    Zmena klímy na rastlinnú výrobu 

Pestovanie plodín si vyžaduje vhodnú pôdu, vodu, slnečné svetlo a teplo. Vyššia teplota 

vzduchu už ovplyvnila dĺžku vegetačného obdobia vo veľkej časti Európy. 

Obilniny kvitnú a dozrievajú o niekoľko dní skôr. Predpokladá sa, že tieto zmeny budú v 

mnohých regiónoch pokračovať. 

Predĺženie vegetačného obdobia a obdobia bez mrazov môže vo všeobecnosti viesť k 

zvýšeniu produktivity poľnohospodárskej výroby v severnej Európe. Vyššie teploty a dlhšie 

vegetačné obdobia umožňujú pestovanie nových plodín. Na druhej strane sa však očakáva, 

že extrémne horúčavy a pokles objemu zrážok a dostupnosti vody znížia produktivitu pri 

pestovaní plodín. Predpokladajú sa väčšie výkyvy ročných výnosov plodín z dôvodu 

extrémnych horúčav a ďalších faktorov, napríklad škodcov a chorôb. 

V určitých častiach Stredozemia by sa niektoré letné plodiny mohli začať pestovať namiesto 

letných mesiacov (s extrémnymi horúčavami a nedostatkom vody) v zime. V iných 

oblastiach, napríklad v západnom Francúzsku a juhovýchodnej Európe, zrejme poklesnú 

výnosy v dôsledku horúcich a suchých letných období, keďže pestovanie daných plodín v 

zime nie je možné. 

Zmeny teplôt a vegetačných období môžu ovplyvniť aj šírenie určitých druhov hmyzu, 

inváznych burín či chorôb, čo sa dotkne výnosov plodín. Zníženiu výnosov je čiastočne 



možné predísť využívaním takých pestovateľských postupov, ako je striedanie plodín podľa 

dostupnosti vody, prispôsobenie času sejby teplotným a zrážkovým režimom a používanie 

odrôd plodín, ktoré sa lepšie hodia do nových podmienok (napríklad plodín odolných voči 

horúčavám a suchu). 

Poľnohospodári  môžu na adaptáciu na zmenu klímy použiť finančné prostriedky z fondov 

EÚ vrátane Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) a pôžičiek od Európskej investičnej banky. V rámci SPP 

existujú ďalšie fondy zamerané na pomoc pri znižovaní emisií skleníkových plynov z 

poľnohospodárskej činnosti. 

Je zrejmé, že svet bude musieť vyrobiť viac potravín a že hlavné zdroje sú obmedzené. 

Poľnohospodárstvo má veľký vplyv na životné prostredie a klímu. Zmena klímy navyše 

podmieňuje (a bude podmieňovať) to, koľko potravín je možné vyrobiť a kde. 

Otázka, čo bude kto pestovať a kde to bude pestovať, má sociálno-ekonomickú povahu a 

pravdepodobne sa v budúcnosti stane oveľa spornejšou. Globálna súťaž o základné zdroje, 

predovšetkým vzhľadom na pretrvávajúce vplyvy zmeny klímy, vedie rozvojové krajiny k 

nakupovaniu veľkých plôch poľnohospodárskej pôdy v menej rozvinutých krajinách. Nákup 

pôdy a vplyvy zmeny klímy vyvolávajú otázky týkajúce sa potravinovej bezpečnosti najmä 

v rozvojových krajinách. Potravinová bezpečnosť neznamená len výrobu dostatočného 

množstva potravín, ale aj možnosť prístupu k dostatočne výživným potravinám. 

Tento zložitý problém si vyžaduje jednotný a integrovaný prístup k zmene klímy, energii a 

potravinovej bezpečnosti. Vzhľadom na zmenu klímy a súťaž o vzácne zdroje sa celý 

potravinový systém bude musieť transformovať a zefektívniť z hľadiska využívania zdrojov, 

pričom sa neustále musí znižovať jeho vplyv na životné prostredie vrátane emisií 

skleníkových plynov. Musíme zvýšiť výnosy a zároveň znížiť závislosť od agrochemikálií, 

obmedziť plytvanie potravinami a znížiť spotrebu potravín náročných na zdroje a emisie 

skleníkových plynov, ako je napríklad mäso. 

Pritom nesmieme zabudnúť, že poľnohospodári zohrávajú významnú úlohu pri udržiavaní a 

riadení európskej biodiverzity. Zároveň sú nenahraditeľnou súčasťou vidieckeho 

hospodárstva. Politické riešenia mimoriadne zložitého problému potravín a životného 

prostredia by teda mali zohľadňovať vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie a jeho 

sociálnoekonomický význam pre mnohé spoločenstvá. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

V závere členovia klubu spoločne konštatovali, že táto téma je veľmi rozsiahla a toho času 

viacnásobne aktuálna. 

Vypracoval (meno, priezvisko)  Ing. Margita Fucseková 

Dátum 21. 09. 2022 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko) Ing. Juliana Gáspárová 

Dátum 21. 09. 2022 

Podpis  

 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest/eu-adaptation-policy/funding/esi
http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest/eu-adaptation-policy/funding/esi
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/06-climate_mainstreaming_fact_sheet-eafrd_en.pdf
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Spojená škola  Námestie sv. Štefana 1533/3 Dunajská Streda 

929 01   Org. zložka : Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda   929 01 č. m. 201  

 

Dátum konania stretnutia: 14. 09. 2022 

Trvanie stretnutia:  14:00 - 17:00  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Juliana Gáspárová 

 

 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 

 

 



2. Ing. Iván Ürögi 

 

 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 
3. Gabriela Danáčová 

 

absencia Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 
4. Ing. Margita Fucseková 

 

 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 
5. Ing. Ferdinad Fekete 

 

 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 
6.   Ing. Ľudovít Fodor  absencia Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 
7.  PaedDr. Anita  Bíró  absencia Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 

 


