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ABSTRAKT 

Predložený príspevok sa zaoberá geoinformačnými technológiami, ako efektívnym nástrojom 

zabezpečovania kvality a bezpečnosti potravín. Aplikácia geoinformačných technológií je v príspevku 

prakticky demonštrovaná na konkrétnej prevádzke, kde sa GIS využíva pri ochrane potravín pred 

škodcami.  
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ABSTRACT 

Submitted paper deals with geoinformation technologies, as an effective tool for food quality and 

safety. Application of geoinformation technologies is in paper practically demonstrated in specific 

working place, where GIS is used in food protection from pests. 

Key words: geoinformation technologies, food safety, indicators, pests. 

 

 
GEOINFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE   
 
Geoinformačné technológie sú v súčasnosti široko uplatňovaným nástrojom, ktorý uľahčuje prácu 
manažérom aj výkonným pracovníkom v najrôznejších sférach podnikania, výroby či priemyslu. 
Geoinformačné systémy (GIS) nie sú pre bežné podniky primárnym predmetom podnikateľskej 
činnosti, ale vo výraznej miere prispievajú k optimalizácii realizovaných činností, efektívnemu 
využívaniu  zdrojov (materiálnych a ľudských) a umožňujú efektívnu kontrolu. Týmto spôsobom je GIS 
použiteľný prakticky všade, reálne sa dnes už využíva napr. v: 

- ochrane a tvorbe životného prostredia (sledovanie šírenia sa polutantov v priestore – vzduch 
/ voda / podložie, modelovanie dynamických procesov – erózno-denudačné,, rozloženie 
stabilizačných a rušivých elementov v priestore ekosystému, návrh environmentálnych 
opatrení a pod.), 

- business analýzach (pokrytie oblasti službami – bankomaty, obchody... , analýzy dostupnosti, 
optimalizácia trás a transportu – obchodný cestujúci a pod.), 

- demografii (štatistické analýzy, obyvateľstvo a pod.), 
- lesníctve (geodézia, plánovanie hospodárskych úprav lesa, ťažba, identifikácia porastom 

metódami diaľkového prieskumu Zeme,  
- meračstve (spracovanie údajov z meraní, import / export, vykreslenie máp z meraní 2D / 3D, 

GPS, spracovanie fotogrametrickým meraní – topografické mapovanie, digitálne modely 
terénu a pod.), 

- baníctve (2D / 3D merania a modelovania povrchov a priestorov, prieskumy metódami DPZ 
a pod.), 

- modelovaní prírodných (povodne, 3D modely reliéfu, šírenie sa emisií, 4D modelovanie, 
horninové podložie a pod.) a socio-ekonomických fenoménov (obyvateľstvo, dopravná 
dostupnosť, znečistenie – emisie a pod.), 

- doprave (sieťové analýzy, logistika), 
- štátnej, miestnej a verejnej správe (administratívne jednotky, nezamestnanosť, služby, 

pokrytie právomoci úradov, plánovanie rozvoja, priemyslu a pod.), 
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- správe inžinierskych sietí (distribúcia plyn, elektrina, voda, telekomunikácie – dostupnosť 
signálu a pod.), 

- integrovaných celopodnikových systémoch (SAP + GIS). 
 
GIS zabezpečuje vstup, správu, analýzu, manipuláciu a prezentáciu informácií. Jedná sa o informácie, 
skladajúce sa z 2 zložiek: 

- popisná (alfanumerická) – ukladá popisné údaje v databázach a tabuľkách; 
- grafická – geometrické a kartografické vyjadrenie objektov v priestore. 

Kombinácia oboch zložiek poskytuje rozsiahle možnosti, pretože je možné zároveň analyzovať 
priestorové väzby a popisné atribúty. 
 

GIS poskytuje tak riešenie jednoduchších úloh na jedno kliknutie ako aj prepracované 
analytické nástroje, ktoré sú schopné poskytnúť rýchle informácie. GIS technológia sa stáva skutočne 
sama sebou až vtedy, keď sa používa na analyzovanie geografických údajov, hľadanie súvislostí a 
trendov a vykonávanie scenárov typu "čo ak". Moderné GIS majú množstvo silných analytických 
nástrojov, ktoré je v zásade možné rozdeliť na analýzy štatistické (dopyty na atribúty) a priestorové 
(dopyt na priestorový vzťah objektov). 

Štatistické analýzy – dopyty na atribúty sa vykonávajú dopytom na databázu, resp. na 
atribútové údaje v nej, ktoré sú vztiahnuté k priestorovým objektom. Bežným prostriedkom k tomu je 
štandardne využívaný databázový jazyk SQL.  

Priestorové analýzy vyhodnocujú topologické vzťahy mapových prvkov, medzi ktoré patria:  

- analýza blízkosti, 

- priestorový prekryv, 

- dotyk, 

- zónovanie, atď. 

Najsofistikovanejšiu kategóriu potom tvoria kombinované dopyty, kde sa zároveň analyzuje 
priestorový a popisný atribút.  
 
KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN 
 
V súčasnej dobe musí potravinový podnik (či už prvovýroba, výroba polotovarov alebo konečných 
výrobkov, resp. skladovanie), spĺňať pomerne náročné bezpečnostné a hygienické podmienky 
a predpisy, aby mohli byť umiestnené na trhu pre konečného spotrebiteľa. Existujú normy 
a legislatívne predpisy platné pre konkrétny štát, ktoré zabezpečujú súlad s legislatívou EU. Jedným 
z nástrojov na zabezpečenie kvality a bezpečnosti v oblasti potravinárstva je HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point - analýza nebezpečenstiev v kritických kontrolných bodoch). Je to medzinárodne 
uznávaný a odporúčaný systém manažérstva potravinovej bezpečnosti. Zameriava sa  na 
identifikovanie “kritických bodov” v procese, v ktorom sa môžu objaviť problémy (alebo riziká) s 
bezpečnosťou potravín, pričom sa implementujú kroky na ich prevenciu. Niekedy sa to tiež nazýva 
„kontrola rizík“. Dôležitou súčasťou je aj vedenie rôznych záznamov a výkazov. Aplikovanie HACCP 
samozrejme úzko súvisí so systémom riadenia kvality celého podniku, ktorá je daná normami ISO. 
Kontrola bezpečnosti potravín zahŕňa všetky súčasti potravinového reťazca, vrátane výroby krmív, 
zdravia rastlín a zvierat, životných podmienok zvierat, prvovýroby, spracovávania potravín, 
uskladnenia, prepravy, maloobchodného predaja, dovozu a vývozu. Existujú rôzne hľadiská, z ktorých 
sa dá potravinová bezpečnosť posudzovať, no v stručnosti môžu byť zhrnuté do týchto kategórií: 

- všeobecná bezpečnosť potravín, 
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- označovanie potravín, 

- biologická bezpečnosť potravín, 

- chemická bezpečnosť potravín, 

- geneticky modifikované potraviny, 

- nové potraviny, 

- výskum. 

V tomto článku by som sa chcel venovať ochrane potravín proti škodcom živočíšneho pôvodu (hmyz, 
hlodavce), ktorá je aktuálna v podstate v ktorejkoľvek časti potravinového reťazca a mohla by byť 
zaradená do kategórie biologickej bezpečnosti potravín. Na jej efektívnu realizáciu predstavíme GIS 
ako podporný nástroj. 
 
UKÁŽKA APLIKÁCIE GIS PRI ZABEZPEČOVANÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY POTRAVÍN 
 
Ako príklad je uvedená aplikácia zo spoločnosti, ktorá sa zaoberá deratizačnými službami – 
monitoringom a zneškodňovaním škodcov v najrôznejších prevádzkach, pričom dominantný podiel 
tvoria práve potravinárske prevádzky. 
Uvedená aplikácia však môže byť použitá nielen v oblasti potravinárstva, ale všade tam, kde hrozí 
nebezpečenstvo zamorenia škodcami a je potrebná ich deratizácia. Za takéto prevádzky možno 
považovať: 

- potravinárstvo (pekárne, mlyny, rastlinná a živočíšna výroba, výroba nápojov, cukrovary, 

skladovacie a prepravné spoločnosti...), 

- hoteliérstvo / gastronómia / catering, 

- zdravotnícke a sociálne zariadenia (nemocnice, domovy dôchodcov...), 

- kasárne, 

- iné (verejné inštitúcie, priemyselné podniky, nákupné centrá, atď.). 

Všeobecne sa deratizačné spoločnosti venujú monitoringu (kladenie indikátorov) a zneškodňovaniu 
škodcov (kladenie pascí, nástrah a jedov). Komplikácie môžu nastať pri nesprávnom manažmente 
času, ľudských a materiálnych zdrojov. Prevádzky, kde sa zneškodňovanie aplikuje, sú často obrovské  
výrobné haly, s viacerými poschodiami, množstvom miestností, strojov a zariadení, kde sa dané 
indikátory a zneškodňovacie zariadenia a prostriedky umiestňujú. Tieto sú pritom umiestnené 
v rôznych kútoch, skrytých tmavých priestoroch, za rôznymi zariadeniami a pod. Problémom preto 
často je prosté nájdenie daného prostriedku. Keď si uvedomíme, že jeden výkonný technik má na 
starosti niekoľko veľkých podnikov, niekoľko desiatok druhov  indikátorov a prostriedkov, môže 
následne dôjsť ku skutočne neefektívnemu pracovnému výkonu, čo sa týka času, využitia pracovníka 
a správy prostriedkov, z čoho rezultuje finančná strata. 
Aplikovaný systém preto rieši výkonný deratizačný workflow komplexne a systémovo. 
Databáza je navrhnutá tak, aby umožnila konkrétnemu technikovi plánovať prácu a vykonávať 
pracovné príkazy (teda vedie údaje o ľudských zdrojoch a ich kompetenciách voči zákazníkom), 
zahŕňa to informácie o zákazníkovi (napr. pekáreň), jeho mapách, ktoré sú rozdelené do zón a oblastí, 
databázu indikátorov, škodcov, zneškodňovacích prostriedkov a nakoniec samotných objektoch 
(položená pasca, jed...). Informácie k objektom obsahujú obe zložky údajov GIS – popisné atribúty 
(informácie o objektoch – zneškodňovacích prostriedkoch) s ich priestorovou polohou na mape. Ďalej 
je ku každému umiestnenému objektu vedený časový údaj, takže daný technik dostáva pracovné 
inštrukcie podľa potreby kontroly, údržby alebo výmeny zariadenia v teréne – u daného zákazníka. 
Nasledovný zoznam uvádza sledovaných škodcov: 

- hmyz: muchy, chrobáky, osy, mravce, iný lietavý hmyz, šváby, mole, ploštice; 
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- hlodavce: myši, potkany 

- iné: napr. kuny 

Škodcovia sú reprezentovaní skratkami a tieto sú zobrazené na mapách, viď obr. 1. 
 

 
 

Obr. 1 Ukážka plánu potravinového podniku s vyznačenými umiestnenými objektmi indikátorov 
a zneškodňovania škodcov 

 
APLIKÁCIA PODPORUJE ZOBRAZENIE VEKTOROVÝCH I RASTROVÝCH MÁP 
 
Systém je navrhnutý na prácu on-/ off-line. Všetky údaje sú vedené na serveri. Na tento server majú 
zabezpečený prístup jednak administrátori, ktorí spravujú celý systém a majú rozšírené právomoci 
(môžu pridávať, editovať indikátory, jedy, zákazníkov, ich mapy či technikov), ale aj technici, ktorí si 
na základe svojich prihlasovacích údajov, môžu v prehľadných tabuľkách pozrieť svoje pracovné 
príkazy, svojich zákazníkov, umiestnenie objektov na mape v prostredí Internetu. Technici majú ďalej 
k dispozícii miniatúrne počítače (PDA), na ktorých majú urobený snapshot (na pamäťovej karte, off-
line prístup) databázy pre daný deň s informáciami o zákazníkoch, ktorých majú navštíviť a zoznam 
úloh, ktoré majú vykonať. Taktiež tam majú mapu s umiestnenými objektmi, čím sa môžu priamo na 
mieste orientovať a nájsť potrebný objekt, ktorý majú skontrolovať. Na dotykovej obrazovke PDA je 
potom možné vykonávať editáciu objektov, polohy, zadávať nové objekty, ktoré práve fyzicky 
umiestnili ako nové. Na obrazovke PDA majú k týmto účelom pripravené tabuľky, mapové okno, 
databázové okno, z ktorého si vyberajú požadované informácie. 
Komunikácia so serverom sa môže diať aj on-line, s tým, že editované existujúce, alebo nové záznamy 
sú prostredníctvom spojenia na Internet priamo prenášané a aktualizované na serveri. 
Týmto je zabezpečené, že pracovník má presné pokyny práce, vie čo má robiť, vie kde má objekty 
hľadať, vie čo má kde umiestniť, skontrolovať a pod.  Z toho vyplýva zrejmá pracovná efektivita, 
optimálne využitie ľudských a materiálnych zdrojov a teda výsledná finančná úspora. 
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ZÁVER 
 
GIS ako mnohostranný nástroj, bol predstavený na príklade, kde môže pomôcť pri efektívnom 
uplatňovaní náročných požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu potravín a pri realizácii HACCP v praxi. 
Ochrana pred škodcami v potravinárskych prevádzkach je totiž jedným z dôležitých aspektov pre 
správnu ochranu potravín a pre zaručenie ich kvality – od producenta, cez spracovateľa, dopravcu, 
sklady, až po konečného predajcu ku konzumentovi. 
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