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Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (v SR platný od 
1994)

Kjótsky protokol (v januári 2013 sa začalo druhé 
osemročné záväzné obdobie)

Zelená kniha EK – „Prispôsobenie sa zmene klímy v 
Európe“

Klimaticko - energetický balíček – súbor legislatívnych 
opatrení na plnenie redukčných cieľov 20/20/20

Biela kniha EK – „Adaptácia na zmenu klímy: Európsky 
rámec opatrení“

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

5. hodnotiaca správa IPCC

COP-21 v Paríži – nová klimatická dohoda



Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

 Zvýšenie odolnosti EÚ voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy + 3 špecifické 
ciele

 Adaptačné opatrenia lacnejšie ako následné odstraňovanie škôd – 1 EURO na 
vynaložené na ochranu pred povodňami by nám mohlo ušetriť 6 EUR na následky 
povodní

 Odkladanie implementácie adaptačných opatrení a nevhodná opatrenia 
(maladaptácia) budú viesť k zvýšeniu nákladov a škôd

Zvýšenie odolnosti 
členských štátov EÚ

Zlepšenie
informovanosti pre 
rozhodovací proces

Zvýšenie odolnosti
zraniteľných 

sektorov



Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

 Adaptácia na dôsledky zmeny klímy na 
zdravie ľudí, zvierat a rastlín;

 Adaptácia infraštruktúry na zmenu klímy;

 Zmena klímy, degradácia životného 
prostredia a migrácia;

 Adaptácia na zmenu klímy, pobrežná a 
morská problematika;

 Pokyny pre prípravu adaptačných stratégií;

 Technické pokyny pre integráciu 
adaptačných opatrení do programov a 
investícií v rámci politiky súdržnosti;

 Princípy a odporúčania pre integráciu 
adaptačných opatrení v rámci programov 
rozvoja vidieka v období 2014 – 2020;

 Zelená kniha o poistení proti prírodným 
katastrofám a katastrofám spôsobeným 
ľudskou činnosťou;

 Pokyny pre projektových manažérov.

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm

Dopadová štúdia + sprievodné dokumenty:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm


Platformy pre adaptáciu

http://climate-adapt.eea.europa.eu/ http://mayors-adapt.eu/

http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://mayors-adapt.eu/


Dôsledky 
zmeny klímy

 Rozdielne 
geografické 
podmienky

 Stredná 
Európa a 
horské oblasti



Adaptácia 
na zmenu 
klímy

 prispôsobovanie prírodných alebo sociálno-ekonomických 
systémov prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s 
cieľom znižovať možné negatívne dôsledky a využívať 
pozitívne účinky zmeny klímy
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Proces 
prípravy 
NAS

INICIATÍVNY

MATERIÁL

EX ANTE

KONDICIONALITA

STRATÉGIA ADAPTÁCIE SR 
NA NEPRIAZNIVÉ

DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY

 Pôvodne iniciatívny materiál MŽP SR sa v júni 2012 stal tiež 
ex-ante kondicionalitou pre prípravu Operačného programu 
kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020, Tematický 
cieľ 5: Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, 
predchádzanie a riadenie rizika.



Východiská

 Adaptácia na Slovensku prebiehala spontánne, bez 
systematickej koordinácie.

 Východiskové dokumenty – špecifické sektorové stratégie a 
akčné plány, programy – nezohľadňujú dostatočne 
vzájomné synergie a medzisektorové aspekty

 Dokumenty EK (Biela kniha, Zelená kniha, Stratégia EÚ pre 
adaptáciu na zmenu klímy) – základné princípy proaktívnej
adaptácie.

 Záverečná správa projektu SHMÚ “Dôsledky klimatickej 
zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých 
sektoroch”.



Inštitucionálny rámec

Ad hoc PS pre prípravu Stratégie

MŽP SR (koordinátor)

ministerstvá

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR

inštitúcie

Úrad verejného zdravotníctva SR 

Regionálne environmentálne 
centrum

Slovenský hydrometeorologický 
ústav

Slovenská akadémia vied

MVO

Karpatský rozvojový inštitút



Proces prípravy

2009-2011 Projekt “Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v 
jednotlivých sektoroch” (SHMÚ, MŽP SR)

Január 2012 Iniciatívny materiál MŽP SR

Jún 2012 Ex ante kondicionalita

Júl 2012 založená Ad hoc PS pre prípravu Stratégie (ministerstvá, inštitúcie, MVO)

December 2012 Stratégia súčasťou Plánu práce vlády SR na rok 2013

August 2013 Prvý draft Stratégie zverejnený na pripomienkovanie (web MŽP SR, SHMÚ) 

September 2013 stretnutia a diskusie členov Ad hoc PS a zástupcov jednotlivých operačných 
programov pre obdobie 2014-2020 – snaha o mainstreaming navrhovaných 
adaptačných opatrení do relevantných OP

Jan. – Marec 2014 Proces pripomienkovania 

26. marec 2014 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy bola schválená 
vládou SR uznesením č. 148/2014 
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Princípy proaktívnej adaptácie

 integrovaný prístup

 koherencia mitigačných a adaptačných opatrení;

 prioritná realizácia opatrení bez negatívnych následkov (no-regret) a všeobecne
prospešných opatrení (win-win);

 identifikácia a podmienky na využitie príležitostí spojených s procesom adaptácie;

 zabrániť nevhodnej adaptácii;

 budovanie vedomostnej základne a poskytovanie objektívnych informácií pre 
rozhodovací proces na všetkých jeho úrovniach.



 objektívne informácie o súčasnom stave adaptačných procesov v SR;

 prejavy v SR (na základe dostupných scenárov vývoja zmeny klímy);

 analýza očakávaných dôsledkov zmeny klímy pre rozhodujúce oblasti/sektory ekonomických
činností;

 súbor vhodných proaktívnych adaptačných opatrení a mechanizmus na ich realizáciu v rámci
sektorových politík, rozvojových stratégií a akčných plánov na všetkých úrovniach procesu;

 rozvoj a aplikácia metodík, modelov a nástrojov na lepšie posudzovanie investičných rizík
spojených s nákladmi na škody a adaptáciu na regionálnej, lokálnej úrovni, ale aj na úrovni
individuálneho projektu;

 rozvoj informačných technológií a budovanie znalostnej základne pre účinnejšiu adaptáciu;

 identifikácia príležitostí spojených s procesom adaptácie;

 kritériá pre výber a hodnotenie investičných priorít v rámci adaptačných opatrení;

 systém na monitorovanie, hodnotenie a revíziu adaptačných opatrení s ohľadom na
dynamiku a neistoty budúceho vývoja scenárov zmeny klímy; 

 efektívne prepojenie proaktívnych adaptačných opatrení na finančné zdroje v rámci;
pripravovaných Operačných programov na obdobie 2014 – 2020  a v rámci nového
finančného nástroja LIFE;

 vytvoriť základnú inštitucionálnu a informačnú infraštruktúru, ktorá by SR umožnila účinnú
a nákladovo efektívnu adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do roku 2020.

Ciele



Koordinačný mechanizmus

Národný kontaktný 
bod

PS pre 
adaptáciu

KPZK

Národný kontaktný bod – MŽP 
SR (odbor zmeny klímy)

PS pre adaptáciu – pôvodne 
Ad hoc PS pre prípravu 
Stratégie

KPZK – Komisia pre 
koordináciu politiky zmeny 
klímy (na úrovni ŠT)



Záver

 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy = rámec pre 
adaptačné procesy na Slovensku

 Informácia o dosiahnutom pokroku pri realizácii adaptačných opatrení v SR v máji 
2016

 Aktualizácia stratégie s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky v oblasti zmeny 
klímy v apríli 2018
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