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Strategické priority
Strategická priorita 1: Vytvoriť rámec pre lepšie premietnutie adaptačných opatrení do sektorových
politík dotknutých rezortov a zabezpečiť̌ efektívny, realizovateľný a fungujúci systém adaptácie na
zmenu klímy v Slovenskej republike.
Strategická priorita 1: Posilniť implementáciu politík a legislatívy a vymáhanie práva. Zlepšenie
transparentnosti, kompetencií a posilnenie kontrolných a sankčných mechanizmov.
Strategická priorita 3: Začleniť a integrovať prispôsobenie sa zmene klímy: Posilnenie politického a
právneho rámca pre prispôsobenie a integrácia adaptácie do existujúcich a pripravovaných národných a
sektorových plánov a programov. Realizácia opatrení podľa princípu subsidiarity.
Strategická priorita 4: Posilnenie inštitucionálnej kapacity na prispôsobenie sa zmene klímy:
Zvyšovanie odbornosti, vedomostná základňa, monitorovanie a výskum.
Strategická priorita 5: Zvýšiť informovanosť o prispôsobení sa zmene klímy: Podpora vzdelávania
a zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach prispôsobenia sa zmene klímy a potreby adaptácie.
Strategická priorita 6: Rozvíjať multi-zdrojový systém financovania odolnosti voči zmene klímy:
Prepojenie aktivít so zdrojmi financovania a so špecifickým zameraním na možnosti štátneho rozpočtu
a EŠIF.

Posilnenie politického a
legislatívneho rámca
adaptácie
a efektívne nastavenie
finančných mechanizmov

Vytvorenie národného
informačného systému pre
poskytovanie klimatických
informácií

Efektívny systém krízového
manažmentu na všetkých
úrovniach riadenia

Udržateľná ekonomika reagujúca na
zmeny klímy

7 špecifických
oblastí
Vodný režim a vodné hospodárstvo

Udržateľné poľnohospodárstvo

Prír. prostredia a biodiverzita

Adaptované lesné hospod.

Zdravie a zdravá populácia

Vytvorenie funkčného rámca
podpory vedy, vzdelávania
a rozvoja povedomia
o problematike adaptácie.
Adaptované sídelné prostredie

Budovanie zelenej
infraštruktúry a
ekologických sietí

Ciele Akčného plánu

Prierezové prístupy

39 opatrení

180 úloh

Č.
úlohy

Úloha (pôvodný názov aktivita)

Gescia

Zdroje
financovania

Termín

Indikátor/pom
ocný indikátor

Prierezové opatrenie 1: Posilnenie politického/legislatívneho rámca adaptácie a finančných
mechanizmov pre implementáciu adaptačných opatrení.
PO.1.

Vypracovať hodnotiacu správu o
problémoch s implementáciou
existujúcich politík a legislatívy v
oblasti adaptácie a navrhnúť
opatrenia.

MŽP SR

V rámci
existujúcich
rozpočtov

31.12.2
020

Vypracovanie
správy/počet
navrhnutých
opatrení

PO.2

Implementovať adaptáciu ako
prioritu pre Partnerskú dohodu
2021-2027 a nadväzujúce
operačné programy (cieľ 2 –
Ekologická Európa)

ÚPVII
V rámci
v spolupráci existujúcich
s MŽP SR
rozpočtov
a MF SR

31.12.2
020

Alokácia na
adaptačné
opatrenia

PO.3

Podporiť zavádzanie nových a
implementáciu existujúcich
ekonomických nástrojov v oblasti
ekosystémových služieb.

MŽP SR

V rámci
existujúcich
rozpočtov

Pribežn
e

Počet nových
nástrojov

PO.4

Posilniť systémové zapracovanie
témy mitigácie/adaptácie na
zmenu klímy do pripravovaných
noviel stavebného zákona (MDV
SR) a ostatných súvisiacich
legislatívnych zmien.

MDV SR

V rámci
existujúcich
rozpočtov

31.12.2
021

Zapracovanie
adaptácie ako
témy

PO.5

Posilniť systémové zapracovanie
témy mitigácie/adaptácie na
zmenu klímy do zákona o rozvoji.

ÚPVII SR

V rámci
existujúcich
rozpočtov

31.12.2
021

Zapracovanie
adaptácie ako
témy

Integrované opatrenia na zadržanie vody v krajine

Voda
O1.3 Regulácia a zmena odtokových pomerov

Lesy
Nie je navrhnuté špecifické opatrenie, ale na zadržanie vody
v lese je potrebné realizovať lesnícko-technické meliorácie a
zabrániť erózii lesných pôd.

Poľnohospodárstvo
O2.1. Podpora rámcových
opatrení na
ochranu pôdy – zvýšená podpora mozaikovej
krajiny s nízkou intenzitou poľnohospodárstva
a zvýšením podielu prírodných prvkov
O2.5. Zastavenie vysychania pôdy – obnova
mokradí, zlepšenie konektivity vodných prvkov
O2.8. Komplexný prístup k zavlažovaniu integrovaný manažment hydromelioračných
zariadení, mikro závlahy

Biodiverzita
O4.9 Zadržiavanie vody v krajine - ochrana,
obnova
a
manažment
mokradí
(vrátane
rašelinísk), inundačných území pre udržiavanie
prietokov a kvality vody a podpora opatrení na
zadržanie vody so zohľadnením ekosystémového
prístupu

Problémy a výzvy
Prístupy k implementácii opatrení a úloh by mali stavať na symbióze medzi
riešením ekonomických, sociálnych a environmentálnych problémov
▷ Problém rezortizmu versus potreby systémového prístupu (integrované opatrenia)

Adaptačné opatrenia si vyžadujú investície, ale zároveň vytvárajú pracovné miesta,
znižujú náklady na spotrebu energie, majú vplyv na zdravie obyvateľstva a zlepšujú
kvalitu života
▷ Nedostatok skúseností, povedomia a praxe

Dostupnosť a využiteľnosť finančných prostriedkov
▷ Problém projektového prístupu, absorpčnej kapacity a štrukturálnych bariér
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