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Adaptácia je prispôsobovanie prírodných alebo sociálno-ekonomických systémov
prebiehajúcej alebo očakávanej zmene klímy, s cieľom znižovať zraniteľnosť a
možné negatívne dôsledky, zvyšovať odolnosť a adaptívnu kapacitu, a využívať
pozitívne účinky zmeny klímy.

Adaptácia je nevyhnutná zásadná stratégia na znižovanie nepriaznivých účinkov
zmeny klímy, ktorým sa už nedá vyhnúť, ako aj na využitie prospešných sociálno-
ekonomických príležitostí.

Z praktického hľadiska je adaptívnou kapacitou schopnosť navrhovať a
implementovať účinné adaptačné stratégie alebo reagovať na vyvíjajúce sa riziká
a stresy tak, aby sa znížila pravdepodobnosť výskyt a/alebo rozsah následných
nepriaznivých dopadov z klimatických rizík.

Adaptačné opatrenia prijímajú verejní aj súkromní aktéri prostredníctvom politík,
investícií do infraštruktúry a technológií a zmeny správania.

Adaptácia na zmenu klímy



Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu 
klímy – aktualizácia 2018 (NAS)

❑ Slovenská republika definuje adaptáciu na zmenu klímy ako svoju prioritu v strategickom
dokumente „Zelenšie Slovensko: Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030“ (schválený uznesením vlády SR č. 87/2019). Hlavným nástrojom
pre zvýšenie adaptačnej schopnosti SR je v roku 2018 prijatá aktualizácia Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (schválená uznesením vlády SR č.
478/2018) – NAS.

❑ Ďalším dôležitým dokumentom je „Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha
a nedostatku vody - Hodnota je voda“ (schválený uznesením vlády SR č. 110/2018).

❑ Cieľom NAS je zlepšiť pripravenosť SR čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy,
zabezpečiť účinnú implementáciu adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých
oblastiach a zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike.

❑ Definuje všeobecnú víziu adaptačnej politiky Slovenska a aktualizuje opatrenia vo
vybraných sektoroch a oblastiach, ako napr. vodné hospodárstvo, biodiverzita, zdravie
obyvateľstva, lesníctvo, pôdohospodárstvo, energetika alebo doprava (celkovo 11 sektorov).
Je harmonizovaná s inými relevantnými strategickými dokumentami

❑ MŽP SR v spolupráci so SAV pripravilo návrh Akčného plánu pre implementáciu NAS (v
skratke NAP)– v súčasnosti v procese SEA.
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Proces prípravy akčného plánu
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Adaptačné opatrenia - oblasti intervencií, posilnenie konkrétnych prírodných a sociálno-
ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcej alebo očakávanej zmene klímy, s
cieľom znižovať zraniteľnosť, resp. zvyšovať odolnosť a kde je to možné využívať pozitívne
účinky zmeny klímy.

Úlohy - konkrétne zamerané aktivity a kroky, ktoré sú časovo ohraničené a majú svojho
gestora, pričom si vyžadujú rôznu mieru spolupráce zainteresovaných subjektov a potreby
financovania. Zároveň je možné, na základe indikátorov, monitorovať a vyhodnotiť ich
priebeh a výsledok.

o Jasné (Specific): jednoducho definovateľné/významné
o Merateľné (Measurable): zmysluplné/motivujúce
o Dosiahnuteľné (Achievable): dohodnuté/realistické
o Relevantné (Relevant): zmysluplné/ukotvené v kontexte
o Časovo ohraničené (Time bound): definovateľné v čase

Identifikované opatrenia 
(definované v kontexte možných zdrojov a nákladov s využitím viac-zdrojového financovania) 



Participatívne expertné stanovenie krátkodobých a
strednodobých prioritných opatrení NAP s využitím
multikriteriálnej analýzy

❑ Na základe kombinácie analytickej
štúdie a participatívneho procesu
prípravy NAP definuje hlavné
nadrezortné a rezortné strategické
ciele a popisuje, akým spôsobom
k nim prispejú opatrenia.

❑ Identifikované krátkodobé a
strednodobé opatrenia sú
rozpracované do konkrétnych

implementačných úloh.

Informovanosť a 
komunikácia

Veda, výskum, 
inovácie

Koordinácia a 
komplexný

prístup
Životné prostredia

Prierezové prístupy k AP Kľúčové sektory

Techn., ekon. a 
sociál. opatrenia

Adaptované sídelné
prostredie

Adaptované lesné
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Prír. prostredia a 
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Udržateľné
poľnohospodárstvo

Vodné hospodárstvo

Pôdohospodárstvo

Doprava

Priemysel a 
energetika

Krízový
management a 

ochrana

Financie

Ciele Akčného plánu

Financovanie
Rekreácia a 

cestovný ruch

Krízové udsalosti
a CO

Zdravie a zdravá
populácia



Akčný plán Národnej adaptačnej stratégie

❑ Jadrom Akčného plánu je 7 špecifických oblastí identifikovaných na základe

Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a rozpracovaných na

identifikovaných cieľoch a zameraní stratégie. Týmito oblasťami sú Vodný režim a vodné

hospodárstvo, Udržateľné poľnohospodárstvo, Adaptované lesné hospodárstvo, Prírodné

prostredie a biodiverzita, Zdravie a zdravá populácia, Adaptované sídelné prostredie a

Technické, ekonomické a sociálne opatrenia.

❑ Každá z týchto 7 oblastí má svoj definovaný cieľ a zoznam špecifických opatrení

v danom segmente. Na základe prierezových a prioritných opatrení bolo následne

identifikovaných 176 úloh pre obdobie platnosti Akčného plánu do roku 2027.

Úlohy budú predmetom monitoringu a hodnotenia. Pre potreby financovania

identifikovaných opatrení bola spracovaná finančná matica. Záverečné tri kapitoly AP

NAS obsahujú odporúčania pre úspešnú implementáciu plánu.
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Hlavným cieľom národného akčného plánu je, prostredníctvom implementácie prierezových
a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy.

Strategická priorita 1
o podporiť adaptáciu na zmenu klímy ako strategickú prioritu SR
o začleňovať a integrovať prispôsobenie sa zmene klímy do politického a právneho rámca a

posilňovať tému adaptácie v existujúcich a pripravovaných národných a sektorových plánoch a
programoch

Strategická priorita 2
o posilniť implementáciu politík a legislatívy v oblasti adaptácie
o znížiť byrokratickú záťaž obmedzujúcu realizáciu opatrení a zlepšiť vymáhanie práva cestou

transparentnosti, zlepšenia kompetencií a posilnenia kontrolných a sankčných mechanizmov
Strategická priorita 3
o budovať a rozvíjať efektívny, realizovateľný a fungujúci systém adaptácie na zmenu klímy v SR,

založený na princípe subsidiarity a spoločného úsilia všetkych zainteresovaných strán a verejnosti
Strategická priorita 4
o rozvíjať vedomostnú základňu, zber údajov, monitorovanie a výskum spojený so šírením údajov a

informácií.
Strategická priorita 5
o podporovať vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach adaptácie na zmenu klímy

a potrebách adaptácie.
Strategická priorita 6
o podporovať a rozvíjať multi-zdrojový systém financovania adaptácie na zmenu klímy
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Akčný plán pre  adaptáciu SR na zmenu klímy 
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PRÍKLAD

ADAPTOVANÉ SÍDELNÉ PROSTREDIE
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Č. úlohy Úloha Gescia 
Zdroje 

financovania 
Termín Indikátor/pomocný indikátor 

ŠO 6.1. Legislatívna podpora v sídelnom prostredí v oblasti zmeny klímy 

6.1.1 

Vypracovať adaptačný audit (analýzu) existujúcich 

relevantných legislatívnych predpisov pre potreby 

adaptácie v sídelnom prostredí.   

MŽP 

SR, MV 

SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov 

31.12.2022 

Realizovaný klimatický 

audit relevantných 

legislatívnych prepisov 

6.1.2 
Prijať legislatívne úpravy na zlepšenia existujúceho 

legislatívneho rámca. 

MŽP 

SR, MS 

SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov 

31.12.2022 
Legislatívne návrhy 

spracované 

ŠO 6.2. Systematická podpora zahrnutia témy adaptácie na zmenu klímy do plánovacích dokumentov sídiel 

6.2.1 

Analyzovať potreby súvisiace s prípravou plánovacích 

dokumentov sídiel (PHSR, ÚPN, MÚSES, sektorové plány 

a ďalšie), z hľadiska zahrnutia témy „adaptácia na dopady 

zmeny klímy“. 

MDV 

SR, 

MŽP SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov 

31.12.2022 Vypracovaná analýza 

6.2.2 

Pripraviť metodiku zostavovania plánovacích dokumentov a 

zakotviť nový prístup (doplnený o reakciu na súčasné 

a budúce dopady zmeny klímy) do systému plánovania v 

sídelnom prostredí. 

MDV 

SR, 

MŽP SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov 

30.6.2022 Schválená metodika 

ŠO 6.3. Zostavenie metodík, ktoré budú účinným podkladom pri vytváraní prístupu miest a obcí ku reakcii na dopady 

zmeny klímy 

6.3.1 

Preskúmať existujúce metodiky zo Slovenska a zo 

zahraničia na hodnotenie zraniteľnosti/odolnosti sídiel na 

dopady zmeny klímy a zostavovania adaptačnej stratégie 

pre sídla.  

MŽP SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov 
31.12.2021 

Vytvorená štúdia ako 

podklad pre vytvorenie 

metodológie   

6.3.2 

Vytvoriť optimálnu metodológiu hodnotenia (varianty 

hodnotenia) zraniteľnosti a zostavovania adaptačnej 

stratégie pre sídla na Slovensku, zohľadňujúc ich 

klimatické a územno-správne špecifiká.  

MŽP SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov 
30.06.2022 Vytvorená metodológia 

 

Akčný plán pre  adaptáciu SR na zmenu klímy 
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ŠO 6.4. Zavedenie národného mechanizmu odbornej podpory pre adaptačný proces v sídlach 

6.4.1. 

Identifikovať existujúcu odbornú 

inštitucionálnu kapacitu na Slovensku 
v oblasti všetkých krokov 

adaptačného procesu. 

MŽP SR, 
MV SR 

V rámci 

existujúcich 
rozpočtov/ 

s využitím 
EŠIF 

30.06.2021 
Inventarizácia 
inštitucionálnych kapacít  

6.4.2 

Vytvoriť mechanizmus komplexnej 

odbornej podpory sídiel (typu one stop 
shop) a jeho vnútorného fungovania 

(napr. využívajúc formalizované 
partnerstvo existujúcich inštitúcií, 

prípadne vytvorenie novej inštitúcie). 

MŽP SR, 

MV SR 

V rámci 

existujúcich 
rozpočtov/ 

s využitím 
EŠIF 

 

31.12.2023 
Vytvorený mechanizmus 

podpory 

ŠO 6.5. Doplnenie systému vzdelávania v oblasti reagovania na zmenu klímy pre verejnú správu 

(štátna správa, samospráva) 

6.5.1 

Identifikovať témy vzdelávania 

verejnej správy v oblasti reakcie na 
zmenu klímy.  

MŠVVŠ 

SR, MŽP 
SR 

V rámci 
existujúcich 

rozpočtov/ 
s využitím 

EŠIF 

31.12.2022 

Inventarizácia tém 

potrebných pre 
vzdelávanie  

6.5.2 

Zostaviť relevantné vzdelávacie 
materiály a vytvoriť program post-

graduálneho celoživotného 
vzdelávania pre verejnú správu v tejto 

téme. 

MŠVVŠ 

SR, MŽP 
SR 

V rámci 
existujúcich 

rozpočtov/ 
s využitím 

EŠIF 

31.12.2023 

– Zostavené materiály  

– Vytvorený program 
celoživotného vzdelávania 

6.5.3 

Doplniť vzdelávanie v oblasti rekcie na 

zmenu klímy ako súčasť vzdelávania 
verejnej správy (štátnej správy aj 

samosprávy).  

MŠVVŠ 
SR, MŽP 

SR 

V rámci 

existujúcich 
rozpočtov/ 

s využitím 

EŠIF 

31.12.2024 

Vzdelávanie v oblasti 

adaptácie na zmenu klímy 
je formálnou súčasťou 

vzdelávania verejnej 

správy 

Akčný plán pre  adaptáciu SR na zmenu klímy 
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ŠO 6.6. Posilnenie finančného rámca pre podporu adaptačných opatrení v sídlach 

6.6.1 

Implementácia adaptácie sídelného prostredia ako 

priority pre Partnerskú dohodu 2021 – 2017, 

nadväzujúce operačné programy a mechanizmy fondov 

EHP a Nórska. 

MIRRI 

SR, MŽP 

SR a MF 

SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov/ 

s využitím EŠIF 

31.12.2021 

Téma adaptácie na zmenu 

klímy v sídlach je súčasťou 

financovania  

6.6.2 

Spolufinancovať zo štátneho rozpočtu projekty programu 

LIFE, ako finančného nástroja EÚ pre životné prostredie 

a klimatické aktivity. 

MŽP SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov 
31.12.2025 

Počet spolufinancovaných 

adaptačných projektov 

z programu LIFE  

6.6.3 
Zaradiť tému – adaptácia na zmenu klímy v sídlach do 

podporovaných oblastí Envirofondu. 

MŽP SR, 

MF SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov 

31.12.2021 
– Počet projektov 

– Objem prostriedkov  

6.6.4 

Podpora projektov zameraných na vodozádržné 

opatrenia  

v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) – projekty 

kombinujúce opatrenia na záchyt zrážkových vôd spolu s 

opatreniami umožňujúcimi využívať zachytenú vodu v 

čase sucha. 

MŽP SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov/ 

s využitím EŠIF 

31.12.2025 
– Počet projektov 

– Objem prostriedkov 

6.6.5 

Podpora projektov zameraných na zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 

a modrej infraštruktúry a ďalšie opatrenia prispievajúce  

k adaptácii urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.  

MŽP SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov/s 

využitím EŠIF 

31.12.2025 
– Počet projektov 

– Objem prostriedkov 

6.6.6 

Podpora projektov zameraných na zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach prostredníctvom revitalizácie zanedbaných 

a nevyužívaných území v katastrálnych územiach miest 

prispievajúcich k adaptácii miest na zmenu klímy. 

MŽP SR 

V rámci 

existujúcich 

rozpočtov/s 

využitím EŠIF 

31.12.2025 
– Počet projektov 

– Objem prostriedkov 

 

Akčný plán pre  adaptáciu SR na zmenu klímy 
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14 Metodiky pre podporu implementácie NAP

Segment Metodika

Metodické usmernenia pre

strategicko-plánovacie procesy

Metodické usmernenie pre integráciu problematiky adaptácie na 

zmenu klímy do územnoplánovacieho procesu (územné plány 

regiónov, obcí a zón, krajinné plány)

Metodické usmernenia pre tvorbu adaptačných stratégií a akčných 

plánov

(úrovne riadenia - VÚC, mesto, mikroregión, obec resp. strategicko-

plánovací región) a pilotné testovanie vytvorených metodických usmernení

Metodické usmernenie pre zavádzanie riešení zelenej infraštruktúry v 

sídelnom prostredí

Adaptačný reporting Metodické usmernenie pre adaptačný reporting (UNFCCC, PA, EEA)

Metodické usmernenia pre

prevádzkované firemné aktíva

Posudzovanie klimatickej zraniteľnosti a klimatickej odolnosti  

existujúcich podnikateľských subjektov

Metodické usmernenia pre nové

investície

Metodické usmernenie pre posudzovanie klimatickej zraniteľnosti 

a klimatickej odolnosti  nových investícií a projektov – vrátane 

prvkov kritickej infraštruktúry a začlenenie do procesu EIA
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ZDROJE INFORMÁCIÍ

https://www.sazp.sk/zivotne-
prostredie/starostlivost-o-
krajinu/zelena-
infrastruktura/zelena-
infrastruktura-v-procese-
adaptacie-na-zmenu-
klimy/informacna-a-
metodicka-podpora-pre-
samospravu/ 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


