
 

 

 

Príloha č. 2 

 

Vyhodnotenie environmentálnych aspektov vrátane zdravotných 

aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ktoré sú 

relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako sa 

zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu 
 

 



Oblasť Relevantné dokumenty na 

medzinárodnej, európskej 

a národnej úrovni a právne 

predpisy na národnej úrovni 

Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce z právnych 

predpisov 

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na 

medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, 

právnymi predpisy na národnej úrovni 

a strategickým dokumentom 

Dokumenty na medzinárodnej úrovni 

 Rámcový dohovor OSN o 
zmene klímy, Kjótsky 
protokol 
 

Cieľom dohovoru je vytvorenie predpokladov pre urýchlenú stabilizáciu 
koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na takej úrovni, ktorá by 
zabránila nebezpečnej interferencii antropogénnych vplyvov s klimatickým 
systémom Zeme. Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy sa všetky zmluvné strany, ktoré ratifikovali dohovor v súlade s 
článkom 4 a 52 zaviazali vynaložiť čo najväčšie úsilie na prípravu národných 
a prípadne regionálnych adaptačných stratégií a podporovať výskum v 
oblasti zmeny klímy a jej dôsledkov. Záväzky SR v oblasti adaptácie sú 
definované skôr nepriamo – cez povinnosť informovať medzinárodné 
spoločenstvo (aj Európsku úniu) o tom, aké aktivity a opatrenia krajina v 
danej oblasti realizuje. 
 

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (doplnená 
Kjótskym protokolom) a ňou určené ciele sú 
stanovené rámcovo; plnenie záväzkov 
vyplývajúcich z dohovoru zo strany Slovenskej 
republiky je cez konkrétne adaptačné opatrenia 
v kľúčových oblastiach v Stratégii adaptácie 
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy- aktualizácia (ďalej len 
„aktualizovaná stratégia“) v súlade s dohovorom. 
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 Parížska dohoda 
 

Parížska dohoda je globálnym míľnikom pri zlepšovaní kolektívnych 

opatrení na globálnej úrovni a urýchľovaní globálneho prechodu na nízko-

uhlíkovú spoločnosť odolnú proti dôsledkom zmeny klímy. Cieľom novej 

dohody je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia na maximálne 

2 °C a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, až na 1,5 °C. Prvýkrát 

sa nová dohoda dôslednejšie venuje adaptácii a zakotvuje povinnosť 

pripravovať sa na dôsledky zmeny klímy, sledovať a hodnotiť dopady a 

budovať odolnosť ekosystémov a sociálnych a ekonomických systémov. 

Dohoda v článku 7 zakotvuje ako cieľ zvýšiť adaptívnu schopnosť krajín, 

podporiť odolnosť a znížiť zraniteľnosť voči zmene klímy. Po prvýkrát 

ukladá  povinnosť ustanoviť plánovací proces a realizovať aktivity týkajúce 

sa adaptácie. Taktiež dohoda zakotvuje povinnosť predkladať a pravidelne 

aktualizovať správy o adaptácii. Každá strana Parížskej dohody by mala 

predložiť a každé dva roky aktualizovať adaptačnú správu (komunikáciu), 

ktorá môže zahŕňať informácie o  adaptačných prioritách, realizácii 

adaptačnej politiky, potrebe podpory, plánoch a opatrení v oblasti 

adaptácie.  

Adaptačné opatrenia pre jednotlivé oblasti v  

Aktualizovanej stratégii“) sú stanovené v súlade s 

rámcovými cieľmi Parížskej dohody. 
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 Agenda 2030 pre udržateľný 
rozvoj 
 

Agenda udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného 

rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré  vyvažujú tri aspekty 

udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny – v 

oblastiach, ako sú chudoba, nerovnosť, zdravotníctvo, potravinová 

bezpečnosť, udržateľná spotreba a výroba, rast, zamestnanosť, 

infraštruktúra, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, zmena 

klímy, ako aj rodová rovnosť, mierové a inkluzívne spoločnosti, prístup k 

spravodlivosti a zodpovedné inštitúcie. Nové ciele sú koncipované tak, aby 

sa pokračovalo v plnení predchádzajúcich rozvojových cieľov tisícročia a 

záväzkov z Ria, ale zároveň sledovali aj ciele v celom rade ďalších oblastí. 

Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia bol nerovnomerný na 

celom svete a nie všetky ciele boli dosiahnuté. Zmene klímy je venovaný 

13. cieľ agendy, ktorý obsahuje 4 čiastkové ciele a 7 indikátorov 

a zameriava sa najmä na adaptáciu a rozvojovú pomoc pre túto oblasť. 

Problematika zmeny klímy sa čiastočne premieta aj od ďalších cieľov 

a čiastkových cieľov Agendy 2030, predovšetkým do cieľov 2, 3, 6, 7, 8 a 

15. 

Všeobecné ciele stanovené Agendou 2030 pre 

udržateľný rozvoj a to hlavne v 13. cieli agendy 

venovanej boji proti zmene klímy a jej dôsledkom 

sú skonkretizované v adaptačných opatreniach 

aktualizovanej stratégie vo všetkých oblastiach. 

Vyhodnotenie jednotlivých konkrétnych opatrení 

na dosiahnutie cieľov agendy cez indikátory 

poukáže na potrebu  prijatia ďalších adaptačných 

opatrení.  
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 Sendaiský rámec pre 
znižovanie rizika katastrof na 
roky 2015 - 2030 
 

V roku 1999 OSN schválila Medzinárodnú stratégiu na zmiernenie 

následkov katastrof. Najnovším krokom tejto stratégie je Sendaiský rámec 

pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030, ktorý má sedem 

globálnych cieľov: znížiť počet úmrtí, vplyv ľudskej činnosti, hospodárske 

straty a škody spôsobené prírodnými hrozbami a zvýšiť medzinárodnú 

spoluprácu, výmenu informácií a počet národných a miestnych stratégií na 

znižovanie rizika katastrof a zameriava sa na štyri prioritné opatrenia: 

poznať problematiku rizika katastrof, posilniť riadenie, zvýšiť investície 

zamerané na odolnosť a zvýšiť pripravenosti na katastrofy. Do roku 2020 

sa očakáva, že sa zvýši počet krajín, ktoré zavedú na národnej a miestnej 

úrovni plány na zníženie strát spôsobených katastrofami. 

Adaptačné opatrenia stanovené pre oblasť 
mimoriadnych udalostí a ochrany obyvateľstva 
a životného prostredia v aktualizovanej stratégii 
sú v súlade so Sendaiským rámcom pre 
znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030. 

http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
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 Dohovor o biologickej 
diverzite 
 

Medzi najvýznamnejšie rozhodnutia z konferencií zmluvných strán (COP) 
patrí rozhodnutie XIII/4 prijaté 13. COP v Cancúne, kde sa rieši v hlavnej 
miere ekosystémový prístup pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy, 
ktorý je považovaný za technicky realizovateľný, politicky žiaduci, sociálne 
akceptovateľný, ekonomicky schodný a prospešný. Konferencia zmluvných 
strán odporučila integrovať ekosystémový prístup pre riešenie 
problematiky zmeny klímy do strategického plánovania naprieč sektormi.  
Ďalším rozhodnutím zmluvných strán je rozhodnutie X/2, ktorým sa 
schválil strategický plán biodiverzity pre roky 2011-2020 vrátane tzv. 
„cieľov z Aichi pre biodiverzitu“. Z pohľadu ekosystémov a zmeny klímy je 
dôležitý Aichi cieľ č. 15, v ktorom sa požaduje do roku 2020 zvýšiť odolnosť 
ekosystémov a príspevok biodiverzity k ukladaniu uhlíka, a to 
prostredníctvom ochrany a obnovy ekosystémov vrátane požiadavky 
obnovenia minimálne 15% degradovaných ekosystémov, čím sa prispeje 
k mitigácii a adaptácii na zmenu klímy a k boju proti dezertifikácii. 
Zásadným rozhodnutím zmluvných strán, ktoré bolo prijaté na 10. COP v 
Nagoji bolo rozhodnutie X/33, ktoré sa komplexne zaoberá problematikou 
biodiverzity a zmeny klímy. Je vyvrcholením predchádzajúcich rozhodnutí 
a nastavuje základ pre riešenie podrobnejších úloh v tejto oblasti. V tomto 
rozhodnutí je sprievodca akými cestami chrániť, trvalo udržateľne využívať 
a obnovovať biodiverzitu a ekosystémové služby a popri tom prispievať 
k mitigácii a adaptácii na zmenu klímy. 
Prijaté boli ďalšie rozhodnutia týkajúce sa biodiverzity a zmeny klímy 
(VII/15, VIII/30, IX/16, XI/19, 21, XII/20), v ktorých je najskôr indikovaný 
problém negatívneho dôsledku zmeny klímy na niektoré ekosystémy (napr. 
odumieranie koralov), ďalej sa ustanovujú pracovné skupiny, ktoré 
predkladajú technické správy vyhodnocujúce zraniteľnosť ekosystémov 
a navrhujú ekosystémový prístup, trvalo udržateľné využívanie zdrojov 
biodiverzity, monitoring dopadov zmeny klímy na ekosystémy a monitoring 
aktivít, ktoré by mali prispieť k mitigácii a adaptácii na zmeny klímy. 

Na základe porovnania cieľov Dohovoru 
o biologickej diverzite a cieľov aktualizovanej 
stratégie je možné konštatovať, že sú v súlade. 
Konkrétne stanovenými adaptačnými 
opatreniami súvisiacimi s biodiverzitou sa 
integruje ekosystémový prístup riešenia zmeny 
klímy naprieč všetkými kľúčovými oblasťami 
a sektormi. Nie je však možné jednoznačne určiť, 
aký bude ich vplyv na plnenie cieľov Dohovoru 
o biologickej diverzite, tzn. či sa jednotlivé ciele 
dohovoru dosiahnu a v akom rozsahu. Následne 
po vyhodnotení je žiaduce prijať dodatočné 
adaptačné opatrenia na odstránenie 
nedostatkov. 
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 Dohovor o boji proti 
dezertifikácii v krajinách 
postihnutých vážnym 
suchom a/alebo 
dezertifikáciou, hlavne 
v Afrike 
 

Cieľom dohovoru je boj proti dezertifikácii a zmiernenie účinkov sucha v 
štátoch, ktoré sú postihnuté vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, 
hlavne v Afrike, účinnou činnosťou na všetkých úrovniach, podporovanou 
medzinárodnou spoluprácou a dohodami o partnerstve v rámci 
integrovaného prístupu, ktorý je v súlade s Agendou 21 s cieľom prispieť k 
dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja v postihnutých oblastiach. 
Dosiahnutie tohto cieľa bude zahŕňať dlhodobé stratégie, ktoré sa v 
postihnutých oblastiach súčasne sústreďujú na zlepšenú produktivitu pôdy 
a na znovu zúrodnenie, zachovanie a trvalo udržateľné hospodárenie s 
pôdou a vodnými zdrojmi, čo vedie k zlepšeným životným podmienkam, 
konkrétne na úrovni komunít. 

Návrh opatrení v aktualizovanej stratégii je 

v súlade s cieľmi stanovenými dohovorom. 

Prijatím rozhodnutí a vykonaním programov boja 

proti dezertifikácii a/alebo za zmiernenie účinkov 

sucha cez adaptačné opatrenia z oblasti pôdneho 

prostredia sa prispeje k udržateľnosti v územiach 

postihnutých suchom. 

Prírodné 

prostredie a 

biodiverzita 

Dohovor o mokradiach 
(Ramsarský dohovor) 
 

Medzi dôležité uznesenia z konferencií zmluvných strán Dohovoru 
o mokradiach, ktoré sú zamerané na zmenu klímy je uznesenie VIII.3, 
VIII.17, X.24 , XI.14, XII.2 a XII.11, ktorých podrobnejší popis ich obsahuje 
aktualizovaná stratégia. 

Navrhované adaptačné opatrenia v oblasti 
prírodného prostredia a biodiverzity, hlavne  pre 
obnovu degradovaných mokradí a vytváranie 
mokradí a v oblasti vodného režimu v krajine 
a vodného hospodárstva, najmä opatrenia na 
spomalenie odtoku vody z povodia, v oblasti 
poľnohospodárstva oparenia proti vysychaniu 
pôdy a v oblasti sídelného prostredia, hlavne 
opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha 
a extrémnych úhrnov zrážok v aktualizovanej 
stratégii sú v súlade s Dohovorom o mokradiach 
(Ramsarský dohovor). Opatrenia a mechanizmy 
na dosiahnutie cieľov Ramsarského dohovoru sú 
posilnené aj medzisektorovými adaptačnými 
opatreniami a to opatreniami zameranými na 
obnovou degradovaných mokradí a inundačných 
území, na umožnenie prírodnej dynamiky tokov,  
a na vytváranie mokradí. Vzdelávanie a Práca 
s verejnosťou je posilnená opatrením Programom 
starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015-
2021. 
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Dohovor o ochrane 
sťahovavých druhov voľne 
žijúcich živočíchov (Bonnský 
dohovor) 
 

Medzi dôležité uznesenia z konferencií zmluvných strán je uznesenie 10.19 
o ochrane sťahovavých druhov vo svetle zmeny klímy, ako aj uznesenie 
11.26, ktorým sa schválil Program práce pre klimatickú zmenu a sťahovavé 
druhy. Menované uznesenia žiadajú zvýšiť rezilienciu sťahovavých druhov 
a ich biotopov na zmenu klímy a zabezpečiť dostupnosť biotopov pre celý 
životný cyklus druhov v súčasnosti a v budúcnosti; identifikovať 
a podporovať štandardizované metódy pre hodnotenie citlivosti druhov na 
zmenu klímy a hodnotiť zraniteľnosť druhov na tomto základe; vypracovať 
a realizovať režimy monitoringu, ktoré sú vhodné na odlíšenie poklesu 
v populáciách od cezhraničných posunov areálu rozšírenia; diagnostikovať 
príčiny poklesu a pomôcť analyzovať dôsledky zmeny klímy na sťahovavé 
druhy; identifikovať, hodnotiť, prioritizovať a znížiť ďalšie vplyvy na 
sťahovavé druhy vyplývajúce zo zmien v ľudskom správaní z dôvodu zmeny 
klímy. 

Adaptačné opatrenia z aktualizovanej stratégie 
prispejú k plneniu opatrení dvoch dohovorov 
Bonnského dohovoru a Dohody o ochrane 
africko-euroázijských sťahovavých vodných 
vtákov. Ide hlavne o opatrenia z prírodného 
prostredia a biodiverzity zamerané na ochranu 
a podporu prirodzenej obnovy prírodných lesov, 
obnovu degradovaných mokradí, na vytváranie 
mokradí a diverzifikáciu krajiny a krajinných 
štruktúr, na zvýšenie konektivity krajiny  
a vodného režimu v krajine a vo vodnom 
hospodárstve ide najmä o opatrenia na 
spomalenie odtoku vody z povodia. 
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Dohoda o ochrane africko-
euroázijských sťahovavých 
vodných vtákov  
 

Medzi dôležité uznesenia z konferencií zmluvných strán patrí uznesenie 
3.17 o zmene klímy a sťahovavých vodných vtákoch; uznesenie 4.14 
o dôsledkoch zmeny klímy na sťahovavé vodné vtáky, ako aj uznesenie 
5.13 o opatreniach na adaptáciu na zmenu klímy pre vodné vtáky. 
Z uvedených uznesení boli stanovené rámce pre adaptáciu na zmenu klímy 
relevantné pre sťahovavé vodné vtáky, ktoré zahŕňajú opatrenia ako - 
udržiavať a zvyšovať ekologickú odolnosť na zmenu klímy podporou 
prežívania a adaptácie čo najširšieho rozsahu biodiverzity; chrániť čo 
najväčší rozsah ekologickej variability biotopov a druhov, zvýšiť šancu, že 
druhy, ktorých súčasný biotop sa stane nehostinný budú schopné sa 
lokálne rozšíriť do nových vhodných biotopov; udržiavať existujúce 
ekologické siete a vytvoriť ekologické siete revitalizáciou a vytváraním 
biotopov na podporu úspešného rozptylu druhov; integrovať opatrenia 
adaptácie a mitigácie do riadenia ochrany prírody a doplniť tak existujúce 
stratégie; vykonávať hodnotenie zraniteľnosti biodiverzity a súvisiacich 
ekosystémových produktov a služieb na zistenie priorít a vypracovanie 
potrebných opatrení. Jedným z  dôležitých uznesení je uznesenie 6.6 
Aktualizovaný pokyn pre opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy pre vodné 
vtáky (2015), ktorým sa žiadajú zmluvné strany implementovať ako 
prioritnú záležitosť pri realizácii Dohody zásady uvedené v týchto 
pokynoch; ukončiť identifikáciu relevantných území a budovať národné 
sústavy chránených území a ďalších adekvátne manažovaných území, 
vykonať hodnotenie odolnosti týchto území; využívať existujúce 
usmernenie Ramsarského dohovoru o múdrom využívaní mokradí pri 
vypracovaní politík a adaptačných stratégií na dôsledky zmeny klímy na 
mokrade. K zásadám aktualizovaného pokynu patria: 1. Realizovať 
praktické činnosti okamžite; 2. Udržiavať a zvyšovať ekologickú odolnosť; 3. 
Prispôsobiť sa zmene; 4. Integrovať činnosti u všetkých partnerov a vo 
všetkých sektoroch; 5. Rozvíjať znalosti a plánovať strategicky.  
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Lesníctvo Strategický plán OSN pre 
lesy na obdobie rokov 2017-
2030 
 

Strategický plán stanovuje strategickú víziu, ako aj 6 strategických a 25 
čiastkových cieľov pre svetové lesy do roku 2030. Čiastkovým cieľom 1.4 
plánu je výrazne posilniť rezilienciu a adaptačnú kapacitu všetkých typov 
lesov vo vzťahu k prírodným katastrofám a dopadom zmeny klímy na 
globálnej úrovni. 

Adaptačné opatrenia v oblasti lesníctva 
v aktualizovanej stratégii sú v súlade s víziou 
Strategického plánu OSN pre lesy na obdobie 
rokov 2017-2030. Čiastkový cieľ 1.4 strategického 
plánu sa bude realizovať najmä cez opatrenia so 
zameraním na úpravu drevinového zloženia 
s cieľom zvyšovania odolnosti porastov voči suchu 
a znižovaniu zraniteľnosti biotickými a 
abiotickými činiteľmi, ako aj podporou druhovej 
a genetickej diverzity porastov pre zlepšenie 
prirodzených adaptačných mechanizmov. 
Posilnenie vízie strategického plánu je cez 
adaptačné opatrenia pre viac oblastí a to hlavne 
opatreniami na ochranu a podporu prirodzenej 
obnovy prírodných lesov a udržateľného 
obhospodarovania lesov a cez projekty zamerané 
na ekologickú stabilitu lesov. Adaptačné 
opatrenie zamerané na podporu zlepšovania 
modelov hospodárenia v lesoch s ohľadom na 
potrebu zvyšovania adaptačnej schopnosti 
lesných porastov na aktuálne klimatické scenáre 
kladne ovplyvní stanovený čiastkový cieľ 1.4 
strategického plánu. 
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 Rámcový dohovor o ochrane 
a trvalo udržateľnom rozvoji 
Karpát (Carpathian 
Convention, Karpatský 
dohovor) 
 

Konvencia usiluje o komplexný prístup a spoluprácu pri ochrane a trvalo 
udržateľnom využívaní Karpát. Je navrhnutá ako inovatívny nástroj, ktorý 
ma zabezpečovať a podporovať udržateľný rozvoj tohto jedinečného 
regiónu a jeho živej prírody. Konvencia usiluje o podporu kvality života a 
posilnenie miestnej ekonomiky a komunít. Za cieľ si kladie aj ochranu a 
obnovu jedinečných, vzácnych a typických prírodných komplexov a 
objektov rekreačného a iného významu nachádzajúcich sa v srdci Európy, 
ochraňovať ich pred negatívnymi ľudskými vplyvmi prostredníctvom 
podpory alebo spoločnej politiky trvalo udržateľného rozvoja regiónu. 
Prostredie Karpát tak bude odteraz chrániť ďalší legislatívny nástroj - 
ekologický plán pod záštitou programu UNEP OSN. V roku októbri 2017 na 
5. zasadnutí zmluvných strán prijali osobitný článok k textu dohovoru, 
venovaného zmene klímy v Karpatoch.  

Prioritné adaptačné opatrenia pre viac oblastí 

podporujú ciele stanovené novým článkom 

Karpatského dohovoru, ktorý je venovaný zmene 

klímy. Ide o adaptačné opatrenia nie len v oblasti 

lesníctva, prírodného prostredia a biodiverzity, 

ale aj v oblasti vedy a výskumu, kde už boli 

prostredníctvom projektov zrealizované 

opatrenia, ktoré cez ďalšie nadväzujúce aktivity 

na zrealizované projekty podporia splnenie cieľov 

dohovoru.  
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Dokumenty na európskej úrovni 

 Zelená kniha – 
Prispôsobenie sa 
zmene klímy v Európe – 
možnosti na 
uskutočnenie opatrení 
na úrovni EÚ 

Dokument definuje základné prejavy zmeny klímy a navrhuje 
štyri základné piliere v rámci procesu adaptácie celej EÚ. Ide o: 
včasné opatrenia v rámci EÚ, začlenenie procesu prispôsobenia 
sa zmene klímy do zahraničnej politiky EÚ, zníženie stupňa 
neistoty rozšírením vedomostnej základne prostredníctvom 
integrovaného výskumu v oblasti zmeny klímy a zapojenie 
európskej spoločnosti, podnikateľskej sféry a verejnosti do 
procesu prípravy koordinovaných a komplexných stratégií na 
adaptáciu. 
 

Opatrenia stanovené v Zelenej knihe sú 
akceptované v aktualizovanej stratégii a sú 
zadefinované v rámcových opatreniach 
Zabezpečenia aktívnej tvorby národnej 
adaptačnej politiky a Premietnutia adaptácie na 
horizontálnej úrovni riadenia – do sektorových, 
socioekonomických a územných politík, ako aj 
v opatreniach schválených stratégiou RIS3 SK – 
Stratégia výskumu a inovácii pre inteligentnú 
špecializáciu SR. Ďalšími opatreniami, ktoré 
uvádza aktualizovaná stratégia, sa 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce cez 
rámcový program EÚ HORIZONT 2020 a ďalšími 
medzinárodnými programami a iniciatívami budú 
plniť opatrenia Zelenej knihy. Dôležitou 
angažovanosťou SR pre integrovaný výskum 
v oblasti zmeny klímy je zapojenie sa do 
Programu Copernicus, ktorý je jedným z opatrení 
uvedenom v aktualizovanej stratégii.  
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 Biela kniha – Adaptácia 
na zmenu klímy: 
európsky rámec 
opatrení 
 

Biela kniha obsahuje viacero opatrení. Iniciovala prípravu 
európskej adaptačnej stratégie a vybudovanie internetovej 
databázy Climate-ADAPT, ktorá funguje od roku 2012 
a zhromažďuje verejne prístupné informácie o adaptácii na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy zo všetkých členských štátov 
EÚ. Údaje v databáze sú podľa pokynov z Európskej komisie 
pravidelne aktualizované členskými štátmi. Jedným z opatrení 
Bielej knihy bolo motivovanie členských štátov k vypracovaniu 
národných adaptačných stratégií. 

Aktualizovaná stratégia je v súlade s 
definovanými opatreniami Bielej knihy a to 
hlavne prostredníctvom rámcového opatrenia 
vytvoriť oficiálny internetový portál, kde sa 
priamo alebo cez odkazy budú zhromažďovať a 
aktualizovať všetky dostupné informácie k 
problematike adaptácie z medzinárodných, ako 
aj z domácich zdrojov. 

 Stratégia EÚ pre 
adaptáciu na zmenu 
klímy 
 

Stratégia obsahuje tri špecifické ciele: zvýšiť odolnosť členských 
štátov EÚ, jej regiónov a miest, zlepšiť informovanosť 
v rozhodovacom procese v téme adaptácie a zvýšiť odolnosť 
kľúčových zraniteľných sektorov voči nepriaznivým dôsledkom 
zmeny klímy. Tieto ciele by malo podporiť osem akčných bodov, 
ktoré sa týkajú napríklad prípravy a implementácie adaptačných 
stratégií v členských štátoch EÚ, financovania procesu 
a nevyhnutných nákladov prostredníctvom programu LIFE, 
integrácie adaptačných aktivít v rámci Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) alebo rozvíjania informačného 
portálu Climate-ADAPT.  

Adaptačné opatrenia pre oblasti, ktoré sú 
zaradené ako kľúčové zraniteľné, tzn. oblasť 
lesníctva, dopravy, vodného režimu v krajine,  
biodiverzity, pôdneho prostredia, 
poľnohospodárstva a energetiky v aktualizovanej 
stratégii prispejú k plneniu cieľov Stratégie EÚ pre 
adaptáciu na zmenu klímy. Financovanie 
jednotlivých opatrení je zabezpečené cez 
Európske štrukturálne a investičné fondy - 
Operačné programy na roky 2014 – 2020. 
Kladným prínosom aktualizovanej stratégie je 
komplexnejšie sledovanie finančných zdrojov 
a vyhodnocovanie ich efektívnosti. 
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Sídelné 

prostredie 

Dohovor primátorov 
a starostov o klíme 
a energetike 
 

Dohovor je spojenie dvoch súčasných iniciatív Európskej 
komisie, na jednej strane Dohovoru primátorov a starostov, 
ktorý zaväzoval signatárov z radov miest k dobrovoľným 
záväzkom pri znižovaní emisií CO2 a na strane druhej iniciatívy 
Mayors Adapt, ktorá zaväzuje jej signatárov ku prijímaniu 
konkrétnych krokov prispôsobovania sa nepriaznivým 
dôsledkom zmeny klímy na svojom území. Iniciatíva Mayors 
Adapt zaväzovala mestá buď pripraviť Stratégiu adaptácie na 
zmenu klímy ako samostatný strategický dokument, alebo 
zahrnúť tému adaptácie na zmenu klímy do existujúcich 
rozvojových plánov a dokumentov. Mestá a obce, ktoré 
pristúpia k tejto spojenej iniciatíve sa zaviažu do roku 2030 znížiť 
emisie CO2 o minimálne 40 % v porovnaní s rokom 1990, 
minimálne o 27 % zvýšiť energetickú efektívnosť a využívanie 
obnoviteľných zdrojov, ako aj spojiť problematiku adaptácie na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s mitigáciou a jej cieľmi. 

Aktualizovaná stratégia je svojimi navrhnutými 
opatreniami v kompetencii samospráv v súlade 
s povinnosťou vyplývajúcou z dohovoru. Ide 
hlavne o opatrenia zamerané na zabezpečenie 
vypracovania metodík a dokumentov, ktoré budú 
účinným podkladom pri jednotnom a 
komplexnom hodnotení územných dopadov 
zmeny klímy na sídelné prostredie a na 
zohľadnenie zraniteľnosti sídiel z hľadiska 
dôsledkov zmeny klímy pri príprave a aktualizácii 
územnoplánovacej dokumentácie.  
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Európsky dohovor 
o krajine 
 

Dohovor Rady Európy, ktorého cieľom je ochrana, manažment a 
plánovanie krajiny a organizovanie európskej spolupráce v tejto 
oblasti. Európskym dohovorom o krajine členské štáty ustanovili 
nástroj zameraný na dosiahnutie udržateľného rozvoja, 
založeného na vyvážených a harmonických vzťahoch medzi 
sociálnymi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným 
prostredím.  
 

Na základe porovnania cieľov Európskeho dohovoru 
o krajine a adaptačných opatrení v aktualizovanej 
stratégii môžeme konštatovať, že sú vo vzájomnom 
 súlade a sú zahrnuté v oblasti geológia 
v opatreniach na zmenu tvaru krajiny vyvolané 
povodňami, eróziou a pod., v zosuvoch, a vo 
využívaní krajiny. V opatreniach z oblasti prírodného 
prostredia a biodiverzity sú to napr. diverzifikácia 
krajiny a krajinných štruktúr, ďalej sú to opatrenia 
v oblasti vodného hospodárstva so zameraním na 
spomaľovanie odtoku vôd z povodia a vhodné 
spôsoby využívania územia. Aktualizovaná stratégia 
sa venuje aj opatreniam z oblasti kompetencií 
príslušných štátnych orgánov, ktoré sú zamerané na 
zvýšenú pozornosť venovať sa v záväznej časti 
územných plánov návrhu opatrení z hľadiska 
krajinno-ekologického, krajinno-architektonického, 
zelene v sídlach, čim sa prispeje k plneniu cieľov 
dohovoru. V oblasti poľnohospodárstva sú to 
opatrenia krajinného inžinierstva a konštrukcia 
nových krajinných prvkov, ktoré poskytnú 
zosúladenie sa s cieľmi dohovoru. Projektom, ktoré 
vyplynú z adaptačných opatrení aktualizovanej 
stratégie a zároveň napĺňajú ciele dohovoru 
v súčasnosti nie je možné určiť ich mieru vplyvu na 
životné prostredie, tá sa určí až v ďalšom kroku 
posudzovania vplyvov navrhovaných činností na 
životné prostredie (ak svojimi hodnotami budú 
spadať do posudzovania vplyvov navrhovaných 
činností). 
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 Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 525/2013, článok 15 
 

Členské štáty nahlásia Komisii do 15. marca 2015 a potom každé 
štyri roky, v súlade s termínmi nahlasovania k dohovoru, 
informácie o svojich vnútroštátnych adaptačných plánoch a 
stratégiách, v ktorých uvedú svoje vykonané alebo plánované 
opatrenia na uľahčenie adaptácie na zmenu klímy. Súčasťou 
týchto informácií sú hlavné ciele a kategória vplyvu zmeny 
klímy, na ktorú sa zameriavajú, napríklad záplavy, zdvihnutie 
hladiny morí, extrémne teploty, sucho a iné extrémne 
poveternostné javy. 

Plnenie nariadenia sa zabezpečí rámcovým 
opatrením, ktoré je uvedené v aktualizovanej 
stratégii a to v hlavnom cieli Efektívnej 
implementácii adaptačných opatrení 
a monitoringu účinnosti týchto opatrení v praxi. 
 

 7. všeobecný 
environmentálny akčný 
program Únie do roku 
2020 
 
 

7. environmentálny akčný program s podtitulom Dobrý život v 
rámci možností našej planéty je súčasťou dlhodobej vízie a 
stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia 
a klímy do roku 2050. Cieľom EÚ je, aby sme v roku 2050 žili 
v súlade s ekologickými limitmi planéty. Naša prosperita 
a zdravé životné prostredie by malo vychádzať z kruhovej 
ekonomiky, kde nič nie je odpadom, prírodné zdroje sú 
využívané trvalo udržateľným spôsobom a biodiverzita 
prostredia je chránená, čo so sebou prinesie zdravšiu, 
udržateľnú spoločnosť, ktorá produkuje minimum skleníkových 
plynov. Súčasný 7. environmentálny akčný program pokrýva 
obdobie do roku 2020. 
Kľúčovou črtou programu je ochrana a zlepšovanie prírodného 
kapitálu, podpora lepšieho využívania dnešných zdrojov 
a urýchlený prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Program 
má podporiť trvalo udržateľný rast, vytváranie nových 
pracovných príležitostí a vytvoriť tak z EÚ zdravšie a lepšie 
miesto pre život. Program sa skladá z deviatich prioritných 
cieľov. 

Aktualizovaná stratégia je v súlade cieľmi 7. 
všeobecného environmentálneho akčného 
programu Únie. Ide hlavne o opatrenia v oblasti 
prírodného prostredia a biodiverzity, vodného 
hospodárstva, lesníctva, ako aj v oblasti 
energetiky, priemyslu a ďalších oblastí 
podnikania, kde sa ciele zabezpečia cez typy ako 
technologické a štrukturálne opatrenia, 
inovatívnosť a obnoviteľnosť.  
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 Dohovor o ochrane 
európskych voľne 
žijúcich organizmov 
a prírodných stanovíšť 
(Bernský dohovor) 
 

Medzi významné odporúčania Stáleho výboru dohovoru patrí 
odporúčanie 135 (2008), ktorým sa určuje ako urgentná 
záležitosť dôsledky zmeny klímy na biologickú diverzitu a jej 
ochranu. V prílohe je hodnotená zraniteľnosť vybraných 
vzácnych druhov organizmov, navrhnutá je adaptačná stratégia 
v rámci ktorej je zvýraznený význam chránených území a je 
upozornené na problém inváznych druhov organizmov 
profitujúcich zo zmeny klímy. Ďalším odporúčaním je 
odporúčanie 143 (2009), kde sa vyzýva na plné využitie širokého 
potenciálu pre synergie a spoločné výhody využitia ochrany 
biodiverzity ako mitigácie a adaptácie na zmenu klímy, 
predovšetkým prostredníctvom ekosystémového prístupu. 
Odporúčanie 145 (2010) je odporúčaním zameraným na 
zvýraznenie nepriaznivého dôsledku zmeny klímy na horské 
ekosystémy a organizmy v nich žijúce. Odporúča sa navrhnúť 
špecifické adaptačné politiky a opatrenia. Jedným z odporúčaní 
je 159 (2011), v ktorom sa zmluvným stranám dohovoru 
odporúča urgentne implementovať praktické opatrenia 
vypracované skupinou expertov v oblasti ochrany prírody ako je 
adaptívny manažment, zvýšenie adaptačnej schopnosti 
zraniteľných druhov, minimalizácia tlakov a ohrození na druhy 
a biotopy, ktoré sú najviac citlivé na zmenu klímy; zriadiť 
monitoring trendov populácií dotknutých druhov, ich chovania 
vrátane fenológie. Taktiež sa odporúča podniknúť kroky pre 
zriadenie ekologických sietí, zvýšiť prístupnosť krajiny, na to 
využiť zlepšenie siete chránených území napr. ich rozšírením, 
vytváraním ochranných pásiem a zabezpečením vhodného 
manažmentu. 

Aktualizovaná stratégia je v súlade 
s odporúčaniami Stáleho výboru pre Dohovor 
o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov 
a prírodných stanovíšť prostredníctvom opatrení, 
ktoré zvýšia adaptačnú schopnosť ľudskej 
spoločnosti v oblasti prírodného prostredia 
a biodiverzity a prostredníctvom ktorých sa 
zabezpečí dynamickejší prístup k ochrane prírody. 
Adaptačné opatrenia na riešenie inváznych 
organizmov, na ktoré upozorňuje dohovor, sú 
súčasťou opatrení pre oblasť lesníctva 
a prírodného prostredia a biodiverzity. 
Z medzisektorových adaptačných opatrení v 
aktualizovanej stratégii, ktoré posilnia súlad 
s Bernským dohovorom sú príklady opatrení 
zamerané na zachovanie alebo zlepšenie 
biodiverzity, ekologickej stability lesov. 
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Vodný režim v 

krajine a vodné 

hospodárstvo 

Dohovor o spolupráci 
pri ochrane a trvalo 
udržateľnom využívaní 
rieky Dunaj (Dohovor 
o ochrane rieky Dunaj) 
 

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalo udržateľnom 
využívaní rieky Dunaj vytvára celkový právny nástroj pre 
spoluprácu a cezhraničné riadenie vodného hospodárstva v 
povodí Dunaja. Cieľom dohovoru je zabezpečiť, aby povrchové a 
podzemné vody boli udržateľne a spravodlivo využívané, a aby 
ekosystémy v povodí boli zachované a obnovované. Na základe 
požiadavky Konferencie Ministrov v roku 2010 vznikla Stratégia 
adaptácie na klimatickú zmenu v povodí Dunaja, prijatá bola 
v roku 2012, v súčasnosti v štádiu aktualizácie.  
 

Ciele Dohovoru o ochrane rieky Dunaj sú 
zohľadnené v aktualizovanej stratégii najmä cez 
adaptačné opatrenia v oblasti vodného režimu 
v krajine a vodného hospodárstva a to najmä cez 
realizáciu opatrení zameraných na zadržiavanie 
vody v krajine spomaľovaním odtoku vody 
z povodia, hospodárením s vodou. Ďalej sú to 
adaptačné opatrenia pre oblasť geológia 
v ochrane zdrojov pitnej vody a v adaptačných 
opatreniach pre oblasť prírodného prostredia 
a biodiverzity sú zohľadnené ciele na zachovanie 
a obnovu ekosystémov v povodí Dunaja. V oblasti 
sídelného prostredia sú navrhnuté opatrenia na 
území samospráv, ktorými sa dosiahne 
udržateľné využívanie povrchových 
a podzemných vôd podobne je to aj v oblasti 
poľnohospodárstva v opatrení na zvyšovanie 
retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody 
v pôde. Adaptačné opatrenia vo vodnej doprave 
v oblasti doprava sú ďalším kladným prístupom 
splnenia cieľov dohovoru. Z oblasti 
medzisektorových aspektov pre zabezpečenie 
cieľov dohovoru aktualizovaná stratégia určila 
napríklad opatrenia zamerané na spomalenie 
odtoku vody z povodia a územia, ako aj opatrenia 
zamerané na zvýšenie objemu zadržiavania 
a akumulácie vôd, ako ja úpravu vodného režimu 
na zabezpečenie stabilizácie svahov. 

Dohovor o ochrane 
a využívaní hraničných 
vodných tokov 
a medzinárodných 
jazier  
 

Posilnenie spolupráce na dvojstrannej i mnohostrannej úrovni 
na trvalo udržateľnom manažmente vôd, zachovaní vodných 
zdrojov a životného prostredia, zabezpečenie využívania 
hraničných vôd racionálnym a rovnomerným spôsobom za 
uplatňovania princípov prevencie, kontroly a redukcie.  
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Vodný režim v 

krajine a vodné 

hospodárstvo 

a Sídelné 

prostredie 

Stratégia EÚ pre zelenú 
infraštruktúru – 
Zveľaďovanie 
prírodného kapitálu 
Európy 

Zelená infraštruktúra je strategicky plánovaná sieť prírodných 
a poloprírodných oblastí s inými environmentálnymi 
vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali 
široký rozsah ekosystémových služieb. Zahŕňa zelené miesta 
(alebo modré, ak ide o vodné ekosystémy) a ďalšie fyzické prvky 
v suchozemských (vrátane pobrežných) a morských oblastiach. 
Na pevnine sa zelená infraštruktúra nachádza vo vidieckych 
a mestských oblastiach. 

Adaptačné opatrenia v oblasti prírodného 
prostredia a biodiverzity sú v súlade so stratégiou 
pre zelenú infraštruktúru, ktorou sa riešia 
adaptácie na zmenu klímy cez opatrenia v tejto 
oblasti a to na zachovanie ekologickej funkcie, na 
zabránenie straty biodiverzity a na zabezpečenie 
poskytovania ekosystémových služieb, na 
zabezpečenie kvality životného prostredia, na 
poskytovanie ekologických riešení určitých 
technických problémov, na udržanie integrity 
biotopov. V oblasti sídelného prostredia sú to 
opatrenia na zabezpečenie zachovania 
prírodných území v sídelnom prostredí a na 
zlepšenie mikroklímy prostredia. 
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Zdravie  Zdravie 2020: Európska 
politika pre zdravie 
a prosperitu 
 

Dokument pripravený WHO pozostáva z  dvoch častí: 
1. Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych 
a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu (Health 2020: a 
European policy framework supporting action across 
government and society for health and well-being) je rámcový 
dokument o novej európskej politike pre zdravie a obsahuje 
základné tézy, princípy a smerovanie modernej zdravotnej 
politiky. 
2. Zdravie 2020: politický rámec a stratégia (Health 2020: policy 
framework and strategy) je komplexným rozpracovaním politiky 
v troch hlavných oblastiach (politický záväzok, uplatňovanie 
stratégií založených na dôkazoch, posilňovanie efektívnej 
implementácie). 
Strategické ciele Zdravia 2020: 
1.   Zlepšenie zdravia pre všetkých a zníženie nerovnosti v zdraví, 
2.   Zlepšenie vedúcej úlohy v oblasti zdravia a participatívneho 
riadenia zdravia. 
Prioritné oblasti Zdravia 2020: 
1.   Investovanie do zdravia počas celého životného cyklu, 
posilnenie zodpovednosti občanov za zdravie, 
2.   Riešenie najväčších zdravotných výziev – prenosné 
a neprenosné ochorenia, 
3.   Posilňovanie zdravotných systémov, kapacít verejného 
zdravotníctva a pripravenosti, surveillance a schopnosti 
reagovať na núdzové situácie, 
4.   Vytváranie zdravých komunít a podporného prostredia pre 
zdravie ľudí. 
 

Adaptačné opatrenia v oblasti zdravia sú v súlade 
s cieľmi stanovenými politikou pre zdravie 
a prosperitu v EÚ a to hlavne cez opatrenia 
zamerané na posilnenie vakcinačných 
programov, cez posilnenie dialógu medzi 
inštitúciami zodpovednými za zdravie 
obyvateľstva, ochranu prírody a biodiverzity 
a manažment mimoriadnych udalostí s cieľom 
podporovať vypracovanie spoločných stratégii 
a plánov. Ďalšími opatreniami sú opatrenia 
z oblasti mimoriadnych udalostí a ochrany 
obyvateľstva a životného prostredia, ktoré sú 
zamerané na riešenie núdzových situácii. 
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Lesníctvo Nová stratégia lesného 
hospodárstva EÚ: pre 
lesy a sektor lesného 
hospodárstva 
 

Stanovuje základný strategický rámec pre trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesov na úrovni Európskej únie pri 
rešpektovaní princípu subsidiarity, v zmysle ktorého je tvorba a 
implementácia lesníckych politík kompetenciou členských 
štátov. Cieľom tohto strategického dokumentu je podpora 
koordinácie a koherencie lesníckych a s lesmi súvisiacich politík, 
ktoré významným spôsobom ovplyvňujú praktické hospodárenie 
v lesoch členských štátov. Ide najmä o politické oblasti 
zamerané na rozvoj vidieka, ochranu biodiverzity, boj proti 
zmene klímy, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie 
a surovinovej základne pre priemysel (zelené hospodárstvo).  
 
Dôležitými uzneseniami k téme adaptácie na zmenu klímy sú 
uznesenia z Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe. Ide 
o záväzky obsiahnuté v rezolúcii S1: Európska sieť trvalých 
monitorovacích plôch lesných ekosystémov, S2: Ochrana 
lesných genetických zdrojov, S3: Európska databanka o lesných 
požiaroch, S4: Prispôsobenie obhospodarovania lesov horských 
oblastí novým podmienkam životného prostredia, H4: Adaptácia 
lesov v Európe na zmenu klímy, V5: Zmena klímy a udržateľné 
hospodárenie v lesoch Európy a M2: Ochrana lesov v meniacich 
sa podmienkach prostredia, ako aj v rozhodnutí ministrov z Osla 
2011 „Európske lesy 2020“. 

Aktualizovaná stratégia je v súlade s cieľmi Novej 
stratégie lesného hospodárstva EÚ: pre lesy 
a sektor lesného hospodárstva, ako aj 
s uzneseniami z Konferencie ministrov o ochrane 
lesov v Európe stanovenými adaptačnými 
opatreniami v oblasti lesníctva, zároveň aj 
podporená opatreniami z Programu rozvoja 
vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 
2020. Ide hladne o opatrenia na podporu 
druhovej a genetickej diverzity porastov, na 
optimalizáciu postupov monitoringu lesov, 
adaptáciu lesných porastov na zmenu klímy, ako 
aj na podporu ex situ opatrení na zachovanie 
a udržateľné využívanie genetických zdrojov 
lesných druhov. V oblasti prírodného prostredia 
a biodiverzity sa ciele plnia opatreniami 
v ochrane a podpore prirodzenej obnovy 
prírodných lesov a udržateľného 
obhospodarovania lesov. Z medzisektorových 
opatrení, ktoré stanovila aktualizovaná stratégia, 
sa zabezpečí dosiahnutie cieľov v novej stratégii 
pre lesné hospodárstvo opatreniami, ktoré budú 
realizované cez projekty na zachovanie alebo 
zlepšenie biodiverzity, na ekologickú stabilitu 
lesov a na plnenie verejnoprospešných funkcií 
lesov, alebo na podporu zlepšovania modelov 
hospodárenia v lesoch s ohľadom na aktuálne 
klimatické scenáre. 
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Pôdne 

prostredie 
Tematická stratégia na 
ochranu pôdy 
Európskej únie (2006) 

Podáva vysvetlenie, prečo je ochrana pôdy na európskej úrovni 
nevyhnutná a aké opatrenia je potrebné prijať. 

Adaptačné opatrenia v oblasti pôdneho 

prostredia v aktualizovanej stratégii sú v súlade 

s cieľmi stanovenými stratégiou na ochranu pôdy 

na zabezpečenie udržateľnosti využívania pôdy. 

Poľnohospodárs

tvo 

Spoločná 

poľnohospodárska 

politika 2014-2020 

(SPP) 

Európska komisia vyhlásila, že chce zelenšiu Spoločnú 
poľnohospodársku politiku. Udržateľnosť poľnohospodárskej 
produkcie je pre potravinovú bezpečnosť v Európe rozhodujúca. 
V Európskej únii sa investujú finančné prostriedky na ochranu 
pôdy, biodiverzity a na boj proti zmene klímy. Investíciami sa má 
zabezpečiť udržiavanie trvalých pastvín, ekologický ráz krajiny a 
podporiť diverzifikácia plodín. 
 

Environmentálne požiadavky stanovené 
Spoločnou poľnohospodárskou politikou 2014 – 
2020 cez I. a II. pilier sú zahrnuté do 
aktualizovanej stratégie. Adaptačné opatrenia 
stanovené v oblasti poľnohospodárstva sú 
v súlade s I. pilierom SPP a posilnené opatreniami 
v Programe rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 
2020, ktorými je možné realizovať požiadavky II. 
piliera SPP. 

Dokumenty na národnej úrovni 

Horninové 

prostredie a 

geológia 

Štátny program sanácie 
environmentálnych 
záťaží (2016 – 2021) 

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) 
je základným strategickým plánovacím dokumentom pre 
systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží na 
Slovensku. Určuje rámcové úlohy a opatrenia na postupné 
znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na 
zdravie človeka a životné prostredie. 

V oblasti geológie a v opatreniach pre 

medzisektorové oblasti v aktualizovanej stratégii 

sú stanovené adaptačné opatrenia, ktoré sú 

v súlade so Štátnym programom sanácie 

environmentálnych záťaží a súvisia so zmenou 

klímy. Ide hlavne o výskum s cieľom zníženia 

rizika environmentálnych záťaží v záplavových 

oblastiach a zdrojov podzemnej vody, kvalitatívna 

inventúra háld a odkalísk s cieľom znížiť riziko 

kontaminácie, ako aj podporovať technológie 

sanácie záťaží. Opatrenia sú finančne podporené 

cez OP KŽP. 
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Program prevencie a 
manažmentu 
zosuvných rizík (2014 – 
2020) 

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík je 
koncepčným dokumentom pre manažment zosuvných rizík 
súvisiacich s extrémnymi zrážkami a povodňami na Slovensku. 
Určuje rámcové úlohy a opatrenia na prevenciu a postupné 
znižovanie zosuvných rizík súvisiacich s povodňami, najmä 
znižovanie ohrozenia životov obyvateľov a zabránenie vzniku 
škôd na majetku obyvateľov v postihnutých oblastiach. 

Aktualizovaná stratégia má určené adaptačné 

opatrenia v oblasti geológie, v doprave, sídelnom 

prostredí, ktoré je v súlade s rámcovými 

opatreniami a úlohami stanovenými Programom 

prevencie a manažmentu zosuvných rizík, tieto 

opatrenia sú v oblasti geológie presuny 

horninového materiálu. Opatrenia sú finančne 

podporené cez OP KŽP. 

Program prevencie a 
manažmentu rizík 
vyplývajúcich z 
uzavretých a 
opustených úložísk 
ťažobného odpadu 
(2014 – 2020) 

Program je koncepčným dokumentom pre manažment rizík 
plynúcich z úložísk ťažobného odpadu, ktoré do roku 2008 boli 
uzavreté ale najmä opustené predchádzajúcimi ťažiarmi. 
Stanovuje postup, metodiku a opatrenia pre inventarizáciu, 
prieskum a rekultiváciu uzavretých a opustených úložísk 
s cieľom zníženia alebo zamedzenia šírenia produktov 
zvetrávania ťažobného odpadu a najmä s dôrazom na zlepšenie 
kvality podzemných vôd. 

Opatrenie z oblasti geológie obmedziť riziko 

kontaminácie územia je v súlade s opatreniami 

stanovenými v Programe  prevencie a 

manažmentu rizík vyplývajúcich z uzavretých a 

opustených úložísk ťažobného odpadu. Opatrenia 

sú finančne podporené cez OP KŽP.  



Oblasť Relevantné dokumenty 

na medzinárodnej, 

európskej a národnej 

úrovni a právne 

predpisy na národnej 

úrovni 

Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce 

z právnych predpisov 

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na 

medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, 

právnymi predpisy na národnej úrovni 

a strategickým dokumentom 

Prírodné 

prostredie 

a biodiverzita 

 

Aktualizovaná národná 
stratégia ochrany 
biodiverzity do r. 2020 
a Akčný plán k 
národnej stratégii 
ochrany biodiverzity 

 

Vychádza zo Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020, 
ktorej cieľom je „do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a 
degradáciu ekosystémových služieb v EÚ, obnoviť ich v 
najväčšom vykonateľnom rozsahu a zároveň zvýšiť príspevok EÚ 
k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle.“ 
Jedným z cieľov pri príprave národnej stratégie ochrany 
biodiverzity bolo podrobnejšie rozpracovanie konceptu zelenej 
infraštruktúry na zabezpečenie ekosystémových funkcií a služieb 
pre spoločnosť. Podobný koncept sa uplatňuje dlhodobo na 
Slovensku (ÚSES – Územný systém ekologickej stability), v praxi 
však nespĺňa očakávania a problematická je aj jeho právna 
záväznosť, odborné rozpracovanie na úrovni regiónov a 
uplatňovanie. Akčný plán k národnej stratégii obsahuje návrh 
konkrétnych opatrení a činností zameraných na adaptáciu na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy založenú na ekosystémoch. 
Príspevok k adaptácii má oblasť B – Zachovanie a posilnenie 
ekosystémov a ich služieb, cieľ B3: Do roku 2020 zaistiť 
zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to 
prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy 
najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov, ďalej opatrenia 
v oblasti C – Ochrana biodiverzity v štátnej politike 
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného 
hospodárstva, aj v oblasti D – Boj proti rozširovaniu inváznych 
druhov a v oblasti F – Zlepšenie environmentálnych 
a sektorových politík pre opatrenia zamerané na zníženie 
ekologickej stopy v zmysle medzinárodnej spolupráce a podpora 
výchovy, vzdelávania a výskumu v tejto oblasti.  

Aktualizovaná stratégia opatreniami v oblasti 

prírodného prostredia a biodiverzity, ako aj 

v oblasti vodného režimu v krajine, sídelného 

prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva 

a opatreniami s prínosom pre viac oblastí  je 

v súlade s návrhmi opatrení stanovenými Akčným 

plánom k národnej stratégie ochrany biodiverzity.  
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Aktualizovaný Program 
starostlivosti 
o mokrade Slovenska 
na roky 2015 – 2021 a 
Akčný plán pre 
mokrade na roky 2015 
– 2018 

Prostredníctvom 4 zámerov, 18 strategických cieľov a 73 
opatrení na ich realizáciu v akčnom pláne prispieva aj k riešeniu 
adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.  

 

Adaptačné opatrenia v aktualizovanej stratégii 

v oblasti prírodného prostredia a biodiverzity, 

vodného hospodárstva, pôdneho prostredia, 

sídelného prostredia a poľnohospodárstva 

prispejú k plneniu opatrení stanovenými 

Aktualizovaným Programom starostlivosti 

o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 a 

Akčným plánom pre mokrade na roky 2015 – 

2018.  

Vodný režim v 

krajine a vodné 

hospodárstvo 

Orientácia, zásady a 
priority 
vodohospodárskej 
politiky Slovenskej 
republiky do roku 2027 

Základný rámcový dokument politiky vodného hospodárstva SR 
pre plánovacie procesy a ich implementáciu do roku 2027. 

Aktualizovaná stratégia je v súlade s národnou 

vodohospodárskou politikou, ktorá vychádza 

z európskej stratégie týkajúcej sa vodného 

hospodárstva. Aktualizovaná stratégia definuje 

v oblasti vodné hospodárstvo opatrenia, ktoré sú 

zamerané na zlepšenie stavu  vôd a hospodárenia 

s vodou, čím sa zvyšuje odolnosť povodia proti 

dôsledkom zmeny klímy, čo je hlavným cieľom 

stanoveným Vodným plánom Slovenska.    

Vodný plán Slovenska 
(VPS) 

 

Implementácia Rámcovej smernice o vode (RSV), ktorá definuje 
environmentálne ciele pre útvary povrchových vôd, útvary 
podzemných vôd a chránené územia, ktoré zabezpečia ochranu 
vôd a možnosti jej udržateľného využívania vrátane ochrany 
vodných ekosystémov, suchozemských ekosystémov a mokradí 
závislých na vode v podmienkach SR. 
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Plán rozvoja verejných 
vodovodov a verejných 
kanalizácií pre územie 
Slovenskej republiky 

 

Návrh realizácie výstavby verejných vodovodov v obciach bez 
vodovodu, zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných z verejných 
vodovodov a zabezpečenie bezproblémového zásobovania 
obyvateľov bezpečnou pitnou vodou bez negatívnych dopadov 
na zdravie obyvateľov a životné prostredie. Ochrana 
obyvateľstva a životného prostredia pred nepriaznivými vplyvmi 
vyprodukovaného znečistenia v komunálnych odpadových 
vodách odvádzaním a čistením odpadových vôd kanalizačnou 
infraštruktúrou, ktorá rešpektuje  zásady udržateľného rozvoja, 
ochrany životného prostredia a uplatnenie zákonných a 
koncepčných požiadaviek hospodárenia s vodami. 

Adaptačné opatrenia v aktualizovanej stratégii 

v oblasti geológia, tzn. opatrenia pre ohrozenie 

zdrojov pitnej vody, v oblasti prírodného 

prostredia a biodiverzity zamerané na opatrenia 

súvisiace so zmenou hydrologického režimu, ale 

hlavne v oblasti sídelné prostredie, kde sa rieši 

problém so zásobovaním pitnou vodou 

a odvádzaním odpadových vôd  sa konkretizujú 

návrhy z Plánu rozvoja verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej 

republiky.  

Plány manažmentu 
povodňového rizika 
Slovenskej republiky 

 

Implementácia smernice 2007/60/ES o hodnotení 
a manažmente povodňových rizík, cieľom je zníženie 
nepriaznivých dôsledkov povodní na ľudské zdravie, kultúrne 
dedičstvo, životné prostredie a hospodársku činnosť. 
Identifikujú opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov 
povodní, pričom je zohľadnená naliehavosť ich realizácie 
v súčinnosti s technickou uskutočniteľnosťou opatrení. 
Prehodnotenie plánov manažmentu povodňového rizika SR a v 
prípade potreby aktualizácia do 22. 12. 2021 a potom každých 6 
rokov (v súlade s plánovacím cyklom RSV – VPS). 

Aktualizovaná stratégia cez opatrenia v oblasti 

geológie, zmena tvaru údolí v dôsledku povodní 

a prívalových dažďov, ako aj opatrenia v oblasti 

prírodného prostredia a biodiverzity s účelom 

zmierňovať rozsiahle povodne cez zelenú 

infraštruktúru, ale aj cez opatrenia zamerané na 

vzdelávanie verejnosti je v súlade s opatreniami 

identifikovanými Plánom manažmentu 

povodňového rizika Slovenskej republiky. 

Z medzisektorového hľadiska je dôležité 

opatrenie zamerané na vypracovanie a 

aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp 

povodňového rizika na základe aktuálnych 

klimatických scenárov. 
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Zdravie 
obyvateľstva 

 

Akčný plán pre životné 
prostredie a zdravie 
obyvateľov Slovenskej 
republiky IV. (NEHAP 
IV.) 

 

Je nosným dokumentom pre činnosti v oblasti 
environmentálneho zdravia. NEHAP IV je národný prierezový 
plán schválený vládou SR, v rámci ktorého sa realizujú konkrétne 
aktivity na minimalizáciu negatívnych vplyvov faktorov 
pochádzajúcich zo životného prostredia. Zmena klímy a jej 
dôsledky na zdravie obyvateľstva je jednou z oblastí, ktorej sa 
akčný plán venuje. Za rezort zdravotníctva sú v tejto oblasti 
podporované najmä adaptačné aktivity zamerané na peľový 
monitoring, sledovanie premnoženia cyanobaktérií v prírodných 
vodách určených na kúpanie, sledovanie vektorov prenosu 
(kliešte, komáre) infekčných ochorení (lymská borelióza, 
kliešťová encefalitída, malária) a informačné kampane v prípade 
extrémnych udalostí (horúčavy, mrazy, povodne). 

Aktualizovaná stratégia v oblasti zdravia 

obyvateľstva priamo definuje opatrenia, ktoré sú 

v súlade s aktivitami stanovenými Akčným 

plánom NEHAP IV. Adaptačná aktivita z NEHAP 

IV. zameraná na sledovanie kvality vody pre vody 

určené na kúpanie nie je zohľadnená v žiadnej 

oblasti aktualizovanej stratégie. Opatrenie 

v oblasti zdravia o pokračovaní a aktualizovaní dát 

v informačnom systéme zameranom na 

sledovanie kvality vody na kúpanie je potrebné 

doplniť do adaptačných opatrení. Ďalším 

opatrením, ktoré nie je v aktualizovanej stratégii 

a súvisí s aktivitami navrhnutými v národnom 

pláne, je opatrenie zamerané na pozornosť 

venovať sa prevencii infekčných ochorení 

prenášaných  migráciou obyvateľstva, prípadne 

voľným pohybom osôb.   
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Strategický rámec 
starostlivosti o zdravie 
pre roky 2014 – 2030 

 

Dokument, schválený Vládou SR dňa 18. decembra 2013, určuje 
v strednodobom a dlhodobom horizonte  smerovanie 
zdravotníckej politiky na Slovensku. Vo vzťahu zdravie – životné 
prostredie sa v dokumente okrem iného uvádza potreba 
rozšírenia siete staníc Peľovej informačnej služby (PIS) v SR, 
zvyšovania kvalifikácie a odborného kreditu pracovísk, riešenie 
možnosti eliminácie najvýznamnejších alergénov, venovanie 
pozornosti inváznym druhom – informovanie verejnosti, 
riešenie výsadby vhodnej zelene na úrovni samospráv, 
udržiavania a kosenia trávnatých porastov, eliminácia 
neudržiavaných plôch, na ktorých rastú burinné spoločenstvá 
(veľké množstvo alergologicky významných druhov), 
spolupodieľanie sa na vypracovaní a otestovaní jednotného 
rámca pre hodnotenie expozície populácie voči chemickým 
znečisťujúcim látkam pochádzajúcim zo životného prostredia, a 
to pomocou kľúčových modelových látok. (Tento rámec môže 
byť v budúcnosti použitý na určenie expozície populácie voči 
iným látkam, čím sa posilní schopnosť vykonávať medzinárodné 
porovnávania po celej Európe). 

V oblasti Zdravia sú navrhnuté adaptačné 

opatrenia v súlade s strategickým rámcom 

starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 a to 

najmä cez opatrenia s cieľom monitorovať 

koncentrácie biologických alergizujúcich častíc, 

cez prioritizovanie území s výskytom inváznych 

rastlín. V oblasti Sídelného prostredia sú to 

opatrenia zamerané na zeleň v sídlach a ich 

udržiavanie. 



Oblasť Relevantné dokumenty 

na medzinárodnej, 

európskej a národnej 

úrovni a právne 

predpisy na národnej 

úrovni 

Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce 

z právnych predpisov 

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na 

medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, 

právnymi predpisy na národnej úrovni 

a strategickým dokumentom 

Poľnohospodár-
stvo 

 

Koncepcia rozvoja 
poľnohospodárstva 
Slovenskej republiky na 
roky 2013 – 2020  

 

V roku 2013 vláda SR prijala Koncepciu rozvoja 
poľnohospodárstva SR na roky 2013 – 2020, ktorá sa zameriava 
na splnenie týchto strategických cieľov: zvýšenie produkčnej 
výkonnosti v nosných poľnohospodárskych komoditách na 
úroveň 80 % súčasnej spotreby obyvateľstva na Slovensku; 
zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov; 
rozvoj vidieka a zlepšovanie životných podmienok a 
zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva, predovšetkým 
prostredníctvom podpory sektorov, ktoré sú potenciálnymi 
zdrojmi zamestnanosti. 

Adaptačné opatrenia v oblasti 

poľnohospodárstva kladne ovplyvnia splnenie 

strategických cieľov daných Koncepciou rozvoja 

poľnohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. 

Zvyšovanie zamestnanosti v tejto oblasti 

aktualizovaná stratégia rieši cez opatrenia 

v poľnohospodárskej výrobe, ktoré môžu 

efektívnejšie prispievať k znižovaniu emisií 

skleníkových plynov a zároveň pozitívne ovplyvnia 

sociálne a ekonomické dopady na zamestnanosť. 
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Lesníctvo Národný lesnícky 
program (NLP) a Akčný 
plán Národného 
lesníckeho programu 
Slovenskej republiky na 
obdobie 2015 – 2020 

 

V podmienkach SR vychádzajú opatrenia prispôsobenia sa lesov 
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy z Národného lesníckeho 
programu, ktorý je základným strategickým dokumentom 
lesného hospodárstva. Program stanovuje päť hlavných 
strategických cieľov. Aj keď sú všetky strategické ciele vzájomne 
prepojené, z hľadiska adaptácie lesov a lesného hospodárstva 
na zmenu klímy sú najvýznamnejšie strategické ciele 1 a 2: 
Strategický cieľ 1: Podpora ekologického obhospodarovania 
lesov 
Strategický cieľ 2: Zlepšovanie a ochrana životného prostredia 

Uznesením vlády č. 697/2015 bol schválený Akčný plán 
Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na 
obdobie 2015 – 2020. Prioritná oblasť Akčného plánu 1 – 6  
priamo súvisí s adaptáciou na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy: 
Priorita 1 – Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch 
Priorita 2 – Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne 
vhodných technológií a techniky   
Priorita 3 – Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie 
biodiverzity 
Priorita 4 – Zmierňovať dosahy zmeny klímy a podporovať 
prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny  
Priorita 5 – Zvýšiť ochranu lesov  
Priorita 6 – Rozvíjať monitoring lesov 

Adaptačné opatrenia v oblasti Lesníctva 

v aktualizovanej stratégii zabezpečia súlad 

s cieľom stanoveným v NLP a Akčnom pláne NLP 

Slovenskej republiky na obdobie 2015 – 2020 a to 

cez opatrenia podporujúce monitoring lesa, 

zabezpečenie druhovej a genetickej diverzity 

porastov, ale aj opatreniami na zabezpečenie 

ochrany pralesov. Ďalej sú to opatrenia v oblasti 

prírodného prostredia a biodiverzity, ktoré sú 

zamerané na ochranu a podporu prirodzenej 

obnovy prírodných lesov a trvalo udržateľné 

obhospodarovanie lesov. 
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Doprava Strategický plán rozvoja 
dopravnej 
infraštruktúry do roku 
2020 

 

Bol schválený dňa 25. júna 2014 uznesením vlády SR č. 
311/2014. Uvedený strategický dokument definuje ciele 
a priority rozvoja v dopravnom sektore, pričom medzi najvyššie 
priority kladie podporu kvalitnej, efektívnej a bezpečnej dopravy 
za súčasnej minimalizácie jej environmentálnych dopadov 
(znižovanie produkcie emisií ako aj znižovanie negatívnych 
vplyvov na ďalšie zložky životného prostredia). 

 

Adaptačné opatrenia v oblasti dopravy 
v aktualizovanej stratégii sú v súlade so 
Strategickým plánom rozvoja dopravnej 
infraštruktúry do roku 2020 a ich realizáciou sa 
splnia najvyššie jeho priority. Čo je potrebné 
zdôrazniť je, že niektoré projekty budú 
vyhodnocované cez posudzovanie vplyvov 
navrhovaných činností na odolnosť voči rizikám 
súvisiacich so zmenou klímy, na čo aktualizovaná 
stratégia poukazuje. 

Stratégia rozvoja 
verejnej osobnej a 
nemotorovej dopravy 
Slovenskej republiky do 
roku 2020 

 

Bol schválený dňa 25. júna 2014 uznesením vlády SR č. 
311/2014 a obsahuje 56 opatrení na podporu verejnej osobnej 
a nemotorovej dopravy, pričom dôsledky týchto opatrení taktiež 
prispejú k zníženiu produkcie emisií z dopravy. Realizáciou 
týchto opatrení sa zvýši atraktivita verejnej osobnej dopravy 
voči individuálnej automobilovej doprave, ktorá ovzdušie 
zaťažuje výrazne viac. 

Rekreácia 

a cestovný ruch 
Stratégia rozvoja 
cestovného ruchu do 
2020 

 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 bola prijatá 
vládou SR v roku 2013. Strategickým cieľom je zvýšenie 
konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní 
jeho potenciálu, so zámerom vyrovnávať regionálne disparity a 
vytvárať nové pracovné príležitosti. 

Ciele Stratégie rozvoja cestovného ruchu do 2020 
súvisia s opatreniami v oblasti cestovného ruchu 
v aktualizovanej stratégii, a sú priamo prepojené 
s opatreniami v oblasti prírodného prostredia 
a biodiverzity, pôdneho prostredia, vodného 
režimu v krajine, lesníctva a sídelného prostredia.    
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Priemysel a 

energetika 
Energetická politika 
Slovenskej republiky 

 

Energetická politika SR bola prijatá vládou SR v novembri 2014 
uznesením vlády č. 548/2014 a obsahuje výhľad energetickej 
politiky SR do roku 2030. Strategickým cieľom je zaistiť 
konkurencieschopnú, efektívnu, spoľahlivú a nízko-uhlíkovú 
dodávku energie za prijateľné ceny, berúc do úvahy ochranu 
spotrebiteľa a udržateľný rast.  

Opatrenia z oblasti Energetiky, priemyslu 
a niektorých ďalších oblastí podnikania 
v aktualizovanej stratégii hlavne z typu opatrení 
zameraných na technologické a štrukturálne 
opatrenia a inovatívnosť a obnoviteľnosť kladne 
ovplyvnia strategické ciele stanovené 
v strategických koncepciách pre oblasť priemyslu 
a energetiky  

Poznatkami k 
prosperite - Stratégia 
výskumu a inovácií pre 
inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej 
republiky 

 

Materiál schválený uznesením vlády SR č. 665/2013 predstavuje 
základný rámcový strategický dokument pre podporu výskumu a 
inovácií v programovacom období 2014 – 2020 s cieľom 
sústrediť zdroje na najsľubnejšie oblasti porovnateľnej výhody, 
t.j. súčasné odvetvové alebo medziodvetvové činnosti, 
ekologické inovácie, trhy s vysokou pridanou hodnotou, 
jestvujúce siete alebo osobitné oblasti výskumu. 

Koncepcia 
inteligentného 
priemyslu pre 
Slovensko 

 

Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko bola prijatá 
uznesením vlády SR č. 490/2016. Cieľom koncepcie je 
v priemysle a v priemyselných procesoch zavádzať 
automatizáciu a digitálnu výrobu, digitalizáciu riadiacich 
systémov a využívanie komunikačných sietí na zabezpečenie 
interoperability a flexibility procesov v záujme efektívneho 
využívania energií, zdrojov surovín a vytvoriť sieť vzájomne 
prepojených, spolupracujúcich a integrovaných inteligentných 
(digitálnych) tovární (výrobných závodov a podnikov) v rámci 
dodávateľských reťazcov, čo umožní flexibilne reagovať na 
zmeny trhu využívaním najvyspelejších technológií 
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Manažovanie 

mimoriadnych 

udalostí a 

ochrany 

obyvateľstva a 

životného 

prostredia 

Národná stratégia 
manažmentu 
bezpečnostných rizík 
Slovenskej republiky 

 

V súlade s prijatou stratégiou adaptácie bola uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 3 zo dňa 13. januára 2016 prijatá 
Národná stratégia manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej 
republiky. Hlavným cieľom tejto stratégie je znížiť a zabrániť 
možným škodám spôsobených prírodnými a inými, človekom 
spôsobenými mimoriadnymi udalosťami, za účelom zlepšenia 
života obyvateľov Slovenskej republiky a zlepšenia ich životných 
podmienok. 

Súbor adaptačných opatrení v oblasti 
mimoriadnych udalostí a ochrany obyvateľstva 
a životného prostredia je v súlade 
so strategickými dokumentami v oblasti 
Manažovanie mimoriadnych udalostí a ochrany 
obyvateľstva a životného prostredia. Ide hladne 
o opatrenia zamerané na monitoring hrozieb 
a rizík, systém civilnej ochrany, systém krízového 
riadenia a ochrana kritickej infraštruktúry. 

Koncepcia organizácie 
a rozvoja civilnej 
ochrany a 
integrovaného 
záchranného systému  

(Aktuálne v štádiu 
prípravy.) 

 

 



Právne predpisy na národnej úrovni - z hľadiska právnej sily sa zákon (právny predpis) nachádza pod ústavou SR a medzinárodnými zmluvami. Návrhy adaptačných opatrení 

vyplývajúce z cieľov adaptačnej politiky SR s výhľadom do 2030 by sa mali primerane zohľadňovať pri tvorbe legislatívneho rámca, tzn.  právnych predpisoch na národnej 

úrovni v prípade nedostatočnej legislatívy na národnej úrovni, alebo zmien medzinárodných zmlúv, alebo pristúpenia SR k novým zmluvám v období do roku 2025. V tabuľke 

právnych predpisov na národnej úrovni je vyhodnotená väzba medzi adaptačnými opatreniami pre kľúčové oblasti a sektory stanovené v aktualizovanej stratégii a súčasnou 

legislatívou v SR. 

Jedným z cieľov adaptačnej politiky SR v aktualizovanej stratégii je zabezpečenie aktívnej tvorby národnej adaptačnej politiky cez rámcové opatrenie, ktoré je zamerané na 

doplnenie alebo prispôsobenie legislatívneho rámca pre podporu procesu adaptácie. Na posilnenie premietnutia cieľov a odporúčaní národnej adaptačnej stratégie v rámci 

viacúrovňovej správy vecí verejných a podpory podnikania sú navrhnuté v aktualizovanej stratégii rámcové opatrenia zamerané na podporu legislatívnych zmien pri 

začleňovaní adaptačných opatrení do relevantných strategických dokumentov  a na zvýšenie ich uplatňovania. 

Na základe analýzy súčasných právnych predpisov na národnej úrovni je vyhodnotená cez symboly ( + ); ( - ) ich väzba s adaptačnými opatreniami v kľúčových oblastiach 

a sektoroch v aktualizovanej stratégie. Jednotlivé symboly vyjadrujú nasledovné: 

„+“ – dostatočne riešené - v právnych predpisoch na národnej úrovni, nie je potrebné zrealizovať ich zmenu alebo doplnenie,  

„-„ – nedostatočné riešené - v prípade nezrealizovanej zmeny alebo doplnenia právnych predpisoch na národnej úrovni by sa nezabezpečilo plnenie cieľov stanovených v 

aktualizovanej stratégii cez adaptačné opatrenia 

Oblasť Národná legislatíva Popis národnej legislatívy vo väzbe na zmenu klímy Hodnotenie väzby medzi adaptačnými opatreniami 

v aktualizovanej stratégii a súčasnými právnymi predpismi 

na národnej úrovni 

Horninové 

prostredie a 

geológia 

Zákon č. 569/2007 Z. z. o 

geologických prácach (geologický 

zákon) v znení neskorších 

predpisov 

Legislatívny rámec, okrem iných vecí, upravujúci 

inventarizáciu, monitoring, prieskum a sanáciu 

zosuvov. 

- 

Poznámka: vzhľadom na význam zosuvov, ich lokalizácie 

pri rôznych typoch stavieb je žiadúce upraviť stavebný 

zákon. Stavebný zákon neprikazuje vykonávať inžiniersko-

geologický prieskum pre zakladanie stavieb. Je potrebné 

zabezpečiť legislatívnu úpravu geologického zákona 

s odkazom na legislatívnu úpravu stavebného zákona. 



Zákon č. 409/2011 Z. z. o 

niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej záťaže a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Legislatívny rámec na riešenie nepriaznivých účinkov 

environmentálnych záťaží zvlášť akcelerovaných 

v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy. 

+ 

Smernica MŽP SR z 28. 01. 2015 

č. 1/2015 na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného územia 

Stanovenie princípov analýzy rizika znečisteného 

územia pre objektivizáciu a kvantifikáciu miery 

znečisteného prostredia. 

+ 

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní 

s odpadom z ťažobného priemyslu 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Opatrenia na predchádzanie alebo znižovanie 

nepriaznivých účinkov odpadov z ťažobného 

priemyslu na životné prostredie alebo zdravie ľudí aj 

v dôsledku meniacich sa klimatických podmienok 

+ 

Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom 

ukladaní oxidu uhličitého do 

geologického prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 147/2017 Z. z. 

Legislatívny rámec stanovujúci podmienky 

zachytávania, transportu a ukladania oxidu uhličitého. 

Zriadenia podnikateľského subjektu, samotného 

úložiska, jeho monitoring a podmienky jeho uzavretia 

a prechodu povinností. 

Doplňujúce informácie: Príspevkom ku znižovaniu 

CO2, je ako mitigačný prvok vytvorený legislatívny 

rámec na ukladanie CO2 do geologického prostredia. 

+ 



Prírodné 

prostredie a 

biodiverzita 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov 

Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a 

obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a 

fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom 

dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy 

a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, 

prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na 

trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na 

poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy 

hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj 

regionálne a miestne pomery. 

Doplňujúce informácie: Ďalšie zákony týkajúce sa 

vodného hospodárstva, poľnohospodárstva, lesného 

hospodárstva, rybárstva a ďalších však samozrejme 

tiež vplývajú na ochranu biodiverzity a krajiny, a to 

najmä pri zabezpečení trvalo udržateľného 

obhospodarovania a využívania vôd, 

poľnohospodárskej a lesnej pôdy a podobne. 

- 

Poznámka: je potrebné posilniť legislatívny rámec 
v oblastiach budovania ekologických sietí (kompenzačné 
opatrenia pre vlastníkov pozemkov s prvkami ekologickej 
siete, do roku 2025 je nutné zaistiť bezzásahový režim 
pre polovicu územia každého národného parku), ďalej je 
potrebné posilniť právny rámec v zavádzaní hodnoty 
prírodného kapitálu do národného účtovníctva, 
v zavádzaní trhových nástrojov a ich reformy pre 
ekosystémové služby (dane, poplatky, podpora, zrušenie 
škodlivých podporných nástrojov, platby za ekosystémové 
služby, preventívne a nápravné nástroje) a v zahrnutí 
rizika spojeného so zmenou klímy na druhy a biotopy 
a ich manažment. 

Zákon o inváznych druhoch (v 

období spracovania Správy 

o hodnotení  v štádiu prípravy.) 

 + 

Poznámka: je potrebné uvedenie zákona do praxe    

Vodný režim v 

krajine a vodné 

hospodárstvo 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 ZB. o 

priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) 

Legislatívny rámec pre efektívny manažment povodí 

a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek 

v rámci SR v súlade s princípmi RSV a postupmi krajín 

EÚ. Všestranná ochrana vôd vrátane vodných 

ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov 

v krajine. Zachovanie alebo zlepšenie stavu vôd. 

Účelné, hospodárne a udržateľné využívanie vôd. 

Zaistenie bezpečnosti vodných stavieb. 

- 

Poznámka: legislatívnymi zmenami je potrebné  
zabezpečiť účinnejšiu ochranu vodných zdrojov, čo súvisí 
s ochranou životného prostredia a zdravia ľudí.  

 



Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane 

pred povodňami v znení neskorších 

predpisov 

Ustanovuje vypracovanie prvých Plánov manažmentu 

povodňového rizika a ich následné prehodnotenie 

a aktualizáciu koordinovane s prehodnotením 

a aktualizáciou Plánov manažmentu správnych území 

povodí Dunaja a Visly (VPS) ako komplexný strategický 

rámec pre integrovaný manažment povodí Slovenskej 

republiky, zohľadňujúci medzisektorové aspekty.  

Doplňujúce informácie: Opatrenia na ochranu pred 

povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente 

povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky 

povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, 

kultúrne dedičstvo a hospodárske činnosti. 

+  

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach 

Upravuje zriaďovanie, rozvoj, prevádzkovanie 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 

vymedzuje práva a povinnosti a pôsobnosť orgánov 

verejnej správy na úseku verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií. 

+ 

Sídelné prostredie Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 

Ustanovuje v územných plánoch obcí a územných 

plánov zón zásady a regulatívy funkčného využitia 

územia, prostredníctvom ktorých je možné realizovať 

ochranu pred nepriaznivými dôsledkami klímy (napr. 

ochranu pre povodňami, zosuvmi, zeleň v sídlach). 

- 

Poznámka: premietnuť problematiku zmeny klímy priamo 
do základných nástrojov územného plánovania na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni (v súčasnosti je 
v príprave zákon a vyhláška MDV SR). Ďalšou 
legislatívnou zmenou by malo byť zavedenie 
informačného systému o územnom plánovaní, v ktorom 
budú vedené registre územných plánov a územných 
plánov zón. V legislatívnych predpisoch pre územné 
plánovanie  a stavebný poriadok je potrebné zaviesť 
regulatív zastavanosti územia k pomeru zachovania 
zelených plôch.  



Zákon č. 539/2008 Z. z. v znení 

zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja 

Ukladá povinnosť vypracovávať a schvaľovať hlavné 

rozvojové dokumenty, ku ktorým jedným z podkladov 

majú byť adaptačné stratégie na príslušnej úrovni: 

NSRR SR, PHSR  

+ 

Zdravie 

obyvateľstva 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Upravuje postup orgánov verejného zdravotníctva pri 

mimoriadnych udalostiach ako sú napr. povodne, 

hromadný výskyt prenosných ochorení. 

Orgány verejného zdravotníctva monitorujú vzťah 

determinantov zdravia a verejného zdravia, 

monitorujú zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín 

vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným 

podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného 

uvedomenia ľudí. 

Doplňujúce informácie: Ustanovuje Peľovú 

informačnú službu (PIS) na sledovanie koncentrácie 

biologických alergizujúcich častíc vo vonkajšom 

ovzduší. 

+  

Poľnohospodárstvo Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

Ochrana vlastností a environmentálnych funkcií 

poľnohospodárskej pôdy. Zabezpečenie udržateľného 

obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania 

pôdy. 

Doplňujúce informácie: V oblasti ochrany 

poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou sa 

zameriava hlavne na riešenie vodnej a veternej erózie, 

zhutnenia, straty organickej hmoty a ochrany pred 

rizikovými látkami. 

+  



Zákon č. 145/2013 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon Slovenskej národnej 

rady č. 330/1991 Zb. o 

pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách v 

znení neskorších predpisov  

Pozemkové úpravy, ktoré sú komplexným nástrojom 

na riešenie ochrany životného prostredia a územného 

systému ekologickej stability a s tým súvisiaceho 

priestorového usporiadania pozemkového vlastníctva. 

 

+ 

Nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. 

z. ktorým sa ustanovujú pravidlá 

poskytovania podpory 

v poľnohospodárstve v súvislosti so 

schémami oddelených priamych 

platieb v znení neskorších 

predpisov 

Zachovávanie dobrých poľnohospodárskych 

a environmentálnych podmienok pôd (GAEC), ktoré je 

zabezpečené pomocou mechanizmu kontroly a sankcií 

vyplývajúcich z krížového plnenia. 

Doplňujúce informácie: Krížové plnenie je systém 

platieb v rámci poľnohospodárskej prvovýroby 

prepojený na  dodržiavanie pravidiel hospodárenia 

podľa práva EÚ a noriem pre dobrý poľnohospodársky 

a environmentálny stav pôdy. Pravidlá krížového 

plnenia sa týkajú životného prostredia, zmeny klímy, 

dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, verejného 

zdravia, zdravia zvierat a rastlín a dobrých životných 

podmienok zvierat. 

+ 

Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. 

z. ktorým sa ustanovujú pravidlá 

poskytovania podpory v súvislosti s 

opatreniami programu rozvoja 

vidieka 

Dodržiavanie trvalo udržateľného využívania 

poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom podmienok 

pre poskytovanie podpory. 

Doplňujúce informácie: Agroenvironmentálno - 

klimatické platby smerované najmä na ekologické 

poľnohospodárstvo, ochranu proti erózii 

poľnohospodárskej pôdy, zatrávňovanie ornej pôdy a 

ochranu biotopov. 

+ 



Zákon č. 543/2007 Z. z. o 

pôsobnosti orgánov štátnej správy 

pri poskytovaní podpory v 

poľnohospodárstve a rozvoji 

vidieka v znení neskorších 

predpisov 

Ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo 

vyhlásených zraniteľných oblastiach. 

+ 

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách 

v znení neskorších predpisov 

Ustanovuje podmienky na: uvádzanie hnojív, 

pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných 

látok do obehu, podmienky skladovania a používania 

hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov 

živín a kompostov, podmienky na agrochemické 

skúšanie poľnohospodárskych pôd a zisťovanie 

pôdnych vlastností lesných pozemkov, podmienky 

hospodárenia v zraniteľných oblastiach 

+ 

Zákon č. 39/2009 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti 

 - 

Poznámka: legislatívne zabezpečenie územnej ochrany 

plemenných chovov s cieľom zachovania plemennej 

čistoty a ochrany pred prekrížením. 

Lesníctvo Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v 

znení neskorších predpisov 

Zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky 

životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny 

na plnenie ich nenahraditeľných funkcií; zabezpečenie 

diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného 

hospodárenia v lesoch; zosúladenie záujmov 

spoločnosti a vlastníkov lesov; vytvorenie 

ekonomických podmienok na trvalo udržateľné 

hospodárenie v lesoch; vykonávanie osobitného 

predpisu v oblasti zákonného pôvodu dreva 

vyťaženého na lesných pozemkoch. 

- 

Poznámka: je potrebné urobiť legislatívnu zmenu 

súvisiacu s oblasťami budovania ekologických sietí (do 

roku 2025 je nutné zaistiť bezzásahový režim pre polovicu 

územia každého národného parku,), tzn. urobiť 

legislatívnu zmenu aj v zákone o ochrane prírody 

a krajiny. 



Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom 

reprodukčnom materiáli v znení 

neskorších predpisov 

Požiadavky na reprodukčný materiál druhov lesných 

drevín a ich krížencov určený na umelú obnovu lesa, 

zalesňovanie a na iné lesnícke účely, požiadavky na 

zdroje, ich ochranu, podmienky zberu, uvádzania na 

trh, použitia, práva a povinnosti osôb pri činnostiach 

súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom, 

podmienky na obchodovanie medzi členskými štátmi 

Európskej únie, na dovoz a vývoz zo štátov, ktoré nie 

sú členskými štátmi Európskej únie, pôsobnosť 

orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej 

kontroly, dozor, sankcie za porušenie povinností. 

+  

Priemysel a 

energetika 

 

Zákon č. č. 251/2012 Z. z. 

energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 +  

Zákon č. 555/2005 Z. z. o 

energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 +  

Zákon č. 321/2014 Z. z. o 

energetickej efektívnosti a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 +  

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 

energetike v znení neskorších 

predpisov 

 + 



Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a 

vysoko účinnej kombinovanej 

výroby a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 +  

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov 

 + 

Zákon č. 39/2013 Z. z. o 

integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Ustanovuje integrované povoľovanie pre vybrané typy 

prevádzok a ich zmeny, ktorým sa určujú podmienky 

pre vykonávanie činností s cieľom zaručiť účinnú 

integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a 

udržať mieru znečistenia životného prostredia v 

normách kvality životného prostredia. Integrované 

povoľovanie nahrádza rozhodnutia a súhlasy 

vydávané podľa osobitných predpisov v oblasti 

životného prostredia, ochrany verejného zdravia, 

poľnohospodárstva a stavebného povoľovania. 

+  



Manažovanie 

mimoriadnych 

udalostí a ochrany 

obyvateľstva 

a životného 

prostredia 

 

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov 

Úprava podmienok na účinnú ochranu života, zdravia 

a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, 

ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej 

správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a 

právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany 

obyvateľstva, ukladá vypracovať analýza územia z 

hľadiska možných mimoriadnych udalostí. 

Doplňujúce informácie: Analýza územia je v súčasnosti 

základným dokumentom vypracovávaným na 

regionálnej i národnej úrovni, v ktorom sú 

analyzované a definované všetky ohrozenia 

nachádzajúce sa na danom území, ako aj z nich 

vyplývajúci možný vznik mimoriadnej udalosti. 

+  

Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii 

závažných priemyselných havárií 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č. 

91/2016 Z. z. 

Ustanovenie podmienok a postupov pri prevencii 

závažných priemyselných havárií , na pripravenosť na 

ich zdolávanie a obmedzovanie následkov na život a 

zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. 

Doplňujúce informácie: Systém posúdenia rizika 

závažných priemyselných havárií zahŕňa: identifikáciu 

nebezpečenstiev (zdrojov rizika), kvantifikáciu 

pravdepodobnosti vzniku závažných priemyselných 

havárií a analýzu príčin a následkov (hodnotenie 

rozsahu a závažnosť) závažnej priemyselnej havárie 

vrátane analýzy vonkajších udalostí (napr. vplyv 

nepriaznivých meteorologických a geologických 

podmienok). 

+  

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej 

infraštruktúre 

Analýza rizík sektora kritickej infraštruktúry, ktorá 

obsahuje posúdenie hrozby narušenia alebo zničenia 

sektora, jeho zraniteľné miesta, ako aj predpokladané 

dôsledky narušenia alebo zničenia sektoru. 

+  



Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení 

štátu v krízových situáciách mimo 

čase vojny a vojnového stavu v 

znení neskorších predpisov 

Vedenie prehľadov zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť 

krízovú situáciu, analyzovanie týchto rizík a prijímanie 

opatrení na odstránenie ich príčin; orgány krízového 

riadenia, ktorými sú vláda Slovenskej republiky, 

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, ministerstvá 

a ostatné ústredné orgány štátnej správy, Národná 

banka Slovenska, bezpečnostná rada kraja, okresný 

úrad, bezpečnostná rada okresu a obec; ministerstvá 

a ostatné ústredné orgány štátnej správy zriaďujú 

krízový štáb a osobitný útvar. Krízový štáb ako 

výkonný orgán krízového riadenia analyzuje riziká 

krízovej situácie, navrhuje opatrenia na jej riešenie a 

koordinuje činnosť zložiek vo svojej pôsobnosti. 

Doplňujúce informácie: Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky koordinuje činnosť orgánov 

krízového riadenia – ministerstvá, ostatné ústredné 

orgány štátnej správy, Národná banka Slovenska, 

okresný úrad a obec. 

+  

Zákon č. 129/2002 Z. z. o 

integrovanom záchrannom 

systéme v znení neskorších 

predpisov 

Úprava organizácie integrovaného záchranného 

systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a 

záchranných zložiek v rámci integrovaného 

záchranného systému, práva a povinnosti obcí a iných 

právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na 

podnikanie a ostatných fyzických osôb pri koordinácii 

činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je 

bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo 

životné prostredie. 

+  



Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov 

Úprava vykonávania všetkých potrebných opatrení na 

obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na 

ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, 

na dodržiavanie základných práv a slobôd, na 

odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného 

hospodárstva, najmä riadneho fungovania 

zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a 

na riadne fungovanie ústavných orgánov po vyhlásení 

krízového stavu. 

+ 

Zákon č. 179/2011 Z. z. o 

hospodárskej mobilizácii a o zmene 

a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. 

o riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu v znení neskorších 

predpisov 

Úprava úloh subjektov hospodárskej mobilizácie pri 

príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení, úprava 

podmienok na obstaranie životne dôležitých výrobkov 

alebo životne dôležitých tovarov na prežitie 

obyvateľstva a potrieb nevyhnutných na zabezpečenie 

činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných 

zborov, informačných a spravodajských služieb a 

záchranných zložiek integrovaného záchranného 

systému. 

+ 

 


