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I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 

1. Názov 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 

2. Identifikačné číslo 
42181810 

 

3. Adresa sídla 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  

 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávateľa 

Kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: 
Ing. Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny 
klímy a ochrany ovzdušia 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  
Tel.: 02/ 59562590 
E-mail: gabriela.fischerova@enviro.gov.sk 

 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej 

osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a 

miesto na konzultácie 

Údaje kontaktnej osoby: Ing. Jozef Škultéty, CSc., riaditeľ odboru politiky zmeny klímy 
Tel.: 02/59562246 
E-mail: jozef.skultety@enviro.gov.sk 

Miesto na konzultácie: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  
 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

 

1. Názov 

 
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia 
 

2. Charakter 
 
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorú 
pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2014, bola 
schválená uznesením vlády SR č. 148/2014 (ďalej len „uznesenie vlády SR“).  Z uznesenia 
vlády SR vyplýva povinnosť predložiť na rokovanie vlády aktualizáciu národnej adaptačnej 
stratégie s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky v oblasti zmeny klímy do 30. apríla 2018 
(úloha B.2. uznesenia vlády SR). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

javascript:decodeEmail('ks!vog!orivne~avorehcsif!aleirbag')
javascript:decodeEmail('ks!vog!orivne~ytetluks!fezoj')
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preto začalo prípravu dokumentu Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy - aktualizácia (ďalej len „aktualizovaná stratégia“). Aktualizovaná 
stratégia je zameraná na hodnotenie súčasného stavu adaptácie a plánované aktivity v 
rozhodujúcich oblastiach a sektoroch, definovanie všeobecnej vízie adaptácie vybraných 
oblastí a sektorov a aktualizáciu súboru adaptačných opatrení a rámca na ich realizáciu.  
 
Aktualizovaná stratégia, podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné 
prostredie, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 
nakoľko predstavuje významnú zmenu strategického dokumentu a svojim charakterom spĺňa 
definíciu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom dlhodobého charakteru.   
 

3. Hlavné ciele 

 
Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
je zlepšiť pripravenosť SR čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu 
informáciu o súčasných adaptačných procesoch v SR a na základe ich analýzy ustanoviť 
inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie 
adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú 
informovanosť o tejto problematike. 
Aktualizácia stratégie sa snaží v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov prepojiť scenáre a 
možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných adaptačných opatrení. Z hľadiska 
adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sú za kľúčové považované nasledovné oblasti 
a sektory:  

- horninové prostredie a geológia,  
- prírodné prostredie a biodiverzita,  
- vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo,  
- sídelné prostredie,  
- zdravie obyvateľstva,  
- poľnohospodárstvo,  
- lesníctvo,  
- doprava,  
- rekreácia a cestovný ruch,  
- energetika, priemysel a niektoré ďalšie oblasti podnikania, 
- oblasť manažovania mimoriadnych udalostí a ochrany obyvateľstva a životného 

prostredia.  
 
Na základe analýzy situácie na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, medzirezortnej 
diskusie a konzultácií so zainteresovanými subjektmi sa identifikovalo niekoľko čiastkových 
cieľov a rámcových opatrení v oblasti adaptácie, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú k 
naplneniu hlavného cieľa národnej adaptačnej stratégie: 
1. Zabezpečenie aktívnej tvorby národnej adaptačnej politiky. 
2. Efektívna implementácia adaptačných opatrení a monitoring účinnosti týchto opatrení 
v praxi. 
3. Posilnenie premietnutia cieľov a odporúčaní národnej adaptačnej stratégie v rámci 
viacúrovňovej správy vecí verejných a podpory podnikania. 



6 

 

4. Zvyšovanie verejného povedomia o problematike zmeny klímy a budovanie znalostnej 
základne pre účinnejšiu adaptáciu. 
5. Podpora synergie medzi adaptačnými a mitigačnými opatreniami a využívanie 
ekosystémového prístupu pri realizácii adaptačných opatrení všade, kde podmienky umožnia 
uplatnenie tohto prístupu. 
6. Podpora premietnutia cieľov a odporúčaní základných medzinárodných právnych 
nástrojov pre hľadanie riešenia problematiky zmeny klímy, ktorými sú predovšetkým Agenda 
2030 pre udržateľný rozvoj, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a Parížska dohoda. 
 
Pomocou implementácie rámcových opatrení sa dosiahne výsledný stav, ktorým je znížená 
zraniteľnosť a zvýšená adaptívna schopnosť prírodných a človekom vytvorených systémov 
voči aktuálnym alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy, posilnená odolnosť 
celej spoločnosti, zvýšené verejné povedomie v oblasti zmeny klímy a vybudovaná znalostná 
základňa pre účinnejšiu adaptáciu. 
 

4. Obsah (osnova) 

 
Problematika adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy má prierezový charakter 
a vyžaduje integrovaný prístup a návrhy adaptačných opatrení pre všetky kľúčové oblasti 
a sektory. Práve tieto aspekty sa premietli v príprave stratégie a sú smerované aj na následné 
plnenie cieľov a ich zohľadnenie pri tvorbe legislatívneho a koncepčného rámca jednotlivých 
kľúčových oblastí a sektorov.   
 
Aktualizovaná stratégia je komplexným materiálom obsahujúcim informácie o prejavoch 
a trendoch zmeny klímy, o dôsledkoch na vybrané oblasti a sektory, a návrh adaptačných 
opatrení pre sektorové, socioekonomické a územné politiky, pre regionálnu a lokálnu 
úroveň, a pre podnikateľské subjekty . Strategický dokument je spracovaný v rozsahu 122 
strán a je členený do desiatich hlavných kapitol.  Jeho súčasťou je 6 príloh.  
 
Obsah stratégie je členený do nasledovných kapitol: 
Zoznam použitých skratiek  
Zoznam tabuliek, grafov, obrázkov a príloh  
Úvod  
Ciele adaptačnej politiky SR s výhľadom do 2025  
1.  Prejavy a trendy zmeny klímy  
2.  Súčasný stav problematiky adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  
2.1  Medzinárodná úroveň – medzinárodné záväzky Slovenska  
2.2  Európska úroveň – záväzky Slovenska  
2.3  Národná úroveň – hodnotenie plnenia národnej adaptačnej stratégie a súčasný stav  
3.  Koncepčný a legislatívny rámec  
4.  Dôsledky zmeny klímy na vybrané oblasti a navrhované adaptačné opatrenia  
4.1  Horninové prostredie a geológia  
4.2  Prírodné prostredie a biodiverzita  
4.3  Vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo   
4.4  Sídelné prostredie   
4.5  Zdravie obyvateľstva   
4.6  Poľnohospodárstvo   
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4.7  Lesníctvo     
4.8  Doprava   
4.9  Energetika, priemysel a niektoré ďalšie oblasti podnikania   
4.10  Rekreácia a cestovný ruch   
5.  Mimoriadne udalosti a ochrana obyvateľstva a životného prostredia   
6.  Prierezové aspekty  
6.1  Sociálne a ekonomické aspekty    
6.2  Veda a výskum   
6.3 Informácia, komunikácia, vzdelávanie a zapojenie verejnosti   
7.  Medzisektorálne aspekty   
8.  Prioritné opatrenia   
9.  Možnosti financovania adaptačných opatrení v SR  
10.  Zodpovednosť pri plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie (koordinácia plnenia 

národnej adaptačnej stratégie a organizačné opatrenia)   
Záver   
Slovník   
Zoznam použitej literatúry   
Prílohy 
 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer 

strategického dokumentu 

 
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia, 
predložená do procesu posudzovania ako strategický dokument s celoštátnym dosahom, je 
spracovaná v jednom variante riešenia.  
V rámci jednotlivých adaptačných opatrení sa pripúšťajú alternatívne riešenia alebo modely 
smerujúce k zvyšovaniu adaptívnej schopnosti bez uvedenia podrobností.  
 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 
 

Vecný a časový harmonogram prípravy:  september 2017 - február 2018 

posúdenie vplyvov strategického 
dokumentu na životné prostredie podľa 
zákona 

Vecný a časový harmonogram schvaľovania: február 2018 

predloženie upraveného materiálu, podľa 
záverov strategického posúdenia vplyvov 
aktualizovanej stratégie, opätovne na 
Poradu vedenia Ministerstva životného 
prostredia SR 

       apríl 2018 
predloženie aktualizácie stratégie na 
rokovanie vlády SR 
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
 

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa postupne začleňuje do všetkých 
relevantných dohovorov, dohôd a dokumentov tak na medzinárodnej, ako aj na európskej 
úrovni. Podľa jednotlivých úrovní je vo vzťahu s nasledovnými súvisiacimi strategickými 
dokumentmi:  
 

- medzinárodná úroveň 
o Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC), 
o Parížska dohoda, 
o Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, 
o Sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 - 2030, 
o Dohovor o biologickej diverzite, 
o Dohovor o boji proti dezertifikácii, 
o Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a ďalšie.  

- európska úroveň  
o Zelená kniha – prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na 

uskutočnenie opatrení na úrovni EÚ (2007), 
o Biela kniha – Adaptácia na zmenu klímy: európsky rámec opatrení (2009), 
o Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (2013), 
o 7. všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020: „Dobrý život 

v rámci možností našej planéty“, 
o Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike, 
o Stratégia EÚ v oblasti lesov z roku 2013 pre lesy a lesnícko-drevársky komplex,  
o Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020, 
o Stratégia EÚ pre zelenú infraštruktúru – Zveľaďovanie prírodného kapitálu 

Európy (2013) a ďalšie. 
- národná úroveň  

o Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
(2014).  
 

Východiskovou základňou pre prípravu stratégie a koncepčný rámec vytvárajú národné 
sektorové stratégie, akčné plány, programy a iniciatívy. 
 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

 
Kompetentným orgánom na prijatie strategického dokumentu je vláda Slovenskej republiky. 
 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej 

republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie) 

 
Strategický dokument bude schválený vo forme Uznesenia vlády Slovenskej republiky. 
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického 

dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia  
 

1. Požiadavky na vstupy 
 
Podkladovým materiálom pre vypracovanie aktualizácie stratégie adaptácie Slovenskej 
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je uznesením vlády SR schválená, 
a v súčasnosti platná, Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy z roku 2014. Podnetom pre prípravu aktualizácie stratégie je úloha B.2. 
uznesenia vlády SR, ktorá ukladá ministrovi životného prostredia povinnosť predložiť na 
rokovanie vlády aktualizáciu národnej adaptačnej stratégie s ohľadom na najnovšie vedecké 
poznatky v oblasti zmeny klímy, do 30. apríla 2018.  
 
Interdisciplinárny charakter problematiky zmeny klímy a skutočnosť, že sa jedná nielen 
o národnú ale celosvetovú tému a problematiku, vyžadoval medzi vstupné podklady, 
relevantné pre prípravu strategického dokumentu, zahrnúť jednak stratégie, dokumenty, 
dohody formované na medzinárodnej či európskej úrovni, ako aj celý rad špecifických 
národných sektorových stratégií, akčných plánov a programov.   
V prípade adaptácie na zmenu klímy sa jedná o problematiku a procesy, ktoré už dlhodobo 
prebiehajú prakticky vo všetkých oblastiach hospodárstva bez špecifickej koordinácie 
a plánovania, pritom často  bez zohľadnenia priameho súvisu s prejavmi a dôsledkami zmeny 
klímy. V existujúcich vypracovaných sektorových stratégiách a programoch nie vždy sú 
dostatočne zohľadnené vzájomné synergie a medzisektorové aspekty, ktoré sú z hľadiska 
konečného výsledku a nákladov dôležité. Pri príprave stratégie, aj pri plnení jej cieľov, bol 
preto pri definovaní vstupov potrebný integrovaný prístup, spolupráca a účinná koordinácia 
na všetkých úrovniach procesov.  
 

2. Údaje o výstupoch 
 
Výstupmi posúdenia strategického dokumentu sú najmä vládou Slovenskej republiky 
schválený samotný strategický dokument a následný dopyt na prípravu implementačného 
dokumentu, ktorého potrebu spracovania a prijatia definuje samotný strategický dokument. 
Hlavnými očakávanými výstupmi tak budú: 

- schválená Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy – aktualizácia, 

- príprava Národného akčného plánu adaptácie - Implementačný dokument Stratégie 
adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 

Akčný plán by mal prispieť k lepšiemu premietnutiu adaptačných opatrení do sektorových 
politík dotknutých rezortov.  
 
Implementáciou rámcových opatrení sa dosiahne výsledný stav, ktorým je znížená 
zraniteľnosť a zvýšená adaptívna schopnosť prírodných a človekom vytvorených systémov 
voči aktuálnym alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy, posilnená odolnosť 
celej spoločnosti, zvýšené verejné povedomie v oblasti zmeny klímy a vybudovaná znalostná 
základňa pre účinnejšiu adaptáciu.  
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Riešená problematika je interdisciplinárna a preto pri jej plnení bude potrebné aktívna účasť 
všetkých relevantných ministerstiev, samospráv, odborných, vedeckých, univerzitných 
a mimovládnych inštitúcií pôsobiacich v rámci jednotlivých hodnotených sektorov a 
kľúčových oblastí.  
 
Aplikácia a uplatňovanie výstupov a adaptačných opatrení bude potrebná na všetkých 
úrovniach riadenia (národnej, regionálnej ako aj lokálnej). 
 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
 
Potenciálne vplyvy aktualizácie stratégie a návrhov adaptačných opatrení sa, s ohľadom na 
prierezovosť problematiky, dotýkajú celej rady sektorov, resp. oblastí, zložiek životného 
prostredia. Návrhy a nástroje sú v stratégii smerované k zlepšeniu pripravenosti na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a zmiernenie jej dopadov. Aktualizácia stratégie je 
navrhnutá všeobecne a obsahuje súbor opatrení, ktorých implementáciou je možné 
predpokladať neutrálne alebo skôr priame ako aj nepriame prevažne pozitívne 
vplyvy/dopady na životné prostredie. Rozsah dopadov je pritom závislý od riešenej oblasti, 
charakteru a spôsobu implementácie jednotlivých opatrení.   
 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
 
Schválením aktualizácie stratégie a realizáciou adaptačných opatrení v jednotlivých 
sektoroch a oblastiach sa očakávajú prevažne pozitívne dopady na ľudské zdravie. Adaptačné 
opatrenia v oblasti mimoriadnych udalostí prispejú, okrem zlepšenia informovanosti 
a pripravenosti obyvateľstva na riziká a katastrofy, aj k znižovaniu bezprostredných 
zdravotných rizík, vyplývajúcich z týchto udalostí pre obyvateľstvo.  Adaptačné opatrenia 
zahŕňajú „sivé“ infraštruktúrne koncepcie, „zelené“ a „modré“ štrukturálne prístupy a 
„mierne“ neštrukturálne koncepcie, ich uplatňovaním sa nepredpokladajú negatívne vplyvy 
na životné prostredie. Implementácia aktualizácie stratégie sa spája skôr so všeobecne 
prospešnými dopadmi alebo dopadmi bez negatívneho následku na zdraví obyvateľstva 
a kvalite jeho života. 
 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 

európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné 

parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] 

vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie  

 
Aktualizácia stratégie návrhmi adaptačných opatrení a nástrojov má zmierniť negatívne 
dôsledky zmeny klímy a zvýšiť adaptívnu schopnosť ekosystémov, biotopov a druhov. Ciele 
aktualizovanej stratégie a navrhované adaptačné opatrenia nie sú priestorovo ohraničené a 
lokalizované. Jedná sa skôr o všeobecné opatrenia a nástroje, pravdepodobne s plošnými 
dosahmi. Z charakteru opatrení v oblasti prírodného prostredia a biodiverzity a spôsobu 
akým sa pristupuje k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy možno očakávať 
nepriame ako aj priame skôr pozitívne vplyvy na chránené územia. Stratégia podporuje 
využívanie ekosystémového prístupu pri realizácii adaptačných opatrení všade, kde 
podmienky umožnia uplatnenie tohto prístupu. 
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Vplyv na chránené územia môžu mať adaptačné opatrenia, ktoré sú smerované aj do ďalších 
oblastí ako lesníctvo, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a pod. Vo všeobecnosti sú 
opatrenia najmä organizačno-administratívneho charakteru smerované k ochrane, 
zachovaniu alebo zlepšeniu stavu, preto ich možno vyhodnocovať prevažne pozitívne. 
Niektoré súbory opatrení investičného charakteru však môžu mať vplyv na konkrétne lokality 
a územia prislúchajúce k chráneným územiam a teda môžu mať vplyv na predmety, záujmy 
ochrany týchto chránených území a integritu území z hľadiska cieľov ich ochrany. Uvedená 
skutočnosť bude braná do úvahy pri vypracovávaní systému akčných plánov. Potrebné je 
poznamenať, že časť z navrhovaných opatrení sa aplikuje už v súčasnosti. Neuskutočňujú sa 
však komplexne, plánovane ani systémovo.  
 
Predpokladá sa, že najmä z dlhodobého hľadiska, navrhované opatrenia budú mať pozitívne 
dopady na chránené územia.  
 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 

 
Riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu 
sa neočakávajú. 
 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 

 
V rámci vypracovania oznámenia a identifikácie predpokladaných vplyvov strategického 
dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia, neboli identifikované významné negatívne 
vplyvy, ktoré by presahovali štátne hranice.  

IV. Dotknuté subjekty 
 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 
 
S ohľadom na charakter strategického dokumentu a jeho dosah, je dotknutou verejnosťou 
taká verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa 
životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní. 
Dotknutou verejnosťou sú tak všetci občania SR a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, 
právnických a fyzických osôb pôsobiacich v SR, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do procesu 
a participovať na príprave aktualizácie stratégie. 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov 

 
Zoznam dotknutých ústredných orgánov štátnej správy: 

 Vláda Slovenskej republiky 
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,  

http://www.economy.gov.sk/index/index.php
http://www.finance.gov.sk/
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php
http://www.mpsr.sk/
http://www.minv.sk/
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 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

 
Zoznam dotknutých orgánov: 

 Bratislavský samosprávny kraj 
 Trnavský samosprávny kraj 
 Trenčiansky samosprávny kraj 
 Banskobystrický samosprávny kraj 
 Nitriansky samosprávny kraj 
 Žilinský samosprávny kraj 
 Prešovský samosprávny kraj 
 Košický samosprávny kraj 
 Združenie miest a obcí Slovenska 
 Únia miest Slovenska 

 

3. Dotknuté susedné štáty 
 
Prípravou a schválením strategického dokumentu nebudú negatívnymi vplyvmi dotknuté 
susedné štáty.  

V. Doplňujúce údaje 
 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke 

primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)  
 
Strategický dokument neobsahuje mapovú dokumentáciu. Iná grafická dokumentácia je 
zastúpená obrázkovou dokumentáciou. 
 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 
 

Aktualizovaná stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa opiera okrem 
iných materiálov o nasledovné:  

 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) 
 Parížska dohoda 
 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj 
 Sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015-2030 
 Dohovor o biologickej diverzite 
 Zelená kniha – Prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie 

opatrení na úrovni EÚ (2007) 

http://www.mosr.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.mzv.sk/
https://www.employment.gov.sk/
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/166
https://www.minedu.sk/
http://www.culture.gov.sk/index/
http://www.health.gov.sk/
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 Biela kniha – Adaptácia na zmenu klímy: európsky rámec opatrení (2009) 
 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (2013) 
 7. všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020: „Dobrý život 

v rámci možností našej planéty“ 
 Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike  
 Stratégia EÚ v oblasti lesov z roku 2013 pre lesy a lesnícko-drevársky komplex 
 Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 
 Stratégia EÚ pre zelenú infraštruktúru – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy 

(2013) 
 Správa Európskej environmentálnej agentúry Zmena klímy, vplyv a zraniteľnosť v 

Európe v roku 2016 (2017) 
 Piata hodnotiaca správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (2013-2014) 
 Správa Svetového ekonomického fóra o globálnych rizikách (2017) 
 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014) 

Podrobnosti o materiáloch použitých pri vypracovaní strategického dokumentu sú uvedené 
v samotnom strategickom dokumente.  

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
 
V Banskej Bystrici, september 2017 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 

1. Meno spracovateľa oznámenia 
 
Ing. Andrea Saxová - Slovenská agentúra životného prostredia 
 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka  
 
 
 
 

      ---------------------------------------------------------- 

                  Ing. Jozef Škultéty 
              riaditeľ odboru politiky zmeny klímy 
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