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Zoznam použitých skratiek:
BaP
CH4
CO2
EEA
EÚ
GHG
CHOS
CHÚ
CHVO
CHVÚ
HFC
HL
IROP
LH
LOU
MCHÚ
MPRV SR
MÚSES
MŽP SR
NAPCP SK
NAS (aktualizácia NAS)
NAP
NCZI
NECP
NEHAP V.
NH3
NO2
N2O
NOX
NP
OP NP
NPPC- VÚPOP
NUS SR
OL
PAF
PCB
PFC

benzo(a)pyrén
metán
oxid uhličitý CO2
Európska environmentálnaj agentúra
Európska únia
emisie skleníkových plynov (angl. greenhouse gas)
choroby obehovej sústavy
chránené územie
chránená vodohospodárska oblasť
chránené vtáčie územie
hydrofluórouhľovodíky
hospodárske lesy
Integrovaný regionálny operačný program
lesné hospodárstvo
lesy osobitného určenia
maloplošné chránené územie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
miestny územný systém ekologickej stability
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030 – 1. časť Národný
program znižovania emisií
Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy- aktualizácia
Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy
Národné centrum zdravotníckych informácií
Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030
Akčný plán pre životné prostredia a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V.
amoniak
oxid dusičitý
oxid dusný
oxidy dusíka
národný park
ochranné pásmo národného parku
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany pôdy
Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, s výhľadom do
roku 2050
ochranné lesy
Prioritný akčný rámec financovania sústavy Natura 2000
polychlórované bifenyly
fluorované uhľovodíky
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PHSR
PM2,5
PM10
PPA
RÚSES
SEA

SF6
SHMÚ
SO2
SPP
ŠOP SR
ŠU SR
ÚEV
ÚPN
ÚWWTD
ÚSES
vs.
VÚC
VÚVH
VÚPOP
WHO

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
prachové častice o veľkosti častíc 2,5 µm a menej
prachové častice o veľkosti častíc 10 µm a menej
Poľnohospodárska platobná agentúra
regionálny územný systém ekologickej stability
posúdenie 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
fluorid sírový
Slovenský hydrometeorologický ústav
oxid siričitý
Spoločná poľnohospodárska politika
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
územie európskeho významu
územný plán
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vô
územný systém ekologickej stability
vegetačný stupeň
Vyšší územný celok
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Svetová zdravotnícka organizácia
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A.ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Označenie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. Sídlo
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa, od ktorého možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a
miesto na konzultácie
Kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Ing. Gabriela Fischerová
generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia
Bukureštská 4, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/59562590
E-mail: gabriela.fischerova@enviro.gov.sk
Ing. Jozef Škultéty, CSc.
riaditeľ odboru politiky zmeny klímy
Bukureštská 4, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/59562246
E-mail: jozef.skultety@enviro.gov.sk
Miesto na konzultácie:
Konzultácie sú možné na adrese Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR),
Bukureštská 4, 811 04 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h,
resp. podľa požiadaviek a dohody subjektov prejavujúcich záujem o konzultácie.

6

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Správa o hodnotení strategického dokumentu

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1.Názov
Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

2. Územie (SR, kraj, okres, obec)
Územie dotknuté strategickým dokumentom:
Kraj:

Slovenská republika
8 krajov- Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický,
Nitriansky, Žilinský, Prešovský, Košický
Okres:
všetky okresy v rámci SR v počte 79 okresov
Obec:
všetky obce v rámci SR v počte 2933 obcí
Strategický dokument svojim charakterom a dosahom má dopad na celé územie Slovenskej republiky.

3. Dotknuté obce
Dotknutými obcami sú všetky obce na území Slovenskej republiky.

4. Dotknuté orgány
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,
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
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 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
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Žilinský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Združenie miest a obcí Slovenska
Únia miest Slovenska

5. Schvaľujúci orgán
Vláda Slovenskej republiky

6. Obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným strategickým
dokumentom
Strategický dokument „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ (ďalej „NAP“)
má charakter strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, ktorý definuje opatrenia vyžadujúce
implementáciu v krátkodobom (2021 – 2023) ako aj strednodobom časovom horizonte (2024 – 2027).
Jednotlivé implementačné kroky sledujú pritom dlhodobé ciele.
Požiadavka na jeho vypracovanie vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10. 2018.
NAP nadväzuje na aktualizovanú Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (ďalej len
„aktualizácia NAS“).

6.1. Obsah strategického dokumentu
Štruktúra NAP je založená na definovaní hlavného cieľa, prierezových opatrení a na ne nadväzujúcich úloh,
ktoré vychádzajú z aktualizácie NAS.
Úvod strategického dokumentu NAP tvorí zoznam 5 prierezových opatrení a 18 úloh. Jadro tvorí 7 špecifických
cieľov, z ktorých každý má definované svoje základné princípy a špecifické opatrenia, ktoré v danom segmente
definujú úlohy. Spolu bolo identifikovaných 46 špecifických opatrení a v ich rámci 176 úloh pre obdobie
platnosti NAP do roku 2027.
Obsah a členenie kapitol strategického dokumentu NAP je nasledovný:
Úvod a zhrnutie
I. Hlavný cieľ a strategické priority
I.1. Prierezové opatrenia
II. Špecifické ciele
II.1. Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo
II.2. Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo
II.3. Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo
II.4. Špecifický cieľ 4: Prírodné prostredie a biodiverzita
II.5. Špecifický cieľ 5: Zdravie a zdravá populácia
II.6. Špecifický cieľ 6: Adaptované sídelné prostredie
II.7. Špecifický cieľ 7: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
III. Financovanie adaptačných opatrení a aktivít
IV. Implementačný rámec, monitorovanie a hodnotenie
V. Závery a odporúčania
Prílohy
Príloha 1: Zoznam použitých skratiek
Príloha 2: Zoznam prierezových a špecifických opatrení
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Úvodom do NAP je zoznam prierezových piatich prierezových opatrení a na ne nadviazaných
18 úloh. Jadrom NAP je 7 špecifických oblastí: vodný režim a vodné hospodárstvo, udržateľné
poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie
a zdravá populácia, adaptované sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia. Každá
z týchto 7 oblastí má svoj špecifický cieľ, z ktorých každý má definované svoje základné princípy a špecifické
opatrenia, ktoré v danom segmente definujú úlohy. Tieto opatrenia a na ne nadväzujúce úlohy vychádzajú
z aktualizácie NAS.
Navrhované opatrenia a úlohy budú realizované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, a to v
rámci kompetencií a možností centrálnych orgánov štátnej správy a samosprávy. Úlohy budú predmetom
monitorovania a hodnotenia a budú tiež podkladom pre prípravu „Hodnotiacich listov“, ktoré bude SR
pripravovať pre potreby monitorovania a hodnotenia adaptácie na úrovni Európskej únie1. Pre potreby
financovania identifikovaných opatrení bola spracovaná finančná matica. Záverečné kapitoly NAP obsahujú
odporúčania pre úspešnú implementáciu plánu.

6.2. Hlavné ciele strategického dokumentu
Prostredníctvom strategického dokumentu NAP sa majú implementovať adaptačné opatrenia definované
v aktualizácii NAS.
Hlavný cieľ NAP, definovaný v aktualizácii NAS, je prostredníctvom navrhovaných prioritných adaptačných
opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. NAP by mal prispieť k
lepšiemu premietnutiu adaptačných opatrení do sektorových politík dotknutých rezortov.
NAP určuje časové rámce, finančné zdroje a spôsob, akým je možné plnenie týchto opatrení dosiahnuť.
Zameriava sa na podporu realizácie definovaných cieľov v praxi a napĺňa rámec aktualizácie NAS konkrétnymi
opatreniami a úlohami.
Tabuľka 1 Prehľad cieľov, priorít, opatrení a oblastí záujmu NAP

Hlavný cieľ
Strategické
priority

Prierezové
opatrenia

Prostredníctvom implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť
pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
1. Podporiť adaptáciu na zmenu klímy ako strategickú prioritu Slovenskej republiky, začleňovať a
integrovať prispôsobenie sa zmene klímy do politického a právneho rámca a posilňovať tému
adaptácie v existujúcich a pripravovaných národných a sektorových plánoch a programoch
2. Posilniť implementáciu politík a legislatívy v oblasti adaptácie, znížiť byrokratickú záťaž
obmedzujúcu realizáciu opatrení a zlepšiť vymáhanie práva cestou transparentnosti, zlepšenia
kompetencií a posilnenia kontrolných a sankčných mechanizmov
3. Budovať a rozvíjať efektívny, realizovateľný a fungujúci systém adaptácie na zmenu klímy v
Slovenskej republike, založený na princípe subsidiarity a spoločného úsilia všetkých
zainteresovaných strán a verejnosti
4. Rozvíjať vedomostnú základňu, zber údajov, monitorovanie a výskum spojený so šírením údajov a
informácií
5. Podporovať vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach adaptácie na zmenu klímy
a potrebách adaptácie
6. Podporovať a rozvíjať multi-zdrojový systém financovania adaptácie na zmenu klímy
1. Posilnenie politického a legislatívneho rámca adaptácie a efektívne nastavenie finančných
mechanizmov pre implementáciu adaptačných opatrení
2. Vytvorenie národného informačného systému pre poskytovanie klimatických informácií
3. Efektívny systém manažmentu rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy

1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie
a opatrení v oblasti klímy.
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4.

Špecifické
oblasti
a ciele

5.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vytvorenie funkčného rámca podpory vedy, vzdelávania a rozvoja povedomia o problematike
adaptácie
Budovanie zelenej infraštruktúry a ekologických sietí
Oblasť: Vodný režim a vodné hospodárstvo
Špecifický cieľ: Zlepšiť adaptačnú schopnosť krajiny v oblasti vodného hospodárstva cestou lepšieho
manažmentu vody ako kľúčovej výzvy pri zmene klímy, za súčasného zvýšenia bezpečnosti
obyvateľstva, ochrany kritickej infraštruktúry a krajiny.
Oblasť: Udržateľné poľnohospodárstvo
Špecifický cieľ: Zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny
uplatňovaním opatrení zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity
poľnohospodárskej krajiny a podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby.
Oblasť: Adaptované lesné hospodárstvo
Špecifický cieľ: Zvýšiť komplexným a holistickým prístupom adaptačnú schopnosť lesov na
prebiehajúcu zmenu klímy.
Oblasť: Prírodné prostredie a biodiverzita
Špecifický cieľ: Zvýšiť adaptačnú schopnosť a ekologickú stabilitu krajiny prostredníctvom lepšieho
manažmentu vody pre biodiverzitu a zlepšenia adaptívneho manažmentu všetkých typov území so
zohľadnením dynamiky vývoja ekosystémov.
Oblasť: Zdravie a zdravá populácia
Špecifický cieľ: Aktívne a preventívne reagovať na meniace sa klimatické podmienky a zabezpečiť
adekvátne zdravé prostredie pre život, prácu, bývanie a oddych.
Oblasť: Sídelné prostredie
Špecifický cieľ: Prispieť k vytvoreniu kvalitného legislatívneho, inštitucionálneho, odborného a
finančného prostredia pre systematické a komplexné kroky samospráv v procese adaptácie na
zmenu klímy v sídelnom prostredí (v mestách a obciach).
Oblasť: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
Špecifický cieľ: Posilnenie chápania adaptácie ako ekonomickej a sociálnej výzvy, zapojenie ďalších
dotknutých sektorov hospodárstva a zlepšenie implementačného rámca pre prierezové a špecifické
opatrenia.

6.3. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Adaptácia na zmenu 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
- 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,
- Dohovor o boji proti dezertifikácii,
- Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a ďalšie.

-

európska úroveň
- Zelená kniha – prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni
EÚ (2007),
- Biela kniha – Adaptácia na zmenu klímy: európsky rámec opatrení (2009),
10
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-

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),
Európska zelená dohoda (2020),
Európska stratégia pre lesy 2014 – 2020.

národná úroveň
- Zelenšie Slovensko: Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2018),
- Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 (2014),
- Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) (2013),
- Vodný plán Slovenska (aktualizácia 2015),
- Plán manažmentu povodňového rizika (2015),
- Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014),
- Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (2013),
- Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014),
- Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky (NEHAP V.),
- Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (2018),
- H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody (2018),
- Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky 2020 – 2026,
- Národná stratégia manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky(2016).

NAP je strategickým dokumentom, ktorý bude v rámci aktualizácií primerane reagovať na aktivity a vývoj
v oblastiach spadajúcich do jeho pôsobnosti. Do budúcna sa tak predpokladá potreba zapracovania napríklad
aktuálne pripravovaného materiálu, resp. aktualizovaného pôvodného materiálu, Koncepcie na ochranu
odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a tiež novú stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu
klímy- Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy (2021 v schvaľovacom procese).
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III. Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia dotknutého
územia
1. Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný
vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať

1.1.

Súčasný stav životného prostredia

1.1.1. Ovzdušie
Napriek tomu, že z dlhodobého hľadiska sa zlepšuje kvalita ovzdušia na Slovensku, stále dochádza na mnohých
monitorovacích staniciach k prekračovaniu limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia. Najpálčivejšie
problémy sú v znečistení prachovými časticami, benzo(a)pyrénom, oxidmi dusíka a prízemným ozónom.
K prekračovaniu limitných hodnôt na ochranu zdravia u prachových častíc dochádza najmä v zimných
mesiacoch, čo má súvis predovšetkým s vykurovaním v domácnostiach tuhým palivom. Slovensko sa môže ako
jedna z mála krajín pochváliť vysokým pokrytím plynofikácie rodinných domov, avšak cena plynu nedokáže
konkurovať lacnejším palivám ako napr. drevo a z tohto dôvodu mnoho domácností prechádza na vykurovanie
tuhým palivom. Tento spôsob zabezpečenia tepla v domácnostiach vedie k vyššej produkcií emisií prachových
častíc do ovzdušia. Príčina, prečo vykurovanie domácnosti na Slovensku má vysoký podiel na celkových
emisiách prachových častíc o veľkosti častíc 2,5 µm a menej (PM2,5) (cca 86 %), spočíva najmä
v prevádzkovaní prehorievacích a odhorievacích kotlov (65 % domácností z domácností, u ktorých je
dominantný tepelný zdroj kotol na tuhé palivo). Tieto kotly vyprodukujú 4 až 10 krát viac prachových častíc do
ovzdušia ako splyňovacie alebo automatické kotly.
Vykurovanie tuhým palivom v domácnostiach je tiež významným zdrojom emisií benzo(a)pyrénu (BaP).
Množstvo emisií závisí od podmienok spaľovania, kvalitou paliva (napr. spaľovaním surového dreva sa
vyprodukuje 2 x viac BaP ako pri suchom dreve (do 20 % vlhkosti)) ako aj spaľovaním a spoluspaľovaním
odpadov.
Slovenská republika, bez prijatia dodatočných opatrení, nie je schopná plniť záväzky zníženia emisií oxidu
siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), amoniaku (NH3) a PM2,5 do roku 2030. Na dosiahnutie týchto cieľov MŽP
SR vypracovalo Stratégiu ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030 – 1. časť Národný program
znižovania emisií (NAPCP SK), v ktorej sú navrhnuté politiky a opatrenia na dosiahnutie vyššie uvedených
národných záväzkov v dvoch etapách: obdobie rokov 2020 až 2029 a obdobie od roku 2030 ďalej.
Na území Slovenska neustále dochádza k prekračovaniu limitných alebo cieľových hodnôt na ochranu zdravia.
Územia, kde sa zistia takéto prekročenia, sa vyhlásia za oblasť riadenia kvality ovzdušia. Oblasti riadenia sa
vzťahujú na znečisťujúcu látku, u ktorej bolo zistené prekročenie.
Tabuľka 2 Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2019, vymedzené na základe merania v

AGLOMERÁCIA
Zóna
BRATISLAVA
KOŠICE
Košický kraj
Banskobystrický
kraj

rokoch 2016 – 2019

Vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia

Znečisťujúca látka

územie hl. mesta SR Bratislava
územia mesta Košice a obcí Veľká Ida, Sokoľany, Bočiar a
Haniska
územie mesta Banská Bystrica
územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné,

NO2, BaP
PM10, BaP
PM10, BaP
PM10, PM2,5, BaP
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AGLOMERÁCIA
Zóna

Košický kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj

Vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia
Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota
územie mesta Hnúšťa a doliny rieky Rimavy od miestnej
časti Hnúšťa – Likier po mesto Tisovec
územie mesta Krompachy
územia mesta Prešov a obce Ľubotice
územie okresu Prievidza
územie mesta Trenčín
územie mesta Nitra
územie mesta Ružomberok a obce Likavka
územie mesta Žilina

Znečisťujúca látka

PM10
PM10, BaP
NO2, PM10
BaP
PM10
BaP
PM10
PM10, PM2,5, BaP

Zdroj: SHMÚ

Limitná hodnota pre oxid dusičitý (NO2) bola mierne prekročená na dopravne exponovaných miestach.
Najvýraznejším problémom2 však zostáva znečistenie ovzdušia prachovými časticami o veľkosti častíc 10 µm
a menej (PM10) a PM2,5, pričom podstatnú úlohu zohráva vykurovanie domácností tuhým palivom. Situácia je
najkomplikovanejšia v horských údoliach, v oblastiach s dobrou dostupnosťou palivového dreva a častým
výskytom nepriaznivých rozptylových podmienok najmä počas vykurovacej sezóny.
Slovensko má v dodržiavaní limitných hodnôt ustanovených smernicami EÚ o kvalite ovzdušia (Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES)
problémy. V dosahovaní požadovanej kvality ovzdušia je SR medzi poslednými krajinami EÚ-28 v dôsledku
čoho bolo voči SR začaté konanie o neplnení záväzkov (infringement). Problematikou kvality ovzdušia sa bude
zaoberať pripravovaný strategický dokument – Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030,
2. časť – Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia.
Kombinácia rizikových faktorov znečisteného ovzdušia napr. so stúpajúcou teplotou vyvoláva obavu o zdravie
človeka. Kvalita ovzdušia sa môže zhoršiť následkom častejších požiarov alebo resuspenzie prachu z
vysušených povrchov. Zmeny v kvalite ovzdušia a fyzikálnych faktorov v ovzduší môžu viesť k intenzívnejšej
tvorbe oxidantov, hlavne ozónu, ako aj vzniku aerosolov. Vytvoria sa podmienky pre väčšiu frekvenciu
redukčného (v zime) a oxidačného (v lete) smogu v silne znečistenom urbanizovanom prostredí.
Zmena klímy spôsobená zvyšovaním antropogénnych emisií skleníkových plynov (GHG) predstavuje jednu z
najzávažnejších environmentálnych hrozieb pre ľudstvo. Oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O) sú
najdôležitejšími antropogénnymi GHG so zvyšujúcou sa koncentráciou v atmosfére. Zoznam GHG zahŕňa aj
halogénované uhľovodíky (PFC, HFC) a SF6, ktoré nie sú kontrolované Montrealským protokolom.
Slovenská republika len okrajovo prispieva ku globálnej uhlíkovej stope. Emisie GHG predstavujú menej ako
0,1 % globálnych emisií. EÚ prispieva ku globálnym emisiám 8 %, z čoho predstavujú emisie SR menej ako 1
%3.
Slovenská republika patrí ku krajinám s najnižším množstvom emisií GHG na obyvateľa. Oproti roku 1990
celkové emisie GHG klesli na Slovensku o zhruba o 41 %, čím sa radí k najúspešnejším krajinám v Európe.

2
3

http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/SHMU_Sprava_o_kvalite_ovzdusia_SR_2018_v3.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/2019_01_low-carbon-study_sk.pdf
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Obrázok 1 Vývoj celkových emisií GHG v Gg CO2 ekv. na obyvateľa v rokoch 1990 – 2017 na Slovensku

Zdroj: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BR4-1-4BR_SVK_SHM%C3%9A_final.pdf

Zníženie emisií GHG bolo výsledkom dočasného poklesu hospodárskych činností, po ktorom nasledovala
reštrukturalizácia hospodárstva spojená s implementáciou nových a účinnejších technológií, znížením podielu
intenzívneho energetického priemyslu a zvyšovaním podielu služieb na tvorbe HDP. Prijatie príslušných
právnych predpisov EÚ, po vstupe SR do EÚ v roku 2004, prinieslo ďalšie pozitívne priame aj nepriame účinky
na zníženie emisií GHG, najmä v sektore energetika. Zavedením systému obchodovania s emisiami sa začala
realizácia ďalšieho opatrenia na zníženie vo všetkých zariadeniach zahrnutých do EÚ ETS. Doprava (väčšinou
cestná doprava), so zvyšujúcimi sa emisiami, je významnou výnimkou. Ďalšou problematickou oblasťou, kde sa
nedarí nárast emisií účinne regulovať, je spaľovanie fosílnych palív v domácnostiach.
Graf 1 Vývoj emisií GHG

Zdroj: SHMÚ
Poznámka: Emisie bez započítania záchytov v sektore LULUCF (Land use-Land use change and forestry)
Emisie stanovené k 14. 4. 2020
Emisie stanovené k 11. 4. 2019
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Graf 2

Podiel jednotlivých sektorov na emisiách GHG (2018)

Zdroj: SHMÚ
Poznámka: Emisie bez započítania záchytov v sektore LULUCF (Land use-Land use change and forestry)
Emisie stanovené k 14. 4. 2020

K hlavným prispievateľom k celkovým emisiám GHG patrí sektor energetika (vrátane dopravy) s podielom 68
%, za rok 2018. Sektor priemyselné procesy a použitie produktov bol v roku 2018 druhou najvýznamnejšou
oblasťou s 22 % podielom na celkových emisiách GHG. Najčastejšie rastúce emisie v rámci tohto odvetvia sú
emisie HFC a SF6 v dôsledku priemyselného dopytu po nich a použitia v stavebníctve, pri izolácii budov, v
elektrotechnickom a automobilovom priemysle. V 2018 bol podiel odvetvia poľnohospodárstvo na celkových
emisiách GHG 6 % a trend v emisiách zostal relatívne stabilný od roku 1999. Sektor odpady prispel k celkovým
emisiám GHG podielom 4 %. Podiely jednotlivých sektorov na celkových emisiách GHG sa v porovnaní so
základným rokom 1990 významne nezmenili. Napriek tomu zvýšenie emisií z dopravy a znížený podiel
stacionárnych zdrojov znečistenia v energetike je viditeľné.
Aj keď emisie GHG na Slovensku sa len čiastočnou - a v globálnom meradle skôr marginálnou - mierou
podieľajú na globálnych emisiách GHG, v súčasnej dobe je už neodškriepiteľným faktom, že zmena klímy
prebieha a nemôže byť zastavená. Je preto žiaduce reagovať na už prebiehajúce zmeny (najmä extrémne
výkyvy počasia ako prívalové dažde, dlhé obdobia sucha, vlny horúčav, teplejšie a vlhšie zimy, menej snehu a
pod.) a včas sa pripraviť na predpokladaný vývoj s cieľom zmierniť alebo eliminovať negatívne dôsledky.
Prispôsobenie sa zmene klímy má aj ekonomický imperatív, keďže na globálnej úrovni od roku 1970 badateľne
stúpajú finančné straty spôsobené extrémnymi klimatickými udalosťami.
1.1.2. Klimatické pomery
Klimatické prvky
Ročný úhrn atmosférických zrážok
Rok 2018 bol zrážkovo podnormálny. Ročná hodnota priestorového úhrnu atmosférických zrážok pre celé
územie Slovenska, vypočítaná izohyetovou metódou, dosiahla 674 mm (mínus 88 mm, 88 % v porovnaní s
dlhodobým priemerom 1901 - 2000). Na západnom Slovensku dosiahla ročná hodnota priestorového úhrnu
zrážok 585 mm (mínus 77 mm, 88 % v porovnaní s dlhodobým priemerom 1901 – 2000). Na strednom
Slovensku to bolo 748 mm (mínus 124 mm, 86 % v porovnaní s dlhodobým priemerom 1901 – 2000) a na
východnom Slovensku to bolo 676 mm (mínus 71 mm, 90 % v porovnaní s dlhodobým priemerom 1901 –
2000). Najvyššie ročné úhrny zrážok boli zaznamenané v oblasti Tatier, napríklad Skalnaté Pleso 1588 mm,
Tatranská Javorina 1561 mm, pričom ešte vyššie mohli byť ročné úhrny zrážok v polohách nad 2000 m nad
morom. Naopak najnižšie hodnoty ročných úhrnov zrážok boli zaregistrované na severe Záhoria, ojedinele aj
na strednom Pohroní a predovšetkým na Východoslovenskej nížine, napríklad Skalica 439 mm, Hliník nad
Hronom 406 mm a Hraň (okres Trebišov) 377 mm. Bilancia atmosférických zrážok v jednotlivých mesiacoch
roka 2018 bola v apríli a v máji negatívna a potom nasledovalo ešte dlhšie obdobie s negatívnou bilanciou
zrážok, ktoré trvalo od júla do novembra, pričom bolo prerušené na západnom Slovensku výdatnými dažďami
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na začiatku septembra. Záporná bola bilancia zrážok aj v januári, ale nie tak výrazne ako vo vyššie uvádzaných
mesiacoch. Vzniknutý deficit zrážok korigovali zrážky, ktoré sa vyskytli predovšetkým v júni, ale aj v marci
a v decembri a potom spomínané zrážky v daždivej časti septembra. V porovnaní s hodnotami z obdobia 1961
– 1990 nadbytok ročného úhrnu atmosférických zrážok bol pozorovaný len na krajnom juhozápade Slovenska,
kde percento normálu ročného úhrnu zrážok, k 30 ročnému obdobiu, dosiahlo miestami aj viac ako 120 %.
Obrázok 2 Ročný úhrn atmosférických zrážok na Slovensku (2018)

Zdroj: SHMÚ

Obrázok 3 Úhrny atmosférických zrážok na Slovensku v % normálu 1961

– 2018

(2018)
Zdroj: SHMÚ

Rok 20204 bol z pohľadu množstva zrážok väčšinou zrážkovo nadnormálny, lokálne až silne nadnormálny (115
% normálu 1981 – 2010). Spôsobené to bolo najmä v dôsledku leta a zrážkovo mimoriadne nadnormálneho
októbru, počas ktorého v období od 11. do 15.októbra spadlo v niektorých regiónoch západného
a východného Slovenska extrémne množstvo zrážok.
4

SHMÚ, 2021: Prednáškové popoludnie ku Svetovému dňu vody konané dňa 24.3.2021, prednáška Pecho J. a kol.: V roku
2020 sa zreteľne potvrdili trendy v prejavoch počasia, zachytené v druhej dekáde 21. storočia
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Druhá polovica roka bola z pohľadu bilancie zrážok výrazne odlišná v porovnaní s obdobím od 10. marca do
približne 15. mája, kedy prevažovali na Slovensku mimoriadne až extrémne suché podmienky.
Z ďalším klimatickým extrémom patrí mimoriadne teplý a na zrážky bohatý február 2020, veľmi suchý apríl
s mimoriadne až extrémne vysokými mesačnými sumami slnečného svitu, intenzívne a v niektorých prípadoch
aj ničivé búrky v priebehu júna a augusta 2020.
Priemerná ročná teplota vzduchu
Rok 2018 skončil na väčšine územia Slovenska ako mimoriadne až extrémne teplý, pričom najmä na juhu
západného a východného Slovenska to bol vôbec najteplejší rok v histórii meteorologických meraní a
pozorovaní (v Hurbanove bol rok 2018 najteplejší od roku 1871). V roku 2018 bola na doteraz najväčšom
počte meteorologických a klimatologických staníc v rámci Slovenska dosiahnutá priemerná ročná teplota
vzduchu 12,0 °C a viac. V Žihárci bola priemerná ročná teplota v roku 2018 dokonca až 13,0 °C, pričom
dosiahnutie tejto hodnoty bolo zaznamenané vôbec po prvýkrát v histórii meteorologických meraní na území
Slovenska. Na staniciach, ktoré v roku 2018 zaznamenali prekonanie doteraz najteplejšieho roka, je nová
rekordná hodnota o 0,1 až 0,4 °C vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rekordným rokom (tento bol
zaznamenaný prevažne v roku 2014, avšak niekde aj v roku 2013, alebo 2015).
V roku 2018 bol pozorovaný:
- najvyšší počet letných dní – v Žihárci (140 dní), v Podhájskej a v Dolných Plachtinciach (zhodne 139),
- najvyšší počet tropických dní – v Dolných Plachtinciach (60 dní), v Podhájskej (57) a v Žihárci (56),
- najvyšší počet dní s maximálnou teplotou vzduchu 35 °C a viac – v Topoľčanoch (6 dní), v Mužli (5)
a v Pezinku (Myslenice) (4),
- najvyšší počet mrazových dní (tmin<0 °C) – na Lomnickom štíte (216 dní), na Chopku (191) a na
Skalnatom Plese (158),
- najvyšší počet ľadových dní (tmax<0 °C) – na Lomnickom štíte (152 dní), na Chopku (141) a na
Kojšovskej Holi (90),
- najvyšší počet arktických dní (tmax<-10 °C) – na Lomnickom štíte (103 dní), na Chopku (73) a na
Skalnatom Plese (47).
Obrázok 4 Priemerná ročná teplota

na Slovensku (2018)

Zdroj: SHMÚ

Od roku 1951 ročná teplota vzduchu v Hurbanove predstavuje v lineárnom trende do roku 2018 štatisticky
významne stúpajúcu tendenciu (nárast o 1,9 °C), pričom významne chladné roky boli 1954 – 1956, 1963, 1965,
1980, 1985, naopak významne teplé roky boli 2000, 2007 – 2008, 2012, 2014 – 2015 a 2018. Najväčší záporný
rozdiel odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu v Hurbanove bol zaznamenaný v roku 1956 (-1,6 °C oproti
hodnote normálu z obdobia 1961 – 1990) a najväčší kladný rozdiel v roku 2018 (+2,4 °C).
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Od roku 1951 ročná teplota vzduchu v Liptovskom Hrádku predstavuje v lineárnom trende do roku 2018
štatisticky významne stúpajúcu tendenciu (nárast o 2,0 °C), pričom významne chladné roky boli 1955 – 1956,
1962, 1965, 1978, 1980, 1985, naopak významne teplé roky boli 2000, 2007 – 2008, 2013 – 2015 a 2018.
Najväčší záporný rozdiel odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu v Liptovskom Hrádku bol zaznamenaný v
roku 1956 (-1,4 °C oproti hodnote normálu z obdobia 1961 – 1990) a najväčší kladný rozdiel v roku 2014
(+2,9 °C).
Obrázok 5 Odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu od normálu 1961 – 2018 na Slovensku

(2018)
Zdroj: SHMÚ

Rok 20195 bol na Slovensku o 2, 0 až 2,7°C teplejší ako dlhodobý priemer 1951 – 1980, v tomto roku bolo
pozorované extrémne sucho v niektorých oblastiach SR.
Rok 20206 skončil na Slovensku prevažne ako silne až mimoriadne nadnormálny s odchýlkou +1,3°C
(1981 – 2010), resp. +1,9 °C (1961 – 1990).
Rok 2020 sa zaradil medzi 10 najteplejších rokov zaznamenaných od začiatku meteorologických pozorovaní na
území Slovenska (skončil prevažne ako 3. až 6. najteplejší rok). Vo vysokých horských polohách bol vôbec
najteplejším rokom histórie (napr. Lomnický štít).
Relatívne najteplejším mesiacom bol február (+4,7°C) potom aj december (+3,4°C), naopak relatívne
najchladnejším bol, podobne ako v roku 2019, máj (-2°C).
Všetky ročné sezóny, počnúc zimou 2019/2020 boli, s výnimkou jari 2020, výrazne teplotne nadnormálne.
Potenciálna evapotranspirácia
V roku 2018 bol zaznamenaný v Hurbanove ročný úhrn potenciálnej evapotranspirácie 927 mm, čo
predstavuje (kladnú) odchýlku od hodnoty z normálového obdobia rokov 1961 – 1990 181 mm, v Oravskej
Lesnej 607 mm, čo prestavuje odchýlku 157 mm. Rastúci trend potenciálnej evapotranspirácie za obdobie
rokov 1951 – 2018 bol pozorovaný v nížinných oblastiach Slovenska (Hurbanovo o 134 mm), a vo vyššie
položených oblastiach (Oravská Lesná o 83 mm). V Hurbanove medzi štatisticky významné roky s vysokou
potenciálnou evapotranspiráciou patria 1992, 2000, 2003, 2007, 2012, 2017 a 2018 (maximum), naopak
medzi roky s významne nízkymi hodnotami patria 1954, 1955 (minimum), 1956, 1960, 1965, 1972 a 1980. V
porovnaní s hodnotou normálu z obdobia rokov 1961 – 1990 najvyššiu kladnú odchýlku potenciálnej
evapotranspirácie zaznamenal SHMÚ v roku 2018 (pri hodnote 927 mm) 181 mm, najnižšiu (zápornú) v roku
1955 (pri hodnote 644 mm) -102 mm. V Oravskej Lesnej medzi štatisticky významné roky s vysokou
5

Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2019, Kľúčové údaje a informácie, MŽP SR, SAŽP 2019
SHMÚ, 2021: Prednáškové popoludnie ku Svetovému dňu vody konané dňa 24.3.2021, prednáška Pecho J. a kol.: V roku
2020 sa zreteľne potvrdili trendy v prejavoch počasia, zachytené v druhej dekáde 21. storočia
6
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potenciálnou evapotranspiráciou patria 1983, 2007, 2011 – 2012, 2015 – 2016 a 2018 (maximum), naopak
medzi roky s významne nízkymi hodnotami patria 1956, 1965 (minimum), 1970, 1974, 1978, 1987 a 1991. V
porovnaní s hodnotou normálu z obdobia rokov 1961 – 1990 najvyššiu kladnú odchýlku potenciálnej
evapotranspirácie zaznamenal SHMÚ v roku 2018 (pri hodnote 607 mm) 157 mm, najnižšiu (zápornú) v roku
1965 (pri hodnote 394 mm) -56 mm.
Index sucha7
V roku 2018 v Hurbanove pri hodnote indexu sucha 1,6 bola odchýlka (kladná) oproti hodnote za normálové
obdobie 1961 – 1990 0,12, v Liptovskom Hrádku pri hodnote indexu sucha 0,58 bola odchýlka oproti obdobiu
1961 – 1990 0,16. Ročná hodnota indexu sucha predstavuje v období rokov 1951 – 2018 v Hurbanove
stúpajúci trend (+0,23) na hranici štatistickej významnosti (p=0,2). Medzi roky so štatisticky významne
vysokými hodnotami indexu sucha (E0/P) patria 1967, 1982, 1990, 2000, 2003 a 2011 – 2012, naopak medzi
roky so štatisticky významne nízkymi hodnotami indexu sucha (E0/P) patria 1957, 1965 – 1966, 1980, 2010,
2014 a 2016. V porovnaní s hodnotou za normálové obdobie rokov 1961 – 1990 najvyššiu kladnú odchýlku
zaznamenal SHMÚ v roku 2003 (pri indexe sucha 2,65) 1,17, najnižšiu (zápornú) v roku 2010 (pri indexe sucha
0,7)
-0,77.
Ročná hodnota indexu sucha predstavuje v období 1951 – 2018 v Oravskej Lesnej štatisticky nevýznamný
trend. Medzi roky so štatisticky významne vysokými hodnotami indexu sucha (E0/P) patria 1954, 1959, 1963,
1982 – 1983, 2003, 2011 a 2018, naopak medzi roky so štatisticky významne nízkymi hodnotami indexu sucha
(E0/P) patria 1958, 1965, 1970, 1974, 2001, 2005 a 2010. V porovnaní s hodnotou za normálové obdobie
rokov 1961 – 1990 najvyššiu kladnú odchýlku zaznamenal SHMÚ v roku 2011 (pri indexe sucha 0,62 (0,20),
najnižšiu (zápornú) v roku 1974 (pri indexe sucha 0,28) -0,14.
Ročná teplota pôdy v hĺbke 10 cm
Ročná teplota pôdy v Hurbanove bola v r. 2018 13,5 °C, čo predstavuje (kladnú) odchýlku od hodnoty za
normálové obdobie rokov 1961 – 1990 a to 2,4 °C, v Liptovskom Hrádku 9,6 °C s odchýlkou 2,0 °C.
Ročná hodnota teploty pôdy v hĺbke 10 cm predstavuje v Hurbanove štatisticky významný nárast za obdobie
1951 – 2018 a to 1,8 °C. Medzi roky so štatisticky významne vysokými teplotami pôdy v hĺbke 10 cm patria v
Hurbanove 2007 – 2009, 2014 – 2016 a 2018, naopak medzi roky s významne nízkymi hodnotami teploty pôdy
patria 1954 – 1956, 1962, 1965, 1978 a 1980.
Najvyššiu ročnú odchýlku teploty pôdy v hĺbke 10 cm zaznamenal SHMÚ v Hurbanove v roku 2014 (+2,5 °C),
najnižšiu ročnú odchýlku teploty pôdy v hĺbke 10 cm zaznamenali v roku 1956 (-1,7 °C).
Ročná hodnota teploty pôdy v hĺbke 10 cm predstavuje v Liptovskom Hrádku štatisticky významný nárast za
obdobie 1960 – 2018 a to 1,9 °C. Medzi roky so štatisticky významne vysokými teplotami pôdy v hĺbke 10 cm
patria v Liptovskom Hrádku 2000, 2008, 2014 – 2016 a 2018, naopak medzi roky s významne nízkymi
hodnotami teploty pôdy patria 1962 – 1965, 1970 a 1980.
Najvyššiu ročnú odchýlku teploty pôdy v hĺbke 10 cm zaznamenal SHMÚ v Liptovskom Hrádku v roku 2014
(+2,4 °C), najnižšiu ročnú odchýlku teploty pôdy v hĺbke 10 cm zaznamenal v roku 1962 (-1,1 °C).
Vlny tepla (počet tropických dní)
V roku 2018 bolo v Hurbanove zaznamenaných 51 tropických dní, čo predstavuje (kladnú) odchýlku od
hodnoty za normálové obdobie rokov 1961 – 1990 a to 31 dní, v Liptovskom Hrádku to bolo 13 dní, čo
predstavuje odchýlku 12 dní.
Od roku 1951 počty tropických dní pre Hurbanovo predstavujú v lineárnom trende do roku 2018 štatisticky
významne stúpajúcu tendenciu (nárast o 23 dní), pričom významne nízke počty tropických dní boli 1953,
1955, 1960, 1965, 1975, 1977 – 1978, 1980 a 1984, naopak významne vysoké počty tropických dní boli v
Hurbanove v rokoch 1983, 2003 (maximum), 2007, 2012, 2015, 2017 – 2018. Najvyšší počet tropických dní
zaznamenal SHMÚ v Hurbanove v roku 2003 a to 61 dní, najnižší v r. 1980 a to 4 dni.

7

rozdiel sumy potenciálnej evepotranspirácie a sumu atmosférických zrážok
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Od roku 1951 počty tropických dní pre Liptovský Hrádok predstavujú v lineárnom trende do roku 2018
štatisticky významne stúpajúcu tendenciu (nárast o 11 dní), pričom významne nízke počty tropických dní boli
1953, 1955 – 1956, 1960, 1966, 1970, 1973, 1975, 1977 – 1980, 1982, 1985 – 1986, naopak významne vysoké
počty tropických dní boli v rokoch 1992, 1994, 2006, 2012 – 2013 a 2015. Najvyšší počet tropických dní v
Liptovskom Hrádku bol zaznamenaný v roku 2015 a to 28 dní, najnižší naposledy v roku 2008 a to 0 dní.
Hydrologické prvky
Priemerná vodnosť
Zrážkovým pomerom v kalendárnom roku 2018 (zrážkovo hodnotený ako suchý), odpovedali aj odtoky
z územia Slovenska, ktoré boli vo všetkých čiastkových povodiach Slovenska nižšie ako dlhodobé hodnoty
(referenčné obdobie 1961 – 2000) (viď tiež kap. III. 1.1.4.1. Povrchové vody). V povodiach na severovýchode
Slovenska boli relatívne hodnoty odtoku vyššie – nad 90 % dlhodobých hodnôt bolo vyhodnotených
v povodiach Poprad (vrátane Dunajca) a Bodrog; 88 % dlhodobého odtoku bolo aj v povodí Hornádu.
Najmenšie relatívne hodnoty odtoku boli zaznamenané v povodiach na juhu a juhozápade Slovenska – odtok
zo slovenskej časti povodia Moravy (57 %), povodia Dunaja (58 %) a Ipľa (65 %). Priemerný odtok z územia SR
predstavoval 77 % dlhodobej hodnoty.
Maximálne prietoky
V roku 2018, napriek tomu, že bol pomerne málo vodný a v povedomí ľudí sa zapísal viac vzhľadom na suché
obdobie v júni až auguste, vyskytli sa (najmä v severnej časti územia Slovenska) aj významné povodňové
situácie. V júli 2018, kedy vo viacerých zrážkomerných staniciach presiahol štvordňový úhrn 17.7. – 20.7.2018
hodnotu 100 mm (v stanici Tatranská Javorina dokonca 200 mm) sa vyskytli povodňové situácie v oblasti
horného Váhu (Belá a ostatné pravostranné prítoky Váhu prameniace v západných Tatrách), v hornej časti
povodia Oravy (toky prameniace v Roháčoch a pod Babou horou) a v povodí Popradu a Dunajca.
Najvýznamnejšie kulminácie boli zaznamenané v nočných hodinách 18.7. vo vodomerných staniciach ŽdiarLysá Poľana na Bielej Vode (20 – 50-ročný prietok), Ždiar – Podspády na Javorinke (50 – 100-ročný prietok) a
Podbanské na Belej (10-ročný prietok). Významné kulminačné prietoky sa ďalej vyskytli v skorých ranných
hodinách 19.7. v staniciach Červený Kláštor – Kúpele na Lipníku (10-ročný prietok), v Batizovciach na Velickom
potoku (10 – 20-ročný prietok) a v Starej Lesnej na Studenom potoku (20 – 50-ročný prietok; vodomerná
stanica bola povodňou zničená). V stanici Ždiar – Podspády bola na Javorinke zaznamenaná kulminácia druhou
najväčšou za obdobie pozorovania od r. 1961.
Maximálne kulminačné prietoky od začiatku pozorovania v stanici Ždiar – Podspády s vyznačenou
dobou opakovania 50 a 100 rokov
Obrázok 6

Zdroj: SHMÚ
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V ostatných oblastiach Slovenska maximálne prietoky v roku 2018 zväčša nepresiahli hodnotu 1-ročného
prietoku, s výnimkou hlavného toku Dunaja, kde bol dosiahnutý 2-ročný prietok, podobne ako vo viacerých
vodomerných staniciach v povodí Bodrogu.
V roku 2019 bolo na Slovensku zaznamenaných 89 dní s výskytom 1. až 3.stupňa povodňovej aktivity
a evidovaných 195 geografických oblastí s potenciálne významným povodňovým rizikom.
Minimálne prietoky
Dlhotrvajúce mimoriadne teplé obdobie ovplyvnené občasnou búrkovou činnosťou spôsobilo, že v období od
júna do augusta 2018 boli zaznamenané hodnoty malej až mimoriadne malej vodnosti. Vo viac ako polovici
vodomerných staníc štátnej hydrologickej siete sa v roku 2018 vyskytli minimálne priemerné denné prietoky
menšie alebo rovné hodnote 355-denného prietoku, čo je hodnota malej vodnosti. V približne štvrtine staníc
(26 %) bol minimálny prietok menší alebo rovný 364-dennému prietoku, čo predstavuje výrazne malú vodnosť
(sucho). Výskyt takýchto extrémnych hodnôt bol zaznamenaný najmä v západnej časti Slovenska a v povodí
Bodvy a horného Bodrogu. Počet dní s malou vodnosťou sa v jednotlivých staniciach pohyboval v širokom
rozmedzí od 1 dňa až po celé obdobie troch mesiacov (napr. vo vodomerných staniciach Láb – Močiarka,
Trnávka – Buková, Bebrava – Nadlice, Jasenica – Hronská Breznica). Na niektorých menších tokoch došlo aj
k dočasnému vyschnutiu toku v období malej vodnosti (napr. Teplica – Vrbovce, Sološnický potok – Sološnica,
Suchý potok – Zohor, Kocanský potok – Pstruša).
V roku 2019 bolo na Slovensku pozorované výrazné až extrémne sucho. Jeho dopad na podzemnú vodu bol
najvýraznejší v povodí Váhu a tokov východného Slovenska. Podľa Euractivu postihlo sucho najmä
Východoslovenskú nížinu, aktuálne štúdie ukazujú, že so suchom môže mať problém najmä juh Slovenska a
Záhorská nížina.
Obrázok 7 Rozdiely dlhodobých priemerných prietokov v období 2001 až 2015 voči referenčnému obdobiu 1961

až 2000

Pri hodnotení dlhodobých ročných hodnôt prietokov na základe analýz rozdielov dlhodobých prietokov pre
obdobia 2001 – 2015 voči referenčnému obdobiu 1961 – 2000 sa na väčšine územia prejavuje mierny pokles
prietokov s výnimkou severnej oblasti – napr. v povodí Poprad a Dunajec a v hornej časti povodia Hornádu,
kde je v niektorých vodomerných staniciach zaznamenaný nárast prietokov.

1.1.3. Horninové prostredie a geológia
Územie Slovenska je charakteristické relatívne pestrou geologickou stavbou. Územie Slovenska je takmer
úplne tvorené Západnými Karpatmi, len južné oblasti sú súčasťou Panónskej panvy, ktorá sem zasahuje
21
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z oblasti Maďarska. Alpské jednotky zasahujú na územie Slovenska v podloží neogénnej (mladotreťohornej)
výplne viedenskej panvy, nevystupujú sem však na povrch.
Západné Karpaty sú horským reťazcom vyznačujúcim sa príkrovnou stavbou s výrazným zonálnym
usporiadaním a polaritou orogenetických procesov migrujúcich v čase od juhu na sever. Jeho morfologické
členenie výrazne ovplyvnila terciérna tektonika. Západné Karpaty z hľadiska členenia je možné rozdeliť na
Vonkajšie Západné Karpaty, Centrálne Západné Karpaty a Vnútorné Západné Karpaty.
K vonkajším Západným Karpatom sa zaraďuje čelná priehlbina a flyšové pásmo. Čelná priehlbina však leží
mimo územia Slovenska. Vo flyšovom pásme sa rozlišujú dve zóny: vonkajšia reprezentovaná krosnenskou
jednotkou a vnútorná magurská jednotka.
Deliacim elementom vonkajších a vnútorných Západných Karpát je bradlové pásmo. Toto predstavuje zónu
(šírky maximálne 15 km) extrémneho skrátenia priestoru s mimoriadne zložitou stavbou. Tiahne sa od
Podbranča na okraji viedenskej panvy stredným Považím na Oravu, do Poľska a ďalej na východné Slovensko,
Karpatskú Ukrajinu až do severného Rumunska.
Do vnútorných Západných Karpát patria jednotky, ktorých tektonická individualizácia (napr. v podobe
príkrovov) bola skončená pred vrchnou kriedou a boli presúvané generálne z juhu na sever v období medzi
spodnou až strednou kriedou. Vnútorné Západné Karpaty sa delia na pásmo jadrových pohorí, veporské
pásmo a gemerské pásmo. Vo vnútorných Západných Karpatoch sú prítomné neovulkanity, ktoré predstavujú
produkty neogénneho (miocénneho) zaoblúkového vulkanizmu pôsobiaceho na vnútornej strane Karpatského
oblúka, kde sa zemská kôra v dôsledku tektonických procesov stenčovala.

1.1.4. Voda, vodný režim a vodné hospodárstvo
1.1.4.1. Povrchové vody
Z geografického hľadiska leží územie SR na rozvodnici dvoch morí, Čierneho mora (96 % územia SR)
a Baltického mora (4 % územia), ktoré na území SR korešpondujú so správnym území povodia rieky Dunaja
a správnym územím povodím rieky Visly. V rámci týchto povodí, resp. správnych území povodí, je podľa
prirodzených hydrologických hraníc v SR vymedzených 10 čiastkových povodí a k nim priradených 1418
hydrogeologických rajónov s podobnými hydrogeologickými pomermi, typom zvodnenia a obehom
podzemných vôd.
V SR bolo pre účely druhého cyklu plánov manažmentu správnych území povodí, pre roky 2015 – 2021,
vymedzených 1 510 útvarov povrchových vôd (z toho 86 výrazne zmenených a 75 umelých vodných útvarov),
a 102 útvarov podzemných vôd (z toho 16 v kvartérnych sedimentoch, 59 v predkvartérnych horninách a 27
geotermálnych štruktúr). Charakteristiky jednotlivých čiastkových povodí sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 3 Základné charakteristiky správnych území povodí SR

Správne územie povodia
Plocha medzinárodného povodia
Plocha správneho územia povodia na
území SR
Čiastkové povodia správneho územia a ich plocha
1. Morava
2. Dunaj
3. Váh
4. Hron

Dunaj
801 463 km2
47 084 km2

Visla
226 201 km2
1 950 km2

2 282 km2
1 158 km2
18 769 km2
5 465 km2

x
x
x
x

8

SHMÚ. 2019. Vodohospodárska bilancia SR. Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2018. On-line:
http://www.shmu.sk/File/Hydrologia/Vodohospodarska_bilancia/VHB_kvantita_PzV/KnPzV_2018_VHB_text.pdf.
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Správne územie povodia
5. Ipeľ
6. Slaná
7. Bodva
8. Hornád
9. Bodrog
10. Poprad a Dunajec
Počet útvarov povrchových vôd, z toho
v kategórii rieky
o z toho rieky so zmenenou
kategóriou (vodné nádrže)
v kategórii jazerá
výrazne zmenené VÚ
umelé VÚ
Počet útvarov podzemných vôd, z toho
v kvartérnych sedimentoch
v predkvartérnych horninách
geotermálne štruktúry
Klimatická oblasť

Dunaj
3 649 km2
3 217 km2
858 km2
4 414 km2
7 272 km2
x
1 436
1 436
23

0
85
75
98
15
56
27
Rozmedzie okrskov chladných (v povodí Váhu), až
teplé okrsky (povodie Dunaja)
Priemerné zrážky
V rozmedzí od 2 000 mm.r-1 (povodie Váhu) až po
500 mm/r (povodie Bodrogu a Podunajská nížina)
Kraj
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský,
Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Počet obyvateľov (rok 2010)
5 228 798
* údaj vyjadruje priemerný úhrn zrážok v roku 2018
Zdroj: Vodný plán Slovenska – aktualizácia 2015

Visla
x
x
x
x
x
1 950 km2
74
74
0
0
1
0
4
1
3
0
x
828*
Prešovský, Košický
206 475

Zrážkové, odtokové pomery, vodná bilancia
Zrážkový úhrn9 na území SR dosiahol v roku 2018 hodnotu 673 mm, čo predstavovalo 88 % normálu a bol
hodnotený ako zrážkovo suchý rok. Ako suché boli hodnotené mesiace apríl, máj, júl, október, a ako veľmi
suchý bol hodnotený mesiac november. Pri celkovom hodnotení roka 2018 došlo k deficitu zrážok 89 mm.
Zrážkovo normálnym bolo povodie Hrona, Hornádu, Bodrogu, Dunajca a Popradu (91 až 100 % príslušného
normálu), zrážkovo suchými boli povodia Dunaja, Váhu, Nitry, Ipľa a Bodvy (83 až 89 % príslušného normálu),
ostatné povodia boli zrážkovo veľmi suché (77 až 78 % príslušného normálu). Zrážkovým pomerom
v kalendárnom roku 2018 (zrážkovo hodnotený ako suchý), odpovedali aj ročné odtoky z územia Slovenska,
ktoré boli vo všetkých čiastkových povodiach Slovenska nižšie ako dlhodobé hodnoty (referenčné obdobie
1961 – 2000). V povodiach na severovýchode Slovenska boli relatívne hodnoty odtoku vyššie – nad 90 %
dlhodobých hodnôt bolo vyhodnotených v povodiach Poprad (vrátane Dunajca) a Bodrog; 88 % dlhodobého
odtoku bolo aj v povodí Hornádu. Najmenšie relatívne hodnoty odtoku boli zaznamenané v povodiach na juhu
a juhozápade Slovenska – odtok zo slovenskej časti povodia Moravy (57 %), povodia Dunaja (58 %) a Ipľa (65
%). Priemerný odtok z územia SR predstavoval 77 % dlhodobej hodnoty. Vplyvom klimatických podmienok
odtok povrchovej vody kolíše, napr. v roku 2003, ktorý bol charakterizovaný ako mimoriadne suchý rok, odtok
povrchovej vody poklesol viac ako o polovicu v porovnaní s dlhodobým priemerom rokov 1931 – 1980.
Prítok na územie SR predstavuje dlhodobo cca 2 514 m3/s a tvorí tak cca 86 % povrchového fondu. Zvyšných
14 % povrchového fondu predstavujú pramene na území SR. Údaje o celkovej vodnej bilancii prezentuje nižšie

9

Zdroj: Vodohospodárska bilancia SR. Vodohospodárska bilancia množstva povrchových vôd za rok 2018 , Bratislava
2019, SHMÚ, online:
http://www.shmu.sk/File/Hydrologia/Vodohospodarska_bilancia/VHB_kvantita_PV/VHB%202018_skr%C3%A1ten%C3%A
1%20verzia.pdf
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uvedená tabuľka, ktorá naznačuje pokles tak v množstve zrážok, prítoku do SR a odtoku ako aj pokles odberov
vody.
Tabuľka 4 Celková vodná bilancia vodných zdrojov

1996
Hydrologická bilancia
Zrážky
Ročný prítok do SR
Ročný odtok
Ročný odtok z územia SR
Vodohospodárska bilancia
Celkové odbery SR
Výpar z vodných nádrží
Vypúšťanie do povrchových vôd
Vplyv vodných nádrží (VN)

41 127
65 465
79 996
12 842

Objem (mil.m3)
2000
37 500
77 999
90 629

1 336,80
1 172
46,89
60,00
1 160,31
989,80
144,87
32,98
Akumulácia
Nadlepšovanie
Celkové zásoby vo VN k 1.1. nasl. roka
857,3
757,0
% zásobného objemu v akumulačných VN SR
69
65
% celkových odberov z odtoku z územia SR
10,4
9,1
Zdroj: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018

2018
32 286
53 795
65 075
8 823
573,26
58,48
599,60
306,40
Nadlepšovanie
726,4
63
6,5

Všeobecné hodnotenie kvality povrchových vôd
Hodnotenie kvality povrchovej vody sa vykonáva na základe odseku 3 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (ďalej len „NV SR č. 269/2010 Z. z.“).
V prípade tzv. prioritných látok10 alebo znečisťujúcich látok11 sa uplatňujú environmentálne normy kvality12
podľa nariadenia vlády SR č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
(ďalej len „NV SR č. 167/2015 Z. z.“).
Požiadavky na kvalitu povrchových vôd uvedené v prílohe 1 NV SR č. 269/2010 Z. z. v roku 2018 neboli splnené
v nasledovných ukazovateľoch:
- všeobecné ukazovatele (časť A): najviac prekročení limitných hodnôt bolo v ukazovateli dusitanový
dusík vo všetkých čiastkových povodiach,
- nesyntetické látky (časť B): arzén- As, chróm- Cr, meď- Cu a zinok- Zn,
- syntetické látky (časť C), z toho špecifické látky relevantných pre Slovensko (uvedené pod poradovým
číslom 37.- 58.): kyanidy celkové, 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol a PCB a jeho kongenéry,
- hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele (časť E): sapróbny index biosestónu, abundancia
fytoplanktónu, chlorofyl a, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, črevné
enterokoky a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C. Najviac prekročení bolo zaznamenaných v
ukazovateľoch koliformné baktérie (v 7 povodiach) a črevné enterokoky (v 5 povodiach).
V prípade prioritných látok, v roku 2018, boli environmentálne normy kvality podľa prílohy č. 1 NV SR č.
167/2015 Z. z. prekračované:
10

Prioritnou látkou je, podľa § 2 písm. y) vodného zákona, látka vybraná zo znečisťujúcich látok alebo zo skupiny
znečisťujúcich látok uvedená v ZOZNAME II prílohy č. 1 vodného zákona, ktorá predstavuje významné riziko pre vodné
prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia; medzi takéto látky patria prioritné nebezpečné látky, ktoré sú
toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie.
11
Znečisťujúcou látkou je, podľa § 2 písm. aa) vodného zákona, akákoľvek látka, ktorá je schopná spôsobiť znečistenie;
znečisťujúce látky sú najmä látky uvedené v ZOZNAME I prílohy č. 1 vodného zákona.
12
Environmentálnou normou kvality je, podľa §2 písm. ad) vodného zákona, koncentrácia konkrétnej znečisťujúcej látky
alebo skupiny znečisťujúcich látok vo vode, v sedimentoch alebo v živých organizmoch, ktorú nemožno v záujme ochrany
zdravia ľudí a životného prostredia prekročiť.
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-

-

na úrovni ročných priemerov
o zo skupiny nesyntetické látky: kadmium- Cd, nikel- Ni, olovo- Pb.
o zo skupiny syntetické látky: di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP), fluorantén, 4-terc-oktylfenol a
pentachlórfenol. V ukazovateľoch fluorantén, 4-terc-oktylfenol a pentachlórfenol boli
indikované aj potenciálne prekročenia. Potenciálne nesplnenie RP ENK v ukazovateľoch
polycyklických aromatických uhľovodíkov- PAU (benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén,
benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-cd)pyrén bolo zaznamenané takmer vo
všetkých povodiach.
na úrovni najvyššej prípustnej koncentrácie
o zo skupiny nesyntetické látky: len pre Cd v povodí Ipľa.
o zo skupiny syntetické látky: fluorantén v povodí Hrona a benzo(g,h,i)perylén v povodí Váhu a
potenciálne prekročenie v povodí Moravy. Indikované bolo potenciálne prekročenie NPK ENK
pentachlórfenolu v povodí Hrona.

Hodnotenie stavu útvarov povrchovej vody
Hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd pozostáva z hodnotenia ekologického stavu, resp. ekologického
potenciálu a z hodnotenia chemického stavu. Posledné aktuálne hodnotenie stavu útvarov povrchovej vody
bolo vykonané pre potreby druhého Vodného plánu Slovenska, 2015, pričom referenčným obdobím pre
hodnotenie ekologického stavu/potenciálu bolo obdobie rokov 2009 – 2012.
Vyhodnotenie ekologického stavu:
1. veľmi dobrý ekologický stav bol hodnotený v 55 vodných útvaroch (3,64 % z celkového počtu vodných
útvarov, resp. 3,42 % z celkovej dĺžky vodných útvarov),
2. dobrý ekologický stav/dobrý a lepší potenciál bol hodnotený v 795 vodných útvaroch (52,65 %
z celkového počtu vodných útvarov, resp. 41,94 % z celkovej dĺžky vodných útvarov),
3. priemerný ekologický stav/potenciál bol hodnotený v 525 vodných útvaroch (34,77 % z celkového
počtu vodných útvarov, resp. 42,51 % z celkovej dĺžky vodných útvarov),
4. zlý ekologický stav/potenciál bol hodnotený v 125 vodných útvaroch (8,28 % z celkového počtu
vodných útvarov, resp. 11,22 % z celkovej dĺžky vodných útvarov),
5. veľmi zlý ekologický stav/potenciál bol hodnotený v 10 vodných útvaroch (0,66 % z celkového počtu
vodných útvarov, resp. 0,91 % z celkovej dĺžky vodných útvarov).
Základom hodnotenia chemického stavu útvarov povrchovej vody sú prioritné látky a ďalšie znečisťujúce
látky. V hodnotenom období (2009 – 2012) dobrý chemický stav dosahovalo 1 473 (97,6 %) útvarov a 37 (2,4
%) útvarov povrchových vôd nedosahovalo dobrý chemický stav. Environmentálne normy kvality najčastejšie
prekračovali nasledujúce látky: bis(2-etylhexyl)-ftalát (11 vodných útvarov), ortuť a jej zlúčeniny (10 vodných
útvarov), alachór (3 vodné útvary), fluorantén (2 vodné útvary), trichlórmetán (2 vodné útvary), kadmium (2
vodné útvary) a i.

1.1.4.2. Podzemné vody
Hladiny podzemných vôd a výdatnosti prameňov 13
V roku 2018 možno v porovnaní s rokom 2017 konštatovať, že maximálne, minimálne a priemerné ročné
hladiny podzemných vôd zaznamenali lokálne pokles aj vzostup. Oproti dlhodobým priemerným ročným
hladinám však boli zaznamenané prevažne poklesy (s výnimkou minimálnych hladín, ktoré boli vyššie).

13

SHMÚ: Podzemné vody Slovenska v roku 2018. Hodnotenie hydrologického roka 2018. Online:
http://www.shmu.sk/sk/?page=2411 a
http://www.shmu.sk/File/Hydrologia/Monitoring_PV_PzV/Monitoring_kvantity_PzV/KnPzV_2018/KnPzV_2018_hodnote
nie.pd
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Priemerné ročné hladiny v roku 2018 oproti roku 2017 na území Slovenska vzrástli aj poklesli (od -40 cm do
+35 cm). V povodí Dunaja, Ipľa a Slanej hladiny podzemnej vody jednoznačne vzrástli do +25 cm. Priemerné
ročné hodnoty hladiny podzemnej vody takmer jednoznačne poklesli v povodí Moravy, dolného Váhu, Slanej,
Popradu a Hornádu (do -80 cm), na ostatnom území boli zaznamenané poklesy aj vzostupy (od -60 cm do +40
cm, ojedinele aj viac). Poklesy aj vzostupy boli zaznamenaná aj v prípade maximálnych, minimálnych
a priemerných ročných výdatností prameňov. Pri priemerných ročných výdatnostiach prameňov boli v
niektorých povodiach (stredný Váh, Orava) sledované poklesy výdatností prevažne na úroveň 90 % - 95 %.
Vzostupy dominovali v povodí Hrona a Bodrogu, kde dosiahli 101 – 125 % minuloročných priemerných
výdatností. Vo zvyšných povodiach kolísali okolo 85 – 150 % minuloročných hodnôt. Pri porovnaní,
priemerných ročných výdatností v roku 2018 oproti dlhodobým priemerným výdatnostiam, však prevažujú
poklesy. Jednoznačné, alebo takmer jednoznačné, poklesy priemerných výdatností boli zaznamenané v povodí
Moravy, stredného a dolného Váhu, Nitry a Slanej (50 - 90 %), vzostupy prevažujú najmä v povodí Hornádu
(101 – 120 %). Na zvyšnom území sa vyskytujú, v porovnaní s dlhodobými priemernými výdatnosťami,
vzostupy aj poklesy priemerných výdatností (od 65 – 200 %).
Vodohospodárska bilancia podzemných vôd
Z pohľadu hodnotenia bilančného stavu, ktorý vyjadruje pomer dokumentovaných využiteľných množstiev
podzemných vôd v jednotlivých hydrogeologických rajónoch k celkovým odberom, možno konštatovať, že v
roku 2018 z celkového počtu 141 hydrogeologických rajónov Slovenska bol na základe bilančného spracovania
hodnotený bilančný stav ako dobrý v 128 rajónoch a uspokojivý bilančný stav v 12 rajónoch. Napätý bilančný
stav bol dokumentovaný v 1 hydrogeologickom rajóne. Hodnotenie bilančného stavu je ukazovateľom miery
využívania vodných zdrojov v hodnotenom roku. Nepriaznivý bilančný stav (kritický a havarijný) v hodnotenom
území indikuje vodohospodárom potrebu realizácie nových a doplnkových hydrogeologických prieskumov,
resp. nutnosť redukcie odberov z využívaných vodných zdrojov. Naopak priaznivý bilančný stav (dobrý a
uspokojivý) naznačuje možnosť ďalšieho bezproblémového využívania zdrojov podzemných vôd v
bilancovanom území, prípadne aj ich perspektívne zvýšenie. Bilančný stav podzemných vôd sa celkove na
Slovensku od roku 1990 zlepšuje vplyvom prevažne stáleho poklesu odberov. Od roku 1990, kedy bolo
zaznamenaných 23 075,7 l/s hlásených odberov (najvyššia hodnota od roku 1979), nastal pokles o 53 %, teda
o viac ako polovicu. Napriek celkovému dobrému vývoju v bilancii podzemných vôd zostáva situácia v
niektorých štruktúrach alebo dielčích povodiach vážna, napr. vzhľadom na významné ovplyvňovanie nízkych
prietokov povrchových tokov či hladín podzemných vôd.
Z hľadiska vodohospodárskeho využitia výrazne kolíše pomer využiteľných množstiev a odberov v jednotlivých
hydrogeologických útvaroch, pričom najnižšiu hodnotu využitia vykazujú neogénne rajóny a najvyššiu
kvartérne a mezozoické rajóny.
Využívanie podzemných vôd
Vývoj odberov podzemných vôd má v SR z dlhodobého pohľadu klesajúci charakter, hoci v priebehu
posledných piatich rokov majú odbery pomerne vyrovnaný charakter. Najväčší podiel odberov podzemných
vôd v SR predstavujú odbery vôd pre verejné vodovody (72,99 % z celkových odberov v roku 2018).
V SR predstavujú odbery z podzemných vodných zdrojov vôd 82,2 % a z povrchových vodných zdrojov 17,8 %
z celkových odberov vôd využívaných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Najväčšou prirodzenou
zásobárňou podzemnej vody v SR a v strednej Európe je Žitný ostrov s využiteľným množstvom cca
20 400 l/s-1.14.
Hodnotenie kvality podzemných vôd
V prípade hodnotenia kvality podzemných vôd, ktoré sú využívané na hromadné zásobovanie pitnou vodou
dodávanou verejnými vodovodmi sú výsledky laboratórnych analýz hodnotené aj podľa vyhlášky MZ SR
č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,
14

SAŽP, ÚVZ SR, VÚVH, 2009: Informačný leták "Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike". Online:
http://www.vuvh.sk/download/VaV/Vystupy/Letak-SK_web.pdf
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programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (ďalej len vyhláška č. 247/2017 Z.
z.). Hodnotenie kvality podzemných vôd sa vykonáva najmä v rámci Rámcového programu monitorovania vôd.
V objektoch prevádzkového monitorovania, t. j. v objektoch, u ktorých je predpoklad zachytenia prípadného
prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálneho zdroja znečistenia, boli v roku 2018 najčastejšie
prekračované najvyššie prípustné koncentrácie v ukazovateľoch Mn, celkové Fe a dvojmocné Fe, čo poukazuje
na pretrvávajúci nepriaznivý stav oxidačno-redukčných podmienok. Okrem týchto ukazovateľov indikujú vplyv
antropogénneho znečistenia na kvalitu podzemných vôd prekročené limitné hodnoty Cl- a SO42-. Charakter
využitia krajiny (poľnohospodársky využívané územia) sa premieta do zvýšených obsahov oxidovaných a
redukovaných foriem dusíka v podzemných vodách, z nich sa na prekročení najviac podieľali NH 4+ (58-krát),
NO3- (44-krát) a NO2- (3-krát). V skupine fyzikálnych a chemických ukazovateľov – anorganických ukazovateľov
bola prípustná hodnota prekročená ukazovateľmi arzén As, antimón – Sb, selén – Se, a ortuť – Hg. Zo
špecifických organických látok, ktorých prítomnosť v podzemných vodách indikuje ovplyvnenie ľudskou
činnosťou, prekročenia limitných hodnôt najčastejšie zistené u ukazovateľov zo skupiny polyaromatických
uhľovodíkov (acenaftén, naftalén, fenantrén, pyrén, benzo(a)pyrén (BZP)), v skupine prchavých alifatických
uhľovodíkov boli prekročené limitné hodnoty v ukazovateľoch – tetrachlóretén (PCE), suma PCE a TCE
(trichlóretén), chloretén a 1,2-dichlóretán (1,2 DCA).
V rámci monitorovania podzemných vôd Žitného ostrova15 vystupuje do popredia problematika nepriaznivých
oxidačno-redukčných podmienok, na čo poukazujú časté zvýšené koncentrácie celkového železa, mangánu a
amónnych iónov. Prevládajúci charakter využitia krajiny monitorovanej oblasti (urbanizované a
poľnohospodársky využívané územie) sa premieta do zvýšených obsahov oxidovaných a redukovaných foriem
dusíka vo vodách. Zvýšené hodnoty boli zaznamenané v ukazovateľoch SO42- (sírany), arzén (8-krát v
ľavobrežnej pririečnej zóne Dunaja, 2-krát v strednej časti Žitného ostrova, 2-krát v pririečnej zóne Malého
Dunaja), H2S (sírovodík), fenantrén, naftalén, pesticídy atrazín a dicamba, ortuť.
Hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd
Na Slovensku bolo vymedzených 102 útvarov podzemných vôd (16 v kvartérnych sedimentoch,
59 v predkvartérnych horninách a 27 v geotermálnych štruktúrach). Hodnotenie stavu útvarov podzemných
vôd sa vykonáva na 75 útvaroch podzemných vôd (do hodnotenia nie sú zahrnuté útvary v geotermálnych
štruktúrach) a pozostáva z vyhodnotenie chemického stavu a kvantitatívneho stavu. Posledné aktuálne
hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd bolo vykonané pre potreby v súčasnosti platného druhého plánu
manažmentu povodí, a vychádza z referenčného obdobia 2010 – 2011.
Z hodnotenia chemického stavu vyplýva, že z celkového počtu 75 útvarov podzemnej vody bolo:
 64 útvarov podzemnej vody v dobrom chemickom stave, čo predstavuje 85,3 % z celkového počtu
hodnotených útvarov podzemnej vody, s plochou 46 507 km2 (77,9 % z celkovej plochy útvarov)
 11 útvarov podzemnej vody v zlom chemickom stave (7 v kvartérnych útvarov a 4 predkvartérne
útvary, čo predstavuje 14,7 % z celkového počtu hodnotených útvarov podzemnej vody, s plochou
13 215 km2 (22,1 % z celkovej plochy útvarov).
Z výsledkov hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemnej vody vyplýva, že16:
 dobrý kvantitatívny stav dosiahlo 72 útvarov podzemnej vody, čo predstavuje 96,0 % z celkového
počtu hodnotených útvarov podzemnej vody.
 zlým kvantitatívnym stavom boli vyhodnotené 3 útvary podzemnej vody, čo predstavuje 4,0 %
z celkového počtu hodnotených útvarov podzemnej vody. Z tohto počtu sa 1 útvar, s rozlohou
934,295 km2, nachádza v kvartérnych sedimentoch a 2 útvary, s rozlohou 1 228,546 km2, nachádzajú v
predkvartérnych horninách.
15
16

SHMÚ – podklad do Správy o stave ŽP 2018
vlastná interpretácia z VPS-2015
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Napriek tomu, že v súčasnosti má Slovenská republika relatívny dostatok kvalitných zdrojov podzemnej vody,
náhle kvantitatívne a kvalitatívne zmeny v stave podzemnej vody môžu kedykoľvek spôsobiť závažné problémy
v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou a to v dôsledku povodní, dlhodobých období sucha a nedostatku
vody, zmeny klímy, geohazardu, priemyselných a iných havárií, ohrozenia ťažbou štrkov a štrkopieskov,
výstavby rizikových stavieb a zariadení, nedodržiavania kódexu správnej poľnohospodárskej praxe,
nehospodárneho využívania vodných zdrojov, vrátane prevodu vody alebo prepravy podzemnej vody
odoberanej na území SR za jej hranice.17
1.1.4.3. Vodné hospodárstvo
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2018 dosiahol 4 859,94 tis., čo
predstavovalo 89,25 % z celkového počtu obyvateľov SR. V roku 2018 bolo v SR 2 416 samostatných obcí,
ktoré boli zásobované vodou z verejných vodovodov a ich podiel z celkového počtu obcí v SR tvoril 83,60 %.18
Množstvo vyrobenej pitnej vody v roku 2018 dosiahlo hodnotu 291,77 mil. m3, čo bolo približne na úrovni
roku 2017. Z celkovej vody vyrobenej vo vodohospodárskych zariadeniach straty vody v potrubnej sieti
predstavovali v roku 2018 24,1 %.
Úroveň zásobovanosti v jednotlivých okresoch Slovenska je veľmi rozdielna. Okrem miest nad okresného
významu (Bratislava, Košice), ktoré dosahujú vysoký stupeň zásobovanosti (98 – 99 %), je najvyššia
zásobovanosť aj v okresoch Martin, Prievidza, Banská Bystrica. Veľmi vysoká zásobovanosť je aj v okresoch
Pezinok, Trenčín, Partizánske, Šaľa, Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Banská Štiavnica. Vyšší
podiel zásobovaných obyvateľov ako je celoslovenský priemer dosahuje celkom 33 okresov. Naopak najnižší
podiel zásobovaných obyvateľov je dlhodobo v okresoch Košice-okolie a Vranov nad Topľou, kde takmer
polovica obyvateľov je zásobovaná pitnou vodou z domových studní (v niektorých prípadoch s nevyhovujúcou
kvalitou vody). Podobne nepriaznivý stav je aj v okresoch Sabinov a Bytča. Menej ako 70 % zásobovaných
obyvateľov je aj v okresoch Gelnica, Medzilaborce, Rimavská Sobota a Lučenec.
Dôvodmi nižšej zásobovanosti v niektorých častiach SR patrí nedostatok finančných prostriedkov na vysoko
nákladné stavby VV (nakoľko ide o malé obce), zlý technický stav jestvujúcich verejných vodovodov a
nedostatok prostriedkov na ich rekonštrukciu, nižší záujem občanov o napojenie sa na existujúce verejné
vodovody.19
Od roku 1991 bolo možné pozorovať výrazný pokles spotreby vody. V domácnostiach najmä dôsledkom
racionálneho využívania vôd v súvislosti so zavedením meračov vody a zvýšením poplatkov za vodu, v
priemysle to bolo najmä vďaka zavádzaniu nových výrobných postupov, ale aj kvôli zníženiu výroby alebo
reorganizácii podnikov. V súčasnej dobe je možné pozorovať postupné zmierňovanie trendu poklesu odberov
vody na pitné účely.
V roku 2018 bola špecifická spotreba na jedného obyvateľa v domácnosti v SR 78,0 l/obyv/deň, čo je hodnota
pod hygienickým minimom, ktoré bolo stanovené WHO na 80 l/obyv/deň.
Celková špecifická spotreba vody v roku 2018 bola 165,2 l/obyv/deň. Pokles celkovej špecifickej spotreby sa
do roku 2015 zastavil a od roku 2016 mierne stúpa.

17

Správa o hodnotení, Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR, 2015
MŽP SR, SAŽP. 2019. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018. On-line:
https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/9341
18

19

UVZ SR, výročná správa, 2018, odborná časť
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Kvalita pitnej vody
Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov kvality
pitnej vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Ukazovatele
kvality pitnej vody sú definované vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z.
Podiel analýz pitnej vody vykonaných v prevádzkových laboratóriách vodárenských spoločností vyhovujúcich
hygienickým limitom dosiahol v roku 2018 hodnotu 99,75 %. Podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých
ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu pitnej vody dosiahol hodnotu 95,45 %. Najnižšie percento analýz
vyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z. dosiahli ukazovatele ako napr. koliformné baktérie (98,80 %
vyhovujúcich analýz), clostridium perfringens (98,91 % vyhovujúcich analýz), železo (98,77 % vyhovujúcich
analýz), arzén (99,96 % vyhovujúcich analýz), olovo (99,96 %), dusičnany (99,97 %).
Individuálne, t. j. vodou z vlastných studní, je zásobovaných cca 10 % obyvateľov SR. 80 – 85 % vodných
zdrojov pre individuálne zásobovanie nevyhovuje hygienickým požiadavkám a predstavuje trvalé riziko
ohrozenia zdravia alebo má voda nevyhovujúce senzorické vlastnosti. Najčastejšie ide o nadlimitné hodnoty
indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch je
negatívne ovplyvňovaná zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou a nevyhovujúcou likvidáciou
splaškových vôd v ich okolí. Vysoké ohrozenie infekčnými chorobami je najmä v čase povodní, záplav a v
prípade porúch kanalizácie.20
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v SR
Počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu dosiahol v roku 2018 počet 3 724
tis. obyvateľov, čo predstavuje 68,40 % z celkového počtu obyvateľov SR. Vybudovanú kanalizáciu malo 1 128
obcí (39,03 % z celkového počtu obcí v SR).
V roku 2017 za celoslovenským priemerom zaostávajú najmä Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický a
Košický kraj. Na okresnej úrovni je najnepriaznivejšia situácia v okresoch Komárno, Bytča, Krupina a Trebišov,
kde je podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu na úrovni 30 – 40 %.
Nepriaznivá je najmä regionálna pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu, ktorá je však do značnej miery
ovplyvnená úrovňou vybudovanosti kanalizácie v danej lokalite, ako aj migráciou obyvateľstva z menších obcí
do veľkých miest a celkovo rozdielnou spoločensko-ekonomickou situáciou na území Slovenska.21
Úroveň pripojenosti obyvateľov na stokovú sieť v aglomeráciách
Postupne pribúdajú počty aglomerácií, v ktorých je možné ich odkanalizovanosť považovať za vysokú, pričom
ešte zreteľnejší progres je badateľný v aglomeráciách s veľkosťou nad 10 000 EO, v ktorých boli stavby
verejných kanalizácií realizované prioritne. Na úrovni krajov bola v roku 2017 najvyššia pripojenosť na stokovú
sieť zaznamenaná v Bratislavskom kraji (95,91 %), naopak najnižšia pripojenosť bola v Nitrianskom kraji (71,39
%).
V obciach patriacich do aglomerácií s veľkosťou pod 2 000 EO bolo v roku 2017 podiel pripojených obyvateľov
na stokovú sieť na úrovni 27,37 %. Najvyšší podiel pripojených obyvateľov na stokovú sieť bol zaznamenaný v
okresoch Bratislava V. (98,48 %), Košice I. (97,52 %), Kysucké Nové Mesto (97,08 %) a Košice IV. (96,46 %).
Najnižšie percento pripadá okresu Medzilaborce (2,23 %). Špecifickým prípadom je okres Bytča, v ktorom v
roku 2017 žiadna z obcí patriacich do aglomerácií vo veľkostnej kategórii pod 2 000 EO nemala zabezpečené
odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd prostredníctvom stokovej siete a ČOV. Podľa krajov bola
za rok 2017 najvyššia pripojenosť obyvateľov na stokovú sieť evidovaná v Bratislavskom kraji (57,19 %) a
najnižšia bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji (9,37 %).

20

SAŽP, ÚVZ SR, VÚVH, 2009: Informačný leták "Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike". Online:
http://www.vuvh.sk/download/VaV/Vystupy/Letak-SK_web.pdf
21
MŽP SR, VÚVH, 2020: Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v
Slovenskej republike za roky 2017 a 2018. On-line: https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravyek/detail/1107 (ďalej ako „UWWTD Situačná správa, 2020“)
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Úroveň čistenia odpadových vôd v aglomeráciách
V aglomeráciách vo veľkostnej kategórii nad 10 000 EO bolo v roku 2017 evidovaných 82 jedinečných
komunálnych ČOV, z nich 74 ČOV bolo vyhodnotených, že sú v súlade s čl. 5 smernice Rady 91/271/EHS z 21.
mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD).
V aglomeráciách vo veľkostnej kategórii nad 2 000 EO bolo v roku 2017 evidovaných 274 jedinečných ČOV, z
ktorých v súlade s čl. 4 UWWTD bolo 252 ČOV.
V aglomeráciách vo veľkostnej kategórii pod 2 000 EO bolo v roku 2017 evidovaných 507 jedinečných ČOV,
z ktorých požiadavky podľa čl. 4 UWWTD spĺňalo 362 jedinečných ČOV, z nich 66 zabezpečuje čistenie
odpadových vôd aj z aglomerácií nad 2 000 EO. Zvyšných 441 ČOV zabezpečujú čistenie odpadových vôd zo
452 aglomerácií pod 2 000 EO22.

1.1.5. Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo
Celková výmera SR v roku 2018 predstavovala 4 903 407 ha, z čoho podiel poľnohospodárskej pôdy činil
48,5 %, lesných pozemkov 41,3 % a nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 10,2 %.
Graf 3 Podiel rozlohy jednotlivých druhov pozemkov na celkovej rozlohe územia SR v roku 2019

Zdroj: ÚGKK SR, tematické spracovanie SAŽP

Vývoj pôdneho fondu v Slovenskej republike je poznačený ubúdaním poľnohospodárskej a ornej pôdy v
prospech lesných, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov a nárastom lesných pozemkov z
poľnohospodárskej pôdy a z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov.

1.1.5.1. Pôda a poľnohospodárstvo
V roku 2018 podiel poľnohospodárskej pôdy činil 48,5 %, Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v roku
2018 v SR predstavovala 2 376 712 ha. Dlhodobo dochádza k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy.
Z hľadiska kontaminácie pôd je medzi pôdami a ostatnými zložkami prostredia rozdiel v tom, že proces
zlepšenia ich kvality je dlhodobý. Proces monitoringu kvality pôd je realizovaný už niekoľko rokov. V roku 2017
boli spracovávané pôdne vzorky 5. odberového cyklu s odberom vzoriek v roku 2013, ktoré sú
postupne vyhodnocované v zmysle prílohy č. 7 k vyhláške č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č.
22

MŽP SR, VÚVH, 2020: Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v
Slovenskej republike za roky 2017 a 2018. On-line: https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravyek/detail/1107
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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 a ktorá stanovuje limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde.
Výsledky 4. odberového cyklu ČMS – P s odberom vzoriek v roku 2007 boli hodnotené podľa v súčasnosti už
neplatnej prílohy č. 2 k zákonu č. 220/2004 Z. z. Pri sledovaných rizikových prvkoch (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni,
Pb, Zn) došlo síce v niektorých prípadoch k prekročeniu zákonom stanovených limitov, významnejšie zvýšený
obsah bol zaznamenaný len u Cd a Pb v niektorých fluvizemiach, najmä na dolných tokoch riek, čo indikuje ich
transport často zo vzdialenejších oblastí. Zvýšený obsah Cd sa zistil aj v niektorých rendzinách, pričom k jeho
kumulácii napomáha organická hmota a neutrálna pôdna reakcia, pri ktorej je tento prvok menej pohyblivý.
Lokality, ktoré boli kontaminované v minulosti (v okolí priemyselných závodov, v oblasti vplyvu geochemických
anomálií) sú kontaminované aj v súčasnosti, čo znamená, že pôdy si pomerne dobre a dlho udržujú tento
nepriaznivý stav. Na príklade vývoja vodorozpustného fluóru v oblasti Žiarskej kotliny možno pozorovať po
výraznom zlepšení obsahu fluóru v emisiách v danej oblasti najmä po roku 1998, v pôde len pozvoľný pokles,
pričom ešte aj v súčasnosti hodnoty vodorozpustného fluóru prekračujú takmer 5-násobne platný hygienický
limit (oproti hlinikárni na pseudoglejových pôdach). Takéto pôdy bude potrebné aj v budúcnosti neustále
monitorovať.
Kultivácia pôdy, aplikácia ochranných opatrení, spôsob využívania pôdy, ale aj pôsobenie emisných zložiek
atmosféry ovplyvňujú hodnoty pôdnej reakcie a to najmä v ornici pôdy. Hodnota pôdnej reakcie (pH) pôdy je
jedným z hlavných parametrov, ktoré ovplyvňujú priebeh väčšiny chemických reakcií v pôde. Významným
negatívnym dopadom zmien pôdnej reakcie smerom ku kyslej oblasti pH je zvyšovanie mobility rizikových
látok - aktívneho hliníka a ťažkých kovov v pôde. Vplyv voľných katiónov hliníka je jedným z najvýznamnejších
faktorov obmedzujúcich výživu a rast poľnohospodárskych plodín.
Výsledky agrochemického skúšania pôd v období cyklov (1990 – 1994) až (2012 – 2017) poukázali na nárast
zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou (+6,1 %), slabo kyslou (+9,1 %) a alkalickou (+1,4 %) pôdnou
reakciou. Pokles bol zaznamenaný v zastúpení poľnohospodárskych pôd s neutrálnou (-16,6 %) pôdnou
reakciou. Pri porovnaní monitorovacieho cyklu (2000 – 2005) a naposledy ukončeného monitorovacieho cyklu
(2012 – 2017) sa zastúpenie pôd so slabo kyslou pôdnou reakciou znížilo, zastúpenie pôd s kyslou pôdnou
reakciou narástlo o 2,7 %. Acidifikačné trendy u pôd s hodnotou pôdnej reakcie v slabo kyslej oblasti sa
perspektívne môžu odraziť v zhoršení hygienického stavu životného prostredia vo zvýšenom prieniku
rôznorodých polutantov, predovšetkým ťažkých kovov a hliníka, do potravového reťazca.
Medzi degradačné procesy, ktoré svojím pôsobením spôsobujú škody nielen na poľnohospodárskej pôde, ale
aj zanášaním komunikácií, vodných tokov, vytváraním návejov a znečisťovaním ovzdušia patrí erózia. Príčinou
vzniku vetrovej erózie je nerovnováha medzi odporom pôdy a kinetickou energiou vetra. Faktory ovplyvňujúce
intenzitu a priebeh vetrovej erózie sú rýchlosť, početnosť výskytu a dĺžka trvania vetra ako aj veľkosť, tvar,
merná hmotnosť pôdnych častíc a agregátová skladba povrchu pôdy. Najväčšia výmera poľnohospodárskej
pôdy ovplyvnenej vetrovou eróziou v rámci Slovenska sa nachádza v lokalitách, pre ktoré sú
charakteristickejšie zrnitostne ľahšie pôdy s nižším zastúpením pôdnej organickej hmoty. Takéto pôdy sa
nachádzajú v Borskej a Východoslovenskej nížine. V období keď sú bez vegetačného pokryvu sú náchylnejšie
na presúšanie.
Pre pôdny fond celého územia SR boli vygenerované mapy potenciálnej vetrovej erózie, z ktorých následne na
základe hraničných hodnôt kategórií erodovanosti poľnohospodárskych pôd boli získané plošné výmery
jednotlivých kategórií erodovanosti a ich percentuálne zastúpenie. Výmera pôd potenciálne ovplyvnených
vetrovou eróziou predstavuje 106 851 ha.
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Obrázok 8 Potenciálna vetrová erózia na poľnohospodárskej pôde (2018)

Zdroj: NPPC – VÚPOP

Obrázok 9 Potenciálna vodná erózia na poľnohospodárskej pôde (2018)

Zdroj: NPPC – VÚPOP

Vodnou eróziou (rôznej intenzity) je v SR potenciálne ovplyvnených 751 334 ha poľnohospodárskych pôd.
Z hľadiska vodnej erózie sú najväčšie plochy ohrozené tzv. výmoľovou eróziou na severnom a východnom
Slovensku a na juhu stredného Slovenska tvorenom flyšovými horninami a v oblasti neovulkanitov. Sedimenty
náchylné na presadanie (spraše) sa nachádzajú najmä na západnom Slovensku, v menšej miere na juhu
stredného a východného Slovenska.
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Zhutnenie pôdy, pokiaľ nie je podmienené prirodzenými vlastnosťami pôdy, vzniká v dôsledku nesprávnych
osevných postupov a postupov hnojenia, nedostatočného vápnenia a nesprávneho používania
poľnohospodárskej techniky. Ide o nepriaznivý stav zapríčinený zvýšením objemovej hmotnosti.
V SR existuje približne 200 000 ha zhutnených pôd, vyplývajúcich hlavne z prirodzene nepriaznivých vlastností
pôdy a 500 000 ha potenciálne zhutnených pôd, ktoré je možné pozitívne ovplyvniť agrotechnikou a správnym
využívaním pôdy. V poslednej dobe sa zistil trend zhoršovania fyzikálnych vlastností a kompakcie pôd najmä na
intenzívne obhospodarovaných orných pôdach (černozeme, hnedozeme).
Poľnohospodárstvo
Princípom ekologickej poľnohospodárskej výroby je hospodárenie šetrné voči životnému prostrediu. Od roku
2005 zaznamenala ekologická poľnohospodárska výroba postupný nárast z 4,4 % z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu (92,19 tis. ha) na 9,39 % (186,48 tis. ha ) v roku 2005. Po roku 2015 pokračoval trend nárastu
podielu výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V roku 2019 bolo v systéme
ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR evidovaných spolu 859 subjektov hospodáriacich na výmere
približne 196 209,9 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavovalo 10,19 % z celkovej rozlohy
poľnohospodárskej pôdy.
Neustále zvyšovanie tohto podielu smeruje k splneniu jedného z cieľov Envirostratégie 2030 a to do roku 2030
zvýšiť podiel takto obhospodarovanej pôdy minimálne na 13,5 %.
Rastlinná výroba v SR je zameraná na obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny a krmoviny. Zmeny štruktúry
rastlinnej výroby sú odrazom dopytu na trhu. Prekážkou lepšieho využívania výrobného potenciálu odvetvia,
dôsledkom ktorého je aj zníženie poľnohospodárskej produkcie, je najmä zníženie spotreby potravín na
jedného obyvateľa SR, ako aj problémy s umiestnením poľnohospodárskych výrobkov na zahraničných trhoch
v dôsledku obmedzených možností podpory exportu.
V období rokov 2005 až 2018 zaznamenala produkcia väčšiny poľnohospodárskych plodín klesajúci trend.
Pokles bol zaznamenaný najmä u jednoročných o 41,2 %, ako aj u viacročných o 43,6 % krmovín, u cukrovej
repy o 24,3 %, u olejnín o 11,9 % a u strukovín o 0,6 %. Naopak za dané obdobie sa zvýšila produkcia zemiakov
o 75,3 % a u obilnín o 12,6 %.
Od roku 1993 počty hospodárskych zvierat zaznamenali pokles u väčšiny chovaných druhov. Medzi rokmi
2005 až 2018 pokračoval tento klesajúci trend s výnimkou oviec, ktorých počty sa mierne zvýšili. Stav
hovädzieho dobytka sa za dané obdobie znížil o 16,9 %, ošípaných o cca 43 % a hydiny o 0,2 %. Dôsledkom
zníženia počtu hospodárskych zvierat je zníženie zaťaženia životného prostredia, pokles emisií GHG a NH3,
zníženie kontaminácie vôd (možnej eutrofizácie). Na druhej strane však dochádza k negatívnym následkom na
životnom prostredí ako je vyšší výskyt erózie, lavíny, nedopasky, zánik niektorých druhov rastlín, zníženie
kultúrneho rázu krajiny.
V poľnohospodárstve došlo k výraznému poklesu spotrebovaných priemyselných hnojív. V období rokov 1990
až 2018 klesla spotreba dusíkatých hnojív o 17,3 %, spotreba fosforečných hnojív o 78,1 % a draselných hnojív
o 85,3 %.
Spotreba priemyselných hnojív v poľnohospodárskej produkcii v roku 2018 predstavovala 102,4 kg čistých
živín na hektár (kg č.ž./ha) poľnohospodárskej pôdy. Medzi rokmi 2005 až 2018 mala spotreba priemyselných
hnojív s menšími odchýlkami rastúci trend.
Od roku 2002 podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP klesal až do roku 2010, kedy dosiahol svoju najnižšiu
hodnotu (1,9 %). Medzi rokmi 2010 – 2015 došlo k jeho opätovnému nárastu a v roku 2015 podiel HDP
poľnohospodárstva na celkovom HDP krajiny predstavoval 2,5 %. Podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP v
Slovenskej republike od roku 2000 až do roku 2018 zaznamenal kolísavý trend, pričom za dané obdobie stúpol
o 0,6 %.
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Na poľnohospodárskej pôde SR sú vybudované závlahové systémy na výmere 321 tisíc ha (zhruba 16 %
poľnohospodárskej pôdy)23 (Závlahové systémy sa v správnom území povodia Visly nenachádzajú24), avšak
reálne využívaná výmera zavlažovanej pôdy sa každoročne mení. Trend vo využívaní závlah je klesajúci aj
napriek čoraz častejšiemu výskytu sucha a jeho nepriaznivých následkov. Za obdobie rokov 2007 – 2013 sa
výmera pôdy, na ktorej sa využívali zavlažovacie zariadenia znížila z 16 % na 8 % (z celkovej výmery závlah), čo
prestavuje pokles takmer o polovicu a spotreba vody na zavlažovanie sa pohybovala v rozmedzí 6 – 24 mil. m3
(v prepočte na 1 ha len 240 - 680 m3 zavlaženej výmery), čo je alarmujúci stav vo využití závlah ako
intenzifikačného a stabilizačného faktora s priamym dopadom na kvalitu a kvantitu produktov
poľnohospodárskej prvovýroby.
Zelená správa 2020, Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 201925, poukazuje na to, že
vzhľadom na aktualizáciu výmery spôsobenú napr. zastavaním pri rozširovaní intravilánov obcí, výstavbou
diaľnic, priemyselných a logistických parkov a pod. prišlo v priebehu rokov 2015 až 2019 k ďalšiemu zníženiu
vybudovanej výmery o 1 492,19 ha. Výmera vybudovaných závlah k 31. 12. 2019 bola 318 474,27 ha.
Existujúca sieť závlahových systémov bola vybudovaná na zabezpečenie komplexnej potravinovej
sebestačnosti krajiny, pričom závlahy boli kapacitne dimenzované na potenciálny rozsah výmery plodín, ktoré
si vyžadujú doplnkovú závlahu pre štandardné osevné postupy. Súčasné pôdno-klimatické podmienky pre
dosiahnutie potenciálnej výmery špeciálnych a vysoko špecializovaných plodín si vyžadujú zachovanie
funkčnosti existujúcej siete závlah pre zabezpečenie potrebnej miery potravinovej bezpečnosti obyvateľstva
Slovenskej republiky.
Obrázok 10 Rajonizácia závlahových sústav na Slovensku v správe Hydromeliorácie, š.p.

Zdroj: Hydromeliorácie, š.p. v MŽP SR, Zelená správa 2020, Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2019, údaje za rok 2019
https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/

Súčasný technický a technologický stav týchto štátnych zariadení a z neho vyplývajúca úroveň
prevádzkyschopnosti je negatívne ovplyvnená predovšetkým skutočnosťou, že sa jedná o závlahové stavby

23

Vodný plán Slovenska- aktualizácia 2015, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja
Vodný plán Slovenska- aktualizácia 2015, Plán manažmentu správneho územia povodia Visly
25
https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/
24
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vybudované pred niekoľkými desaťročiami, ako aj znižujúcimi sa požiadavkami na zavlažovanie
poľnohospodárskych kultúr.
Tabuľka 5 Aktuálny stav vybudovaných kapacít

Závlahové kapacity
funkčné
obmedzene funkčné
nefunkčné

Výmera
52 tis. ha
93 tis. ha
173 tis. ha

Počet čerpacích staníc
62
89
327

Zdroj: Hydromeliorácie, š.p. v MŽP SR, Zelená správa 2020, Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2019, údaje za rok 2019
https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/
Vypracoval: NPPC – VÚEPP

Jedným z rozhodujúcich hodnotiacich ukazovateľov využitia prenajatých štátnych závlah je skutočný odber
závlahovej vody týmito zariadeniami. Odbery závlahovej vody v sezóne 2019, podľa nahlásených objemov od
nájomcov v jednotlivých regiónoch, uvádza nasledovná tabuľka.
Tabuľka 6 Odbery závlahovej vody v sezóne 2019

Región
Záhorie
Podunajsko
Dolné Považie
Horné Považie
Ponitrie
Pohronie a Poiplie
Bodrog Hornád
Spolu

Skutočný odber
vody v m3
624 337
2 907 137
9 709 284
2 962 492
384 084
1 169 811
5 039
17 762 184

Zavlažovaná plocha
v ha
283
3 789
7 635
2 115
388
967
8
15 185

Prenajatá výmera v ha
(s odberom)
2 906,19
12 797,66
14 012,77
7 747,76
1 077,64
2 216,91
116,87
40 875,80

% využitia prenajatej
výmery
9,47
29,61
54,49
27,30
36,00
43,62
6,85
37,15

Zdroj: Hydromeliorácie, š.p. v MŽP SR, Zelená správa 2020, Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2019, údaje za rok 2019
https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/
Vypracoval: NPPC – VÚEPP

1.1.5.2. Lesy a lesné hospodárstvo
Výmera lesných pozemkov (LP), ako aj porastovej pôdy (v zmysle údajov z programov starostlivosti o lesy
(PSL), resp. z katastra nehnuteľností) sa dlhodobo mierne zvyšuje, na čom sa podieľa najmä zmena druhu
pozemku. Od roku 1990 sa výmera lesných porastov zvýšila o viac ako 26 100 ha, t. j. viac ako 1,3 %. Výmera
LP na Slovensku v roku 2019 dosiahla 2,023 mil. ha, z toho výmera porastovej pôdy, resp. lesných porastov
takmer 1,950 mil. ha vrátane plôch dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej
ťažby. Lesnatosť v roku 2019 dosiahla 41,3 %.
Ťažba dreva v roku 201926 bola 9,22 mil. m3, čo je najnižší objem ťažby dreva za posledných šesť rokov.
V porovnaní s rokom 2018 sa ťažba dreva znížila o 646 tis. m3, t. j. o 6,5 %. Skutočná ťažba dreva bola oproti
plánovanej ťažbe, stanovenej na základe súčasných ťažbových možností a naliehavosti obnovy lesných
porastov, nižšia o 723 tis. m3. Realizovaná ťažba dreva bola nižšia ako celkový bežný prírastok (11,98 mil. m 3),
t. j. ako objem dreva, ktorý každoročne v lesoch prirastie. Vyťažilo sa 59,4 % ihličnatého a 40,6 % listnatého
dreva. Z uvedeného objemu ťažby dreva sa 5,15 mil. m3 (55,9 %) vyťažilo pri odstraňovaní následkov
pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch, z toho 86,1 % ihličnatého dreva.
Realizovaná ťažba dreva bola nižšia ako celkový bežný prírastok (11,98 mil. m3), t. j. ako objem dreva, ktorý
každoročne v lesoch prirastie. Vo vývoji výmery lesov a zásoby dreva podľa vekových stupňov, je evidentné
26

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019; Zelená správa
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zvyšovanie výmery a akumulácia vysokých zásob dreva v 8. a vyšších vekových stupňoch. Dôsledkom týchto
skutočností je narastajúci objem plánovaných ťažieb dreva. V porovnaní s rokom 2000 sa plánovaná ťažba
dreva zvýšila o 86,7 %, avšak jej nárast sa už blíži ku kulminácii.
V roku 2019 bola podľa údajov lesnej hospodárskej evidencie vykonaná obnova lesa na ploche
17 017,2 ha, čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje pomerne vyrovnaný trend. Prirodzená
obnova bola zaevidovaná na ploche 7 066 ha, resp. 41,5 % z obnovovanej plochy. Podiel prirodzenej obnovy
bol vyšší v lesoch obhospodarovaných štátnymi organizáciami (45,1 %). V neštátnych lesoch dosiahol 38,1 %,
z toho najviac v súkromných (54,9 %), cirkevných (45,1 %) a obecných lesoch (39,3 %).
Z dlhodobého hľadiska sa podiel prirodzenej obnovy zvyšuje; jeho súčasná hodnota (41,5 %) je historicky
najvyššia a v porovnaní s rokmi 1995 a 2000 sa zvýšila 4,1, resp. 2,9 násobne. Zvyšovanie prirodzenej obnovy
lesa vyplýva aj zo smerovania lesného hospodárstva k prírode blízkemu hospodáreniu. Prirodzená obnova
poskytuje potenciál na to, aby zloženie a štruktúra lesných porastov zohľadňovala dopady zmeny klímy
a zabezpečenie funkčne integrovaného lesného hospodárstva v budúcnosti. Príprava pôdy a plochy lesných
porastov pre prirodzenú obnovu v roku 2019 dosiahla výmeru 12 959 ha, čo bolo o 989 ha menej ako v roku
2018.
Podľa prevládajúceho využívania sa lesy na Slovensku členia na tri základné kategórie: hospodárske (HL),
ochranné a osobitného určenia. HL sú najviac zastúpenou kategóriou s výmerou lesných porastov 1 414,7 tis.
ha, čo je 72,6 %. Zastúpenie HL je vyššie v neštátnych lesoch (76,0 %); v štátnych lesoch je ich podiel 69,3 %.
V ochranných lesoch (OL) sú prvoradými ekologickými službami ochrana pôdy, vody a infraštruktúry. Ich
výmera sa postupne mierne zvyšuje, čo je spôsobené najmä spresňovaním identifikácie príslušných stanovíšť.
V roku 2019 dosiahla výmera OL 337,7 tis. ha, t. j. 17,3 %. V lesoch spravovaných štátnymi organizáciami je
zastúpenie OL 17,2 % , v neštátnych lesoch 17,5 %.
Sociálne a kultúrne služby sú prvoradé v lesoch, ktoré boli z dôvodu špecifických celospoločenských alebo
skupinových požiadaviek vyhlásené za lesy osobitného určenia (LOU). Uplatňuje sa v nich osobitný (funkčne
diferencovaný) režim hospodárenia so zámerným posilňovaním jednej alebo viacerých vybraných služieb:
vodoochrannej, rekreačnej, prírodno-ochrannej, kúpeľno-liečebnej, výchovno-výskumnej, poľovnej a pod.,
pokiaľ sa tieto požiadavky nedajú zabezpečiť bežným hospodárením. V súčasnosti sa LOU nachádzajú na
výmere 197,6 tis. ha, čo predstavuje 10,1 %. Zastúpenie LOU v štátnych lesoch je 13,6 %, kým v neštátnych
lesoch je nižšie (6,5 %).
Obhospodarovanie v lesoch je regulované obmedzeniami stanovenými v zákone o ochrane prírody a krajiny
a stupňami ochrany (viď kap. III. 2.1. Sústava chránených území). So zvyšovaním stupňa ochrany sa rozsah
obmedzení rozširuje. Obhospodarovanie lesa je celkom vylúčené až v 5. (najprísnejšom) stupni ochranyvýmera lesných pozemkov v 5. stupni ochrany je 68,6 ha (z toho 61,7 ha je v PR alebo NPR), v nižších stupňoch
sú obmedzené najmä používanie chemickej ochrany proti škodcom, výstavba ciest a holorubný hospodársky
spôsob.
V roku 2019 bolo podľa súhrnných informácií o stave lesov vo vlastníctve štátu 780,7 tis. ha porastovej pôdy,
čo predstavuje 40,0 % z celkovej výmery porastovej pôdy. Štátne organizácie v tomto období obhospodarovali
1 000,5 tis. ha porastovej pôdy. Ostatnú výmeru porastovej pôdy obhospodarovali neštátne subjekty LH SR –
súkromné, spoločenstvá cirkevné, obecné a poľnohospodárskych družstiev.
V období posledných 20 rokov sú lesy na Slovensku do značnej miery aj vplyvom zmeny klímy vystavené veľkej
frekvencii a intenzite pôsobenia škodlivých činiteľov. V dôsledku škodlivého pôsobenia abiotických činiteľov
(vetra, snehu, námrazy, sucha a ostatných) bolo v roku 2019 poškodených lesných drevín v objeme 1,45 mil.
m3 dreva.
Biotickými škodlivými činiteľmi boli v roku 2019 poškodené lesné porasty v objeme celkovo 3,6 mil. m3 dreva.
Z toho má naďalej na náhodných ťažbách najväčší podiel podkôrny a drevokazný hmyz, ktorý ohrozuje lesné
ekosystémy so zastúpením smreka.
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Antropogénnymi škodlivými činiteľmi bolo poškodených 20 000 m3 drevnej hmoty, z čoho najväčší podiel
pripadal na imisie (až 61 %). Imisné poškodenie lesov od roku 2002 klesá, čo súvisí aj s poklesom vývoja emisií
základných znečisťujúcich látok (hlavne SO2 a NOX).
V roku 2019 bol podiel ihličnatých drevín v stupňoch defoliácie 2 až 4 (stredne až silne defoliované a mŕtve)
na úrovni 45,3 %, čo predstavuje zlepšenie oproti roku 2018 o 4,4 %. Podiel listnatých drevín v uvedených
stupňoch defoliácie bol 34,8 % a v porovnaní s rokom 2018 to znamená zlepšenie o 3,4 %.
Výrazné výkyvy najmä v defoliácii listnatých drevín približne od roku 2010,
súvisia s aktuálnymi
klimatickými podmienkami (najmä so suchom). Napriek tomu, že listnaté dreviny vo všeobecnosti lepšie
odolávajú nepriaznivým faktorom, aj v ich prípade dochádzalo najmä od roku 2005 ku každoročnému nárastu
priemernej defoliácie, a to z 19,2 % v roku 2005 až na hodnotu 27,5 % v roku 2014. V roku 2013 priemerná
defoliácia listnatých drevín dosiahla úroveň ihličnatých, čo sa v histórii monitoringu dovtedy, ani potom,
nestalo.
Podľa evidencie Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra (MV) SR bolo v roku 2019
evidovaných 210 lesných požiarov s celkovou poškodenou plochou 462,17 ha (0,024 % výmery lesných
porastov) , čo bolo najviac od roku 2012 a spôsobenou škodou 1,123 mil. €27. Najčastejšou príčinou lesných
požiarov bola nezistená príčina (43), zakladanie ohňov v prírode (30), manipulácia s otvoreným ohňom (27).
Najčastejšie v lesoch horelo v mesiacoch apríl (87), marec (37) a júl (23).

1.1.5.3. Biotopy a druhy Slovenska
Nelesné biotopy a rastliny – charakteristika a stav
Na Slovensku sa vyskytuje veľmi pestrá škála nelesných biotopov, ktorú sumarizuje Katalóg biotopov Slovenska
(Stanová & Valachovič 2002). V katalógu je celkove definovaných 94 typov nelesných biotopov, ktoré sú
zaradené do 12 ekologických (fyziognomických) skupín biotopov.
Z uvedeného počtu biotopov je 55 biotopov európskeho významu a 19 biotopov národného významu.
Tabuľka 7 Počty druhov rastlín a typov biotopov európskeho významu s prirodzeným výskytom na Slovensku, pre

ktoré sa vymedzujú územia Natura 2000
Skupina
Rastliny
vyššie rastliny
machorasty
Typy biotopov

Celkový počet
45
38
7
67

Z toho prioritných
12
12
0
23

Tieto biotopy sú chránené z pohľadu slovenského práva aj práva Európskej únie.
Medzi najohrozenejšie skupiny biotopov európskeho významu na Slovensku patria slaniská a biotopy s
výskytom halofytov, prameniská, rašeliniská a slatiny. Tieto biotopy majú nízku výmeru vzhľadom k rozlohe
Slovenska a vyskytujú sa prevažne v úrodných nížinách, takže sú často ovplyvnené poľnohospodárskou
výrobou alebo boli premenené na trvalé trávne porasty. Menej ohrozené sú teplo a suchomilné travinnobylinné porasty.
Najlepšie hodnotené sú skalné, sutinové biotopy a alpínska vegetácia, čo vyplýva z relatívnej nedostupnosti
týchto biotopov a nízkeho potenciálu ich hospodárskeho využitia.

27

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019; Zelená správa
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Lesné biotopy
Aj keď väčšina ohrozených a chránených druhov rastlín sa na Slovensku vyskytuje v nelesných biotopoch,
niektoré taxóny sa viažu aj na lesné biotopy. Pozornosť si zasluhujú najmä druhy európskeho významu. Zo 44
druhov európskeho významu vyskytujúcich sa na Slovensku sa 5 druhov vo výraznejšej miere viaže na lesné
biotopy (Adenophora lillifolia, Cyclamen fatrense, Cypripedium calceolus, Himantoglossum adriaticum,
Ligularia sibirica). Tieto druhy obývajú rôzne typy lesov (od teplomilných dubín až po horské lesy), najmä na
karbonátovom podloží. Druh Ligularia sibirica je pomerne častý v prípotočných jelšinách.
Výsledky monitoringu biotopov a druhov európskeho významu ukázali stav lesných biotopov od úrovne
jednotlivých trvalých monitorovacích lokalít (TML) až po úroveň bioregiónov. Oddelili sa lesné biotopy
v najpriaznivejšom stave (9140 Javorovo-bukové horské lesy, 9180 Lipovo-javorové sutinové lesy, 91Q0
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, 9420 Smrekovcovo-limbové lesy), prevažne priaznivom
(9110 Kyslomilné bukové lesy, 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy, 9150 Vápnomilné bukové lesy, 91D0
Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách, 91H0 Teplomilné panónske dubové lesy, 9410 Horské
smrekové lesy). V prevažne nepriaznivom stave sa nachádzajú 9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy, 91E0
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek, 91G0
Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, 91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku a 91M0
Panónsko-balkánske cerové lesy. V úplne nepriaznivom (zlom) stave sa nachádzajú po revízii 2 lesné biotopy:
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové a 91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou (Šebeň 2016).
Rastlinstvo
Stav ohrozenosti taxónov rastlín je spracovaný podľa aktuálnych červených zoznamov. V SR je ohrozených (v
kategóriách CR- kriticky ohrozené, EN- ohrozené a VU- zraniteľné) v súčasnosti 1 046 druhov nižších rastlín,
pričom je ohrozená tretina machorastov a skoro štvrtina lišajníkov. Z vyšších rastlín je ohrozených 527 druhov.
Keďže na Slovensku sa financuje pravidelný monitoring len pre druhy a biotopy európskeho významu, sú
informácie o celom spektre druhov neúplné. Napriek tomu je však možné povedať, že stav európsky
významných druhov a biotopov do veľkej miery odráža celkový stav biodiverzity na Slovensku.
Druhová ochrana rastlín je upravená § 32 a § 34 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.). V
súčasnosti je chránených 823 druhov a poddruhov rastlín vyskytujúcich sa v SR, z toho 713 druhov vyšších
(cievnatých) rastlín (19,7 %), 23 druhov machorastov (2,5 %), 17 druhov lišajníkov (1,1 %) a 70 druhov vyšších
húb (2,8 %).
Druhová ochrana rastlín vykonáva najmä pomocou realizácie programov záchrany.
Živočíchy – charakteristika a stav
Zoogeograficky sa Slovensko člení na dve hlavné oblasti, a to panónsku a karpatskú (BUCHAR 1983 in KRIŠTOFÍK a
DANKO 2012). Uvedené členenie viac menej korešponduje s rozdelením Slovenska na biogeografické oblasti
(alpskú a panónsku) v zmysle smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch)28, pričom pomenovanie alpský
biogeografický región je potrebné v podmienkach Slovenska vnímať ako subregión karpatský.
Druhové bohatstvo fauny je dané najmä geografickou polohou Slovenska na hranici medzi Karpatmi
a Panónskou nížinou. Prelína sa tu výskyt teplomilných panónskych a ponto-mediteránnych druhov
a chladnomilných boreálnych a eurosibírskych druhov. Na Slovensku sa doposiaľ opísalo viac ako 28 000
živočíšnych druhov (hlavne bezstavovce) a 1 000 druhov prvokov (KRIŠTOFÍK a DANKO 2012). Odhady sa však
pohybujú až okolo hodnoty 40 000 živočíšnych druhov.

28

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701.
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Smernica o biotopoch a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009
o ochrane voľne žijúceho vtáctva (ďalej len „smernica o vtákoch)29 obsahujú prílohy, v ktorých sú taxatívne
vymenované druhy živočíchov, o ktoré má Európska únia záujem, a ktoré sú predmetom špecifickej ochrany.
Každá príloha má svoj význam a určuje pre druhy konkrétny typ ochrany.
Každý členský štát má referenčný zoznam druhov a biotopov európskeho významu, vyskytujúcich sa
v príslušnom členskom štáte EÚ. Vlastný referenčný zoznam členský štát EÚ po dohode s Európskou komisiou
pravidelne aktualizuje na základe nových vedeckých informácií.
Na území Slovenska má prirodzený výskyt 91 druhov živočíchov (z toho 11 prioritných), pre ktoré sa vyhlasujú
územia európskeho významu. Kritériá pre vymedzenie chránených vtáčích území na Slovensku spĺňa 74
druhov vtákov z prílohy 1 smernice o vtákoch a 7 vybraných vodných sťahovavých druhov vtákov.
Počty druhov živočíchov európskeho významu s prirodzeným výskytom na Slovensku, pre ktoré sa
vymedzujú územia Natura 2000
Tabuľka 8

Skupina
Živočíchy
bezstavovce
ryby a mihule
obojživelníky
plazy
cicavce
Vtáky

Celkový počet
91
41
21
5
1
23
81

Z toho prioritných
11
5
0
0
0
6
-

Stav ohrozenosti jednotlivých taxónov živočíchov je spracovaný podľa aktuálnych červených zoznamov
živočíchov. Podľa nich je spolu ohrozených 1 636 bezstavovcov a 100 taxónov stavovcov (v kategóriách CR, EN
a VU).
Medzi najviac ohrozené bezstavovce patria šváby (44,4 %), podenky (34,2 %), vážky (33,3 %) a tiež mäkkýše
a pavúky (do 30 %). Zo stavovcov sú najviac ohrozené mihule (100 %) a obojživelníky s plazmi (nad 40 %).
Medzi najlepšie preskúmané taxóny patria vtáky a slúžia ako indikátory stavu biodiverzity a biologického
zdravia ekosystémov, ktoré obývajú.
Druhová ochrana živočíchov je upravená § 32 a § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny a vo vyhláške MŽP SR
č. 24/2003 Z. z. Cieľom druhovej ochrany živočíchov je udržanie takej populácie voľne žijúcich druhov
živočíchov, ktorá je schopná dlhodobej samostatnej existencie.
Ochrana najohrozenejších druhov živočíchov sa realizuje na základe opatrení stanovených v programoch
starostlivosti a programov záchrany.
1.1.5.4. Sídelné prostredie
V súčasnosti na Slovensku je 2890 obcí. Najväčší počet – 2750 - predstavujú vidiecke obce. Miest je len 140.
Ak porovnáme údaje na základe sčítania obyvateľov domov a bytov v rokoch 2001 a 2011, podiel mestských
obyvateľov Slovenska za posledných 10 rokov mierne klesal – z 54,7 % na 54,4 % . V roku 2016 podiel
mestského obyvateľstva opäť klesol 54 %, napriek tomu je stále vyšší, ako podiel vidieckeho obyvateľstva.
Tabuľka 9 Rozloženie miest a obcí podľa jednotlivých krajov SR

Názov kraja

Počet obcí

Počet okresov

Počet miest

Bratislavský
Trnavský

89
251

8
7

7
17

Podiel na celkovom
počte obcí
3,0 %
8,6 %

Podiel obyvateľov
z celkového počtu
11,81 %
10,32 %

29

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147.
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Názov kraja

Počet obcí

Počet okresov

Počet miest

Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

276
354
315
516
665
461

9
7
11
13
13
11

18
15
19
24
23
17

Podiel na celkovom
počte obcí
9,4 %
12,1 %
10,8 %
17,6 %
22,7 %
15,8 %

Podiel obyvateľov
z celkového počtu
10,81 %
12,54 %
12,71 %
11,99 %
15,14 %
14,68 %

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z celkového počtu 2 890 obcí je 63 miest s počtom obyvateľov od 5 do 10 tisíc, 28 miest s počtom obyvateľov
20 až 50 tisíc, 8 miest má počet obyvateľov od 50 do 100 tisíc a dve mestá majú počet obyvateľov nad
200 000, pričom tam žije 22,62 % populácie Slovenska. Najväčšie percento (28,61 %) mestských obyvateľov
žije v mestách s počtom obyvateľov od 20 do 50 tisíc.
Tabuľka 10 Veľkostné skupiny obcí (stav k 31.12.2019)

Ukazovateľ

Slovenská
republika

1 999 obyvateľov alebo menej
od 2 000 do 4 999 obyvateľov
od 5 000 do 9 999 obyvateľov
od 10 000 do 19 999 obyvateľov
od 20 000 do 49 999 obyvateľov
od 50 000 do 99 999 obyvateľov
100 000 a viac obyvateľov

Počet obcí
(počet v jednotkách)
2 450
305
63
34
28
8
2

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva
(osoba)
1 637 738
889 010
425 207
480 213
799 759
549 627
676 319

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf 4 Počet obcí podľa veľkostných skupín

Zdroj: Štatistický úrad SR

MESTSKÉ SÍDLA
Veľkomestá nad 200 000 obyvateľov sú dve – Bratislava (437 726 obyv. k 31.12.2019), hlavné mesto Slovenska
a Košice (238 593 obyv. k 31.12.2019), metropola východného Slovenska. Žije v nich viac ako 22 % z celkového
počtu obyvateľov Slovenska.
Všetky väčšie mestá sú polyfunkčné, iba niektoré menšie mestá sú monofunkčné, napr. Trenčianske Teplice,
Starý Smokovec, Stará Turá.
Mestá, v ktorých sa zachovali stredoveké jadrá s množstvom historických pamiatok, boli vyhlásené za mestské
pamiatkové rezervácie, napr. Banská Štiavnica, Kremnica, Levoča, Kežmarok, Bardejov, Prešov, Trnava...
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VIDIECKE SÍDLA
Z geografického hľadiska predstavujú buď kompaktné osídlenia nížin, alebo rozptýlené osídlenia v horských
oblastiach.
Kompaktné sídla vznikali prevažne na nížinách, kde boli najlepšie podmienky pre hospodársku činnosť.
Pomerne veľkú skupinu tvoria sídla s menej ako 199 obyvateľmi, celkovo je ich na Slovensku 415, a v skupine
od 200 do 499 obyvateľov je 710 obcí. Skupina od 500 do 99 obyvateľov je tvorená 755 obcami.
Sídla od 1000 – 2000 obyvateľov (570 obcí) majú prevažne obytnú funkciu a funkciu poľnohospodárskej
výroby. Sídla od 2000 do 5000 obyvateľov tvoria prechod k mestským sídlam, majú prevahu
nepoľnohospodárskeho obyvateľstva a diferencované funkčné využitie.
Rozptýlené vidiecke sídla vynikali v horských oblastiach severného a stredného Slovenska v 16. – 18. storočí.
Boli to kopanice (Myjavská pahorkatina, Biele Karpaty, Javorníky), lazy (Krupinská planina, Poľana a Slovenské
Rudohorie, rale (Orava), štále (okolie Novej Bane). Mnohé z týchto samôt stratili pôvodnú obytno-výrobnú
funkciu a zmenili ju na rekreačnú a turistickú.
Horské oblasti sa vyznačujú malými sídlami. Pre nedostatok poľnohospodárskej pôdy sa zameriavali na iné
aktivity – vynikli tu osady drevorubačské, banícke, uhliarske.
Vidiecke sídla v súčasnosti plnia prevažne obytnú funkciu. Väčšina obyvateľov z nich dochádza za prácou do
miest a menších hospodárskych centier. Sú súčasťou okrajových pásiem miest.
1.1.6. Obyvateľstvo a zdravie
OBYVATEĽSTVO
Slovenská republika je 10. najmenším štátom Európskej únie (EÚ) a na obyvateľstve EÚ sa podieľa zhruba 1 %.
Od roku 1996 až po súčasnosť sa zaznamenáva nárast počtu obyvateľov v Slovenskej republike. Na tomto
raste sa podieľa prirodzený prírastok, ktorý sa však po roku 2011 výrazne znížil. Klesajúci trend prirodzeného
aj migračného prírastku má za následok výrazné znižovanie celkového prírastku. V porovnaní s obdobím 2008
– 2011 sa celkový prírastok obyvateľstva znížil o viac ako 50 %. Predpokladá sa ďalšie znižovanie celkového
prírastku a do roku 2030 sa s veľkou pravdepodobnosťou prírastok obyvateľstva zmení na úbytok. Tento trend
bude spôsobený hlavne vývojom prirodzeného prírastku.
Graf 5 Vývoj počtu obyvateľstva od roku 2000 do roku 2019

Pozn. v roku 2001 a 2011 po zohľadnení výsledkov sčítania obyvateľstva
Zdroj: Štatistický úrad SR

Slovenská republika mala podľa údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru 2019 5 457 873 obyvateľov,
z toho 2 665 350 mužov a 2 792 523 žien. V 4. štvrťroku 2019 sa v Slovenskej republike narodilo 14 092 živých
detí a zomrelo 13 792 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 300 osôb. Zahraničnou migráciou
získala Slovenská republika 1 211 osôb (prisťahovalo sa 1 927 a vysťahovalo sa 716 osôb). Celkový prírastok
obyvateľstva Slovenska bol 1 511 osôb.
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Hustota obyvateľstva k 31.12.2019 dosahovala 111,23 obyvateľov na km2, pričom hustota obyvateľstva
v mestách bola 398,27 osoby/km2 a na vidieku 60,98 osoby na km2. Medzi jednotlivými krajmi sú výrazné
rozdiely koncentrácie obyvateľov. Najvyššia hustota je v Bratislavskom kraji a najnižšia v Banskobystrickom
kraji.
V mestách žilo k 31.12.2019 2 912 062 trvale bývajúceho obyvateľstva a na vidieku to bolo 2 538 359
obyvateľov.
Tabuľka 11 Hustota obyvateľstva

Hustota obyvateľstva (Osoba na kilometer štvorcový)
Slovenská republika
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

2019
111,23
323,78
136,09
130,0
106,48
101,55
68,39
92,02
118,58

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka 12 Základné údaje o pohybe obyvateľstva v roku 2019

Kraj/SR
Slovenská republika
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Prirodzený prírastok
obyv. (osoba)
3 820
2 108
-25
-702
-1 484
781
-1 151
2 909
1 384

Prisťahovaní na trvalý Celkový prírastok obyv. Stav trvale bývajúceho
pobyt (osoba)
(osoba)
obyv. na konci obdobia
(osoba)
7 016
7 452
5 457 873
12 079
9 994
669 592
4 894
1 326
564 917
2 721
-1 313
584 569
3 150
-2 366
674 306
2 385
141
691 509
2 380
-2 598
645 276
2 955
1 222
826 244
3 438
1 046
801 460

Zdroj: Štatistický úrad SR

Najviac obyvateľov žije v Prešovskom a Košickom kraji. Najväčší nárast počtu obyvateľov bol, v roku 2019,
zaznamenaný v Bratislavskom kraji. Celkový prírastok tu predstavoval 9 994 osôb. Na celkovom prírastku má
najväčší podiel sťahovanie obyvateľstva. Najväčší úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný v Banskobystrickom
kraji.
ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA
Správa Európskej Environmentálnej Agentúry (EEA)30 zdôrazňuje, že jedno z ôsmich úmrtí v Európe možno
pripísať nízkej kvalite životného prostredia. Poukazuje tiež na rozdiely, pokiaľ ide o vplyv na zdravie v Európe
a v rámci jednotlivých krajín a upozorňuje, že zníženie úrovne znečistenia životného prostredia a zaručenie
čistého životného prostredia môže znížiť chorobnosť a pomôcť viesť ľuďom zdravý život. Tak isto ako
znečistené životné prostredie aj zmena klímy a jej vplyv na zdravie závisí v širšom kontexte od ich zraniteľnosti
vo vzťahu k veku, predispozícií k ochoreniam, expozícií, lokalizácií, ale aj ich schopnosti adaptovať sa na zmenu
v spojení s ekologickými, sociálnymi, ekonomickými a kultúrnymi faktormi vrátane vzdelania, ako aj
dostupnosti k zdravotnej starostlivosti31. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že zmena klímy
30
31

Zdravé životné prostredie, zdravý život, https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives/
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, A indicator-based report, EEA Report, no 1/2017
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doteraz každý rok zapríčinila 10 z 1 000 úmrtí. Tieto úmrtia narastajú, a to od viac epidemicky frekventovaných
ochorení (napr. cholera) cez tie, ktoré sú expandované v dôsledku geografickej distribúcie (napr. choroba
dengue) až po tie, ktoré sa objavujú v dôsledku extrémnych udalostí súvisiacich s počasím, ako napr. vlnami
tepla a záplavami32. Je tiež potrebné konštatovať, že priamy vplyv životného prostredia na zdravotný stav
obyvateľstva vo svete, ako aj v SR, nie je možné jednoznačne vzťahovo hodnotiť vzhľadom na fakt, že
príčinnosť vzniku chorôb je vo všeobecnosti multifaktoriálna a výrazný podiel na chorobnosti, prípadne
úmrtnosti, majú okrem socio-ekonomických faktorov (príjem, bývanie, zamestnanie, vzdelanie, pohlavie,
životný štýl) aj genetické faktory, úroveň zdravotníctva a iné.
Na základe celého rámca medzinárodných štúdií33 sa zistili priame a nepriame vplyvy na zdravie obyvateľstva
následkom klimatických zmien.
Medzi priame dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie sa zaraďujú:
- vysoké teploty a horúčavy,
- záplavy,
- požiare,
- UV žiarenie.
Medzi nepriame dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie sa zaraďujú:
- klimaticky senzitívne vektorové infekčné ochorenia v dôsledku vystavenia komárom, kliešťom a
hlodavcom,
- ochorenia súvisiace s kontaminovanými potravinami a vodou,
- ochorenia súvisiace s kvalitou ovzdušia,
- alergické ochorenia.
V nižšie uvedenej tabuľke je uvedený prehľad vybraných ukazovateľov indikujúci vývoj zdravotného stavu
obyvateľov Slovenska v priebehu rokov 2012 až 2018. Z prehľadu je možné pozorovať ich varírovanie
v priebehu uvádzaných rokov, ale aj nárast ročných úmrtí za obdobie rokov 2017 a 2018 oproti roku 2016.
Najčastejšou príčinou úmrtí sú dlhodobo choroby obehovej sústavy (CHOS), za nimi nasledujú nádorové
ochorenia a choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Z ochorení CHOS v roku 2018 prevládali ischemické choroby
srdca, cievne choroby mozgu, iné choroby srdca, či choroby tepien, tepničiek a vlásočníc. V prípade
nádorových ochorení sa najčastejšie vyskytli nádory tráviacich ústrojov, dýchacích a vnútrohrudníkových
ústrojov, prsníka, či lymfatického, krvotvorného tkaniva. Z chorôb dýchacej sústavy prevládala skupina
ochorení na chrípku a zápal pľúc, nasledovali chronické choroby dolných dýchacích ciest34.
Je potrebné upozorniť, že predmetné ukazovatele poukazujú na trend vývoja na Slovensku, ale nie je možné
jednoznačne zhodnotiť podiel nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, napr. na úmrtnosti.
Obrázok 11 Zdravie obyvateľstva SR – vývoj vybraných ukazovateľov

Ukazovateľ
Stredná dĺžka života pri narodení
- Muži
- Ženy
Živonarodení/1 000 obyvateľov (‰)
Zomretí do 1 roka/1 000 živonarodených (‰)
Novorodenecká úmrtnosť(‰)
Zomretí
Zomretí/1 000 obyvateľov(‰)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

72,47
79,45
10,3
5,8
3,3
52 437
9,7

72,9
79,6
10,1
5,5
3,3
52 089
9,6

73,19
80,0
10,2
5,8
3,3
51 346
9,5

73,0
79,7
10,3
5,1
3,3
53 826
9,9

73,71
80,41
10,6
5,4
2,9
52 351
9,6

73,75
80,34
10,7
4,5
2,6
53 914
9,9

73,71
80,35
10,6
5,0
3,0
54 293
10,0

Zdroj: VDC (Výskumné demografické centrum)

32

http://www.who.int/globalchange/conferences/second-global/conclusions/en/
The Health Effects of Climate Change in the WHO European Region, Tanja Wolf et al., Climate 2015
34
http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2018/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2018.pdf
33
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Podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bol v roku 2018 na Slovensku zaznamenaný
vzostup, či už mierny alebo výraznejší, u niektorých nákaz ako napr. salmonelózy, kampylobakteriózy, iných
baktériových otráv potravinami, vírusových črevných infekcií, akútnej a chronickej vírusovej hepatitídy C,
šarlachu, pertussis, Creutzfeldt-Jakobovej choroby, septikémií, HIV infekcie, tularémie, listeriózy, lymskej
boreliózy, kliešťovej encefalitídy, hemoragickej horúčky s renálnym syndrómom, echinokózy a teniózy. V
porovnaní s rokom 2017 sa v roku 2018 zvýšil výskyt salmonelóz o 19 %. Pre ilustráciu sú v nasledujúcej
tabuľke uvedené hodnoty vývoja počtu hospitalizovaných osôb na choroby tráviacej sústavy s dôrazom na
infekčné ochorenie : hepatitídu typu A, salmonelózu a šigelózu v priebehu rokov 2012 až 2018 na Slovensku
(v absolútnych číslach). Podľa NCZI sprevádzal výskyt alimentárnych nákaz vznik početných menších, či stredne
veľkých epidémií. V roku 2018 sa zaznamenalo 560 epidémií salmonelózy (oproti 299 epidémiám v roku
2017), z toho 76 väčších epidémií s počtom chorých 5 a viac osôb v jednom ohnisku, v ktorých ochorelo 998
osôb a 484 menších rodinných epidémií salmonelózy. Hlásené boli 2 väčšie epidémie dyzentérie (ochorelo 12
osôb), 5 väčších epidémií kampylobakteriózy (ochorelo 32 osôb) a 50 väčších epidémií vírusových hnačkových
ochorení35. V tabuľke je možné pozorovať nárast salmonelóznych a iných bakteriálnych črevných ochorení.
Ochorenia v prípade hepatitídy typu A ( len typ A môže mať súvis so zmenou klímy, typ B a C sú prenosné
krvou) a šigelózy počas uvedených rokov 2012 – 2018 na Slovensku varíruje. Opäť upozorňujeme na fakt, že
nie je možné hovoriť o vzájomnej korelácii s uvedenými ochoreniami a zmenou klímy.
Tabuľka 13 Hlásené ochorenia

na vybrané choroby

Ukazovateľ
Alimentárne nákazy - salmonelóza
Šigelóza (dyzentéria)
Iné bakteriálne črevné infekcie
Infekčné choroby- hepatitída typ A

2012
4973
480
7091
125

2013
4033
293
7 718
204

2014
4379
230
8 819
735

2015
5103
199
9 335
883

2016
5724
150
10 664
1362

2017
6093
276
10 548
673

2018
7222
206
12 600
173

Zdroj: NCZI

Keďže v súvislosti so zmenou klímy sa ako veľmi pravdepodobné ochorenie, aj na Slovensku, uvádza výskyt
vektorov prenosu infekčných ochorení (v SR najmä kliešte, komáre) s dôsledkami možného nárastu Lymskej
boreliózy a kliešťovej encefalitídy, v nasledujúcej tabuľke je uvedený ich vývoj v absolútnych číslach, pričom
hodnoty ukazovateľov v priebehu rokov 2012 – 2018 varírujú, ako najnepriaznivejší rok v prípade Lymskej
choroby a Stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy bol rok 2016.
Tabuľka 14 Vývoj počtu vybraných prenosných ochorení

Ukazovateľ
Lymská choroba
Stredoeurópska kliešťová encefalitída
Vírusová encefalitída (bližšie neurčená)

2012
754
102
15

2013
998
162
31

2014
680
117
39

2015
913
84
20

2016
1 104
173
11

2017
806
75
11

2018
981
156
27

Zdroj: NCZI

Výkyvy teplôt, hlavne tých extrémnych, spôsobujú zhoršenie zdravotného stavu u ľudí s dýchacími
a kardiovaskulárnymi ochoreniami, pričom negatívny dopad majú najmä na zraniteľnejšie skupiny, napr.
seniorov, sociálne a ekonomicky slabšiu populáciu, ale aj deti. Nasledujúca tabuľka popisuje situáciu na
Slovensku s dôrazom na počty sledovaných osôb pre chronické choroby dolných dýchacích ciest a astmy.
Tabuľka 15 Sledovanie

pre chronické choroby dolných dýchacích ciest a astmy

Ukazovateľ
Choroby dolných dýchacích ciest
Počet novozistených prípadov
35

2012
113 978
(dolné 22 450

2013
116 484
23 987

2014
112 981
23 260

2015
108 260
18 756

2016
107 196
14 957

2017
105 820
13 743

2018
102 993
11 545

http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2018/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2018.pdf
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dýchacie cesty)
Astma, status astmaticus
Počet novozistených prípadov (astma)

101 709
17 761

105 155
15 406

101 378
15 596

108 410
15 487

108 337
11 829

108 513
11 223

111 652
10 398

Zdroj: NCZI

Podľa ŠU SR v ambulanciách pneumológie a ftizeológie SR bolo v roku 2018 evidovaných 11 545
(211,8 na 100 000 obyvateľov) nových pacientov s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest s výnimkou
astmy, čo je o 2 198 menej ako v roku 2017. Najviac prípadov bolo sledovaných v ambulanciách Košického
kraja (2 597), najmenej prípadov v ambulanciách Trnavského kraja (951). Astma a astmatický stav bola
novozistená u 10 398 osôb (190,8 na 100 000 obyvateľov), čo je o 825 prípadov menej ako v roku 2017.
Najviac prípadov bolo zistených v ambulanciách sídliacich v Košickom kraji (2 086), najmenej v ambulanciách
Žilinského kraja (442).
Jedným z faktorov možných následkov zvýšených horúčav a sucha je aj na Slovensku pozorovaná zvýšená
dehydratácia osôb. V nasledujúcej tabuľke je uvedený vývoj počtu hospitalizovaných osôb následkom
dehydratácie v priebehu rokov 2014 až 2019 v SR, ktorý v princípe celkovo stúpa. Pre ilustráciu uvádzame, že
sa jednoznačne zistil takmer 2,3-násobný nárast hospitalizácií v roku 2016 oproti r. 2009. Ďalšie hospitalizácie
následkom vybraných diagnóz, ktoré môžu súvisieť aj so zvýšenými teplotami, sú uvedené v nasledujúcich
tabuľkách, pričom hodnoty v priebehu rokov 2014 až 2019 varírujú, oproti roku 2014 je však pozorovaný ich
celkový vzostup.
Tabuľka 16

Vývoj hospitalizácií osôb následkom dehydratácie

Ukazovateľ
Dehydratácia

2014
4 569

2015
5 868

2016
5 959

2017
7 985

2018
6 507

2019
5 206

2018
10
5
1
1
3
20

2019
17
3
1
1
1
23

Zdroj: NCZI

Tabuľka 17 Hospitalizácie v ústavných zdravotníckych zariadeniach na vybrané diagnózy

Ukazovateľ
Tepelná porážka a slnečná porážka
Synkopa (kolaps) z horúčavy
Vyčerpanie z horúčavy
Vyčerpanie z horúčavy, bližšie neurčené
Iné účinky horúčavy a svetla
Účinok horúčavy a svetla, bližšie neurčený

2014
2
6
4
1
2
2

2015
7
5
8
5
9
7

2016
17
1
1
2
0
2

2017
14
3
1
1
0
20

Zdroj: NCZI

Z vonkajších príčin úmrtnosti na Slovensku je možné spomenúť niektoré rizikové javy a ich dôsledky na
populáciu SR, ako napr. povodne a požiare. Pre ilustráciu uvádzame, že v roku 2019 bolo 144 obcí a miest,
313 obyvateľov postihnutých povodňami a tri osoby boli usmrtené36.

36

Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2019, Kľúčové údaje a informácie, MŽP SR, SAŽP 2019
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1.2.

Pravdepodobný vývoj a trendy vývoja

1.2.1

Vývoj a trendy vývoja v oblasti tvorby politík súvisiacich s problematikou adaptácie na zmenu klímy

Vláda Slovenskej republiky sa hlási k medzinárodným záväzkom v oblasti adaptácie, tak ako sú definované
v Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy, v Parížskej dohode a k implementácii Stratégie Európskej únie pre
adaptáciu na zmenu klímy.
Analýza východiskového stavu potvrdila, že na Slovensku je k dispozícii celý rad špecifických sektorových
stratégií, akčných plánov, programov a výsledky výskumných projektov. Avšak dokumenty, ktoré sú v
súčasnosti platné nie sú vzájomne prepojené, nezohľadňujú vôbec, alebo len v malej miere synergie,
medzisektorálne aspekty a ich realizácia prebieha „ad hoc“, bez užšej koordinácie a definovania priorít.
Slovensko nemá k dispozícii dokument, ktorý by navrhol prioritné adaptačné opatrenia a plán na ich
implementáciu, vrátane indikátorov na ich monitorovanie, hodnotenie a revíziu. Zatiaľ nie je k dispozícii ani
metodika, ktorá by umožnila jednoduché stanovenie nákladov, prínosov a dopadov navrhovaných
adaptačných opatrení a pomohla by ich vhodným spôsobom prioritizovať. Adaptačné opatrenia sú vo
všeobecnosti vysoko komplexné, vyznačujú sa viacsektorovým prístupom a sú ovplyvnené významnou mierou
neurčitosti.
Prvým komplexnejším dokumentom v tejto oblasti, ktorý sa snažil v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov
prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných proaktívnych adaptačných opatrení, je
Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR
č. 148/2014. Stratégia považuje za prioritné: šírenie informácií a vedomostí o problematike adaptácie
na všetkých stupňoch riadenia, ako aj pre širokú verejnosť; posilnenie inštitucionálneho rámca pre adaptačné
procesy v SR; vypracovanie a rozvoj metodík komplexného hodnotenia rizík v súvislosti so zmenou klímy
od národnej až po lokálnu úroveň; rozvoj a aplikáciu metodík ekonomického hodnotenia adaptačných
opatrení (makroekonomických dopadov) a vypracovanie a zavedenie nástroja na výber investičných priorít
na základe posúdenia medzisektorových aspektov adaptačných opatrení. Hlavnými hybnými silami prijatia NAS
boli vplyvy extrémnych poveternostných javov a hospodárske škody nimi spôsobené a politika EÚ v oblasti
adaptácie. Ďalším silným stimulom bolo využitie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) 2014 2020. Dostupnosť NAS bola súčasťou predbežnej podmienky na prijatie operačného programu Kvalita
životného prostredia na roky 2014 - 2020. Slovenská republika využíva podporu z EŠIF 2014 - 2020 okrem
iného na zvyšovanie odolnosti voči dopadom zmeny klímy znižovaním rizík spojených s povodňami, na
podporu riadenia rizík v oblasti zmeny klímy ako aj na zlepšenie vodného hospodárstva, manažment v
poľnohospodárstve, obnove ekosystémov a prevencii lesných požiarov. Finančné prostriedky z EŠIF sa
dopĺňajú z vnútroštátneho verejného a súkromného financovania.
Vláda v roku 2016 prijala správu o pokroku „Informácie o dosiahnutom pokroku pri realizácii adaptačných
opatrení“ , ktorá analyzuje proces adaptácie na Slovensku od roku 2014 do roku 2016. Krátky časový rámec
pre hodnotenie (približne 1 , 5 rokov) sťažilo vyčíslenie pokroku pri implementácii adaptačných opatrení.
Správa sa zaoberá predovšetkým kvalitatívnymi charakteristikami adaptačného úsilia na Slovensku.
Podľa správy Medzinárodného panelu pre zmenu klímy (IPCC) z októbra 2018 by na dodržanie cieľa nezvýšiť
globálnu teplotu o viac ako 1,5 °C bolo potrebné, aby svetová ekonomika najneskôr v roku 2030 zredukovala
emisie GHG o 45 % oproti roku 201037. V tomto kontexte sa Európska únia a s ňou aj Slovenská republika
zaviazala k cieľu dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Popri plnení medzinárodných, európskych
a národných cieľov znižovania emisií GHG bude kľúčovou výzvou razantná adaptácia hospodárstva a
spoločnosti na dopady zmeny klímy.
Začiatkom roka 2017 Ministerstvo životného prostredia SR spustilo jej revíziu a aktualizáciu svojho hlavného
nástroja pre zvýšenie adaptačnej schopnosti Slovenskej republiky- Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia (v správe o hodnotení uvádzaná ako aktualizácia NAS). Prijatá
37

http://www.ipcc.ch/report/sr15/. Podľa najhorších scenárov IPCC je pravdepodobnosť, že prekročíme prah 1,5 °C už
okolo roku 2040
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bola uznesením vlády SR č. 478/2018. Jej cieľom 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 NAS sa snaží v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny
klímy s návrhmi vhodných adaptačných opatrení. 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.
Aktualizovaná NAS priniesla systémové riešenie ako súbor predbežných a plánovaných opatrení zavádzaných
s cieľom minimalizovať straty, škody a ekonomické náklady vyplývajúce zo zmeny klímy. Podľa odhadov EEA
medzi rokmi 1980 až 2017 dosiahli na Slovensku ekonomické straty z extrémov zmeny klímy hodnotu takmer
1,7 miliardy eur38. Ak by sa nerobili žiadne dodatočné opatrenia a globálna teplota by stúpla o 3,5°C a v
budúcnosti v EÚ len škody na sociálnom zabezpečení štátu by predstavovali 1,8 % z HDP a celkové škody pre
EÚ by boli na úrovni 190 miliárd eur39.
Aktualizovaná NAS vo svojich záveroch definuje potrebu akčného plánu, ktorý by poskytol rámec pre podporu
identifikovaných opatrení v oblasti adaptácie.
Zmena klímy, ako fenomén dnešnej doby a zásadný faktor meniaci podmienky fungovania všetkých systémov
v území, a reakcia na ňu nie sú integrovanou súčasťou spravovania rozvoja z úrovne regionálnych a miestnych
samospráv. Nekonanie, resp. nedostatočné konanie v tejto oblasti je v súčasnosti zaznamenávané v drvivej
väčšine miest a vyšších územných celkov Slovenska. Fakt, že na to ale samosprávy majú už v súčasných
podmienkach viaceré možnosti a nástroje, a že príčinou uvedeného stavu je predovšetkým nízka priorita témy,
nízke uvedomenie súvislostí a nedostatočné vedomosti o príčinách a dôsledkoch negatívnych prejavov zmeny
klímy na život v sídlach, potvrdzujú zatiaľ ojedinelé, v oblasti adaptácie systematicky aktívne samosprávy – z
miest predovšetkým mesto Trnava a z VÚC Bratislavský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj.
Na miestnej úrovni sa začali rôzne iniciatívy. Adaptačné plány prijaté na nižšej ako celoštátnej úrovni sú
zastúpené napr. Akčný plán adaptácie na zmenu klímy hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2020;
Klimatický akčný plán mestskej časti Karlova Ves 2020 – 2030 (august 2020); Adaptácia na zmenu klímy
v Trnave- vec verejná; Zvolen, Adaptačná stratégia na zmenu klímy (využitie dažďovej vody); Stratégia
adaptácie mesta Kežmarok na zmenu klímy so zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok;
Environmentálna štúdia územných dopadov klimatických zmien Nitrianskeho kraja.
Plánovacie procesy v sídelnom prostredí sú založené hlavne v programoch hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, územných plánoch a sektorových plánoch. Vzhľadom na to, že nepriaznivé dopady zmeny klímy
ovplyvňujú a budú ovplyvňovať prakticky každú oblasť života v sídle, je dôležité, aby plánovacie dokumenty
explicitne obsahovali komplexnú reakciu na zmenu klímy. Toto je potrebné realizovať klimatickým posúdením
jednotlivých plánovacích dokumentov a súčasne vytvorením samostatnej adaptačnej stratégie sídla a jej
následného premietnutia do ostatných plánovacích dokumentov.
V súčasnej legislatíve je téma adaptácie na zmenu klímy nedostatočne zohľadnená (a to nielen v predpisoch k
územnému plánovaniu a stavebnému poriadku, ale aj v ostatných relevantných právnych aktoch), čo
nenapomáha mestám a obciam nielen realizovať potrebné adaptačné aktivity, ale aj regulovať rozvojové
aktivity, ktoré nezohľadňujú dopady na adaptabilitu sídelného prostredia a pod.
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/impacts-climate-change
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V prípade, ak by sa strategický dokument NAP neimplementoval a neschválil, problematikou adaptácie na
zmenu klímy by sa naďalej zaoberala aktualizácia NAS spolu s mnohými politikami, koncepciami a plánmi
pripravovanými/schválenými vládou a jednotlivými rezortmi. Adaptácia na zmenu klímy v nich však nie je
hlavným cieľom (viď text vyššie a tiež kap. III.1.2.2 až 1.2.10.). Trend zmien vybraných klimatických prvkov
bude naďalej pokračovať a ohrozovať spoločnosť a stratégie nebudú/nemusia byť pri znižovaní týchto
dôsledkov zmeny klímy také účinné z dôvodu veľkých medzier v znalostiach o tom, kto alebo do akej miery
bude ovplyvnený, a čo sa dá, resp. je potrebné robiť. Rovnako interdisciplinárny charakter problematiky
a zasiahnutie širokého spektra oblastí a sektorov spôsobí, že pravdepodobne len časť sektorov bude riešiť
problematiku zmeny klímy a zahrnie ju do svojich plánov, politík a koncepcií. V prípade schválenia NAP sa
získa nástroj na:
- identifikáciu potrebných zmien v legislatíve,
- tvorbu metodických usmernení za účelom začlenenia témy adaptácie na zmenu klímy do existujúcich
strategických dokumentov,
- tvorbu metodológie zraniteľnosti a zostavovania stratégie pre sídla na Slovensku, zohľadňujúc ich
klimatické a územno- správne špecifiká,
- podporu budovania odborných kapacít na aplikáciu adaptačnej stratégie,
- vzdelávanie verejnej správy,
- vytvorenie finančného rámca pre poskytovanie podpory vybraným sektorom.
Na rozdiel od aktualizácie NAS, ktorá sa sústredí najmä na riešenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy, prejavov
a d§sledkov, predkladaný NAP smeruje skôr do teoretickej roviny.
Aktualizácia NAS bola spracovaná pre obdobie do roku 2025 s výhľadom do roku 2030, s tým, že uznesenie
vlády č. 478/2018, v bode B3, uložilo podmienku predložiť, do 31.12.2025, na rokovanie vlády aktualizáciu
stratégie s ohľadom na najnovšie poznatky v oblasti zmeny klímy. Vo vzťahu k NAP tu vzniká časová
disproporcia v definovaných časových rámcoch platnosti aktualizácie NAS a NAP, ktorá ovplyvní postavenie
NAP.
V kontexte vyššie uvedeného je potrebné poukázať na poznatok o potrebe rýchlejšej adaptácie: urýchlenie
adaptácie vo všetkých oblastiach, ktorý vplýva z oznámenia komisie európskemu parlamentu „Budovanie
Európy odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy„40. Rozdiely v adaptácii
na zmenu klímy sú veľké a zväčšujú sa. Európska environmentálna agentúra túto otázku pravidelne
zdôrazňovala vo svojich hodnotiacich správach o adaptácii41. Pokrok v plánovaní adaptácie je stále pomalý a
vykonávanie a monitorovanie sú ešte pomalšie. Súčasné opatrenia sa väčšinou zameriavajú na zvyšovanie
informovanosti, inštitucionálnu organizáciu alebo rozvoj politiky, ale zavádzanie fyzických riešení, ako je
napríklad vytváranie zelených plôch na zníženie vplyvu vĺn horúčav alebo prispôsobenie kanalizácie, aby lepšie
zvládala nadbytok dažďovej vody, v skutočnosti zaostáva. Cieľom, novej stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu
klímy, je preto presunúť pozornosť na vývoj a zavádzanie riešení, pomôcť znížiť riziko súvisiace s klímou, zvýšiť
ochranu klímy a zabezpečiť prístup k sladkej vode.
Pravdepodobný vývoj a trendy vývoja z hľadiska jednotlivých cieľov NAP a riešených oblastí/sektorov je
prezentovaný v nasledujúcich kapitolách.

40

EK, 2021: Oznámenie komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a
výboru regiónov- Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy –nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy;
https://www.eea.europa.eu/soer/sk/publications/zivotne-prostredie-europy-stav-a
41

Najnovšie v oblasti adaptácie miest- https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe
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1.2.2. Vývoj a trendy vývoja vo vybraných klimatických prvkoch
EEA upozorňuje, že prognózy klimatických zmien predpokladajú zvýšenie priemerných ročných teplôt v Európe
o 2 až 5°C do roku 2100.
Z porovnaní rozloženia klimatických oblastí na Slovensku medzi dvoma porovnávanými obdobiami 1961 –
1990 a 1961 – 2010 vyplýva42, že došlo k výraznejším posunom pri niektorých klimatických oblastiach
a okrskoch:
- najsuchšia podoblasť sa rozšírila na sever a momentálne už zaberá celú Podunajskú nížinu, s výnimkou
Hronskej a Ipeľskej pahorkatiny,
- vysušuje sa takisto východná polovica Záhoria, kde bol mierne vlhký okrsok preklasifikovaný na mierne
suchý okrsok,
- regióny na Východoslovenskej nížine, ale aj v okolí Lučenca, Tornale, Rimavskej Soboty a na juhu
Košickej kotliny boli začlenené do teplého, suchého okrsku a miernou zimou,
- teplá oblasť sa vysunula Považím až po Žilinu a Zvolenskou kotlinou po Banskú Bystricu vplyvom
teplejších podmienok v lete,
- mierne teplá oblasť zaznamenala posun v niektorých regiónoch, napr. v regióne Liptova a Horehronia.
Rovnako sa posúva pozdĺž doliny Oravy a Kysuce ďalej na sever. Severovýchod Slovenska
zaznamenáva posun do suchších okrskov v rámci spomínanej oblasti,
- mierne teplý, mierne vlhký okrsok so studenou zimou na Slovensku zanikol. V predchádzajúcom
období sa nachádzal na území Hornádskej kotliny. Nárast januárových teplôt však spôsobil, že kotlina
bola zaradená do okrsku, ktorý nie je charakteristický priemernými januárovými teplotami vzduchu
pod -5 °C. Čo sa týka chladnej oblasti, tá zaznamenáva ústup najmä v okolí Piľska, Babej hory, Malej a
Veľkej Fatry, Štiavnických vrchov a Javoria,
- najchladnejší okrsok úplne zmizol z hrebeňa Malej Fatry a je na miernom ústupe aj v Tatrách.
Zmeny v teplotných pomeroch vplývajú na zmenu množstva výparu vody z krajiny na území Slovenska, ale
ovplyvňujú aj snehové pomery, ktoré sú veľmi dôležité aj v hydrologickom režime slovenských riek. Rast
teploty vzduchu v zime totiž destabilizuje výskyt, výšku a akumuláciu snehovej pokrývky, príp. umožňuje vyššiu
mieru jej sublimácie.
Ukazuje sa, že počasie sa v posledných dekádach stalo viac extrémnym a čoraz častejšie sa v predpovediach
počasia vyskytujú výstrahy. Mesačné teplotné extrémy poukazujú na výkyvy vo výskyte extrémnych teplôt a
zrážok počas jednotlivých dekád, avšak trendy daných charakteristík sú pomerne jednoznačné.
Až do 70. rokov minulého storočia bola na Slovensku klíma, ktorá sa v základných črtách veľmi neodlišovala od
tej, ktorá bola v 18. alebo 19. storočí. Do konca 80. rokov 20. storočia sa prirodzene striedali studené,
normálne a teplé roky. Výrazné zmeny v režime klímy sú pozorované na Slovensku najmä od druhej polovice
80. rokov, resp. začiatku 90. rokov 20. storočia. Na južnom Slovensku, sa od konca 19. storočia v ročnom
priemere oteplilo o približne 1,6 °C, pričom za posledných 30 rokov o viac ako 0,5 °C.
Na základe globálnych43 regionálnych nárastov teploty je evidentné, že minimálne z pohľadu vývoja teplotných
charakteristík preukázateľne dochádza k akcelerácii otepľovania, a to tak v atmosférickej ako aj oceánickej
časti klimatického systému.
V súčasnosti dosahuje priemerné tempo nárastu teploty (za dekádu) asi o 0,2 až 0,25°C/desaťročie. Existuje
predpoklad, na základe scenárov globálnych a regionálnych modelov, že toto tempo sa v nasledujúcich
desaťročiach ešte zvýši na 0,4 až 0,7°C/desaťročie (v závislosti od konkrétneho scenára).

42

https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnota-je-voda/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-suchanedostatku-vody.pdf
43
SHMÚ, 2021: Prednáškové popoludnie ku Svetovému dňu vody konané dňa 24.3.2021, prednáška Pecho J. a kol.:
V roku 2020 sa zreteľne potvrdili trendy v prejavoch počasia, zachytené v druhej dekáde 21. storočia
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Od roku 1951 sa priemerná ročná teplota vzduchu zvýšila v jednotlivých regiónoch o 2,0 až 2,5°C (v letnom
období aj o viac ako 3°C), pričom väčšia časť tohto nárastu pripadá na obdobie po roku 1991.
Z tohto pohľadu bola výnimočná predovšetkým posledná dekáda (2011 – 2020), ktorá bola v porovnaní
s dekádou 2001 – 2010 teplejšia o 0,7 až 1,0°C.
Podľa najnovších projekcií klimatických modelov (CMIP6, ktoré budú použité v pripravovanej AR6 IPCC správe)
je možné očakávať, že do konca tohto storočia môže regionálny vzostup priemernej ročnej teploty na
Slovensku dosiahnuť hranice 3,5 až 7,5°C v porovnaní so súčasnosťou (v porovnaní s predošlými projekciami
ide o mierny nárast; 3-4°C).
To znamená, že územie Slovenska sa klimaticky „presunie“ do oblasti južného Balkánu, stredného Talianska,
v extrémne teplých rokoch až na úroveň južného (kontinentálneho) Turecka44. Klíma na Slovensku bude
v prípade, že sa naplnia scenáre, výrazne suchšia (arídnejšia) a to dokonca aj v severnejších regiónoch Oravy či
Kysúc.
Globálne otepľovanie a zmena klímy sú dnes už naplno demonštrované, okrem nárastu teploty, celým radom
ďalších prejavov meniaceho sa režimu klímy, ktoré sa v kontinentálnych podmienkach strednej Európy tlmočia
do stále nápadnejších, zväčša negatívnych dopadov (nárast extrémnosti sucha, rastúca nestabilita režimu
atmosférických zrážok, výrazný pokles množstva prírodného snehu v zimnom období, rast teplotného stresu
v teplom polroku, atď.).
V poslednej dekáde (2011 – 2020) sa aj na Slovensku začali výraznejšie prejavovať zmeny v hydrologickom
cykle v krajine, od nárastu extremity zrážok a zmeny časovej distribúcie zrážok (rýchlo narastá podiel
intenzívnych prívalových zrážok a tekutých zrážok a celkovom ročnom úhrne) až rýchly a pomerne pravidelný
nástup vážneho meteorologického a pôdneho sucha v teplom polroku, a to dokonca aj v hornatých oblastiach
Slovenska.
Už v krátkodobom časovom horizonte, teda do roku 2030 – 2040, bude potrebné aj na Slovensku počítať s
významným nárastom rizika spojeného s častejším nedostatkom vody a v teplom polroku výskytom
extrémnejších vĺn horúčav a prívalových povodní. Najväčšie búrkové systémy dnes prinášajú o 10 % zrážok
viac, ako v minulosti. Extrémnosť zrážok však nerastie len v lete, výrazne sa zvyšuje napríklad aj v zime, v
Európe až 8-násobne za posledných 150 rokov.
Klimatické modely naznačujú zmenu v rozložení atmosférických zrážok na Zemi a zmenu v početnosti a
intenzite extrémnych prejavov počasia. Podľa siedmej národnej správy o zmene klímy SR budú k horizontu
rokov 2075 až 2100 na Slovensku celkové úhrny zrážok asi o 10 % nižšie ako doteraz, využiteľné vodné zdroje
poklesnú
o 30 – 50 %.
Predpokladá sa, že nastane oveľa nerovnomernejšie rozloženie zrážkových úhrnov v priebehu roka a v
jednotlivých regiónoch Slovenska. Tomu bude zodpovedať aj vývoj odtokových pomerov na Slovensku. Podľa
rôznych klimatických scenárov možno na väčšine územia predpokladať zmenu dlhodobého priemerného
ročného odtoku, pričom výraznejší pokles sa predpokladá najmä v oblasti nížin. Očakávajú sa najmä zmeny
dlhodobých mesačných prietokov, predpokladá sa nárast zimného a jarného odtoku a pokles letného a
jesenného odtoku, najmä vo vegetačnom období45.

44

SHMÚ, 2021: Prednáškové popoludnie ku Svetovému dňu vody konané dňa 24.3.2021, prednáška Pecho J. a kol.:
V roku 2020 sa zreteľne potvrdili trendy v prejavoch počasia, zachytené v druhej dekáde 21. storočia
45
Jednotlivé scenáre predpokladajú, že zmena klímy bude mať rôzne dôsledky na odtok v južných a v severných
oblastiach Slovenska. Najviac postihnuté oblasti by mali byť oblasti južného a západného Slovenska s očakávaným
poklesom dlhodobých priemerných mesačných prietokov od februára (prípadne marca) do novembra (prípadne
decembra), s najvýraznejšími poklesmi v mesiacoch máj až júl, a to v niektorých povodiach do -70 % v horizonte 2075.
Menej postihnuté oblasti by mali byť oblasti severného Slovenska, s obdobím zvýšených priemerných mesačných
prietokov od novembra do marca, a obdobím znížených prietokov od apríla do októbra. Najvýraznejšie poklesy
dlhodobých priemerných mesačných prietokov možno očakávať v mesiacoch apríl až máj, a to približne do 50 % v
horizonte 2075.
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Z týchto scenárov vyplýva, že významným dôsledkom zmeny klímy na našom území môžu byť dlhotrvajúce
obdobia sucha v letných a jesenných mesiacoch spojené s nedostatkom vody. Tento jav môže nastať
v dôsledku výrazného úbytku snehu v zime a jeho skoršieho topenia sa na jar, skoršieho nástupu vegetačného
obdobia a tým aj výraznejšieho výparu v jarných mesiacoch, ale aj v dôsledku nižších zrážok a vyšších teplôt v
letnom období. Výsledkom je výrazný nedostatok pôdnej vlhkosti v druhej polovici leta a na začiatku jesene.
Suché periódy môžu byť prerušované niekoľkodennými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou
búrkovou činnosťou s intenzívnymi zrážkami, pričom by sa počet dní s búrkou oproti súčasnosti nemal zmeniť
(15 až 30 za leto), ale veľmi silných búrok bude pravdepodobne až o 50 % viac. Ďalej sa predpokladá, že na
Slovensku sa budú pri mimoriadne silných búrkach objavovať tornáda. Možno očakávať častejší výskyt
bleskových lokálnych povodní46 v rôznych častiach Slovenska.
Analýza súčasných a budúcich scenárov zmeny klímy potvrdzuje existenciu extrémov a rizík, ich vzájomnú
súvislosť a možné dôsledky v celom rozsahu od ekosystémov, prírodných zdrojov až po hospodárstvo a
sociálnu oblasť. Poukazuje taktiež na regionálne rozdiely vo vývoji klímy.
Implementácia NAP na uvedených trendoch nič nezmení, avšak môže prispieť k obmedzeniu dôsledkov,
s ktorými sa zmena klímy spája.

1.2.3. Predpokladaný vývoj a trendy vývoja v kvalite ovzdušia a emisiách GHG
V kvalite ovzdušia v SR je od roku 2000 zaznamenávaný pozitívny trend, aj napriek mierne kolísavému
priebehu; vo vzťahu k ochrane zdravia obyvateľstva a ekosystémov niekedy dochádza k prekračovaniu
povolených hodnôt, najmä pre PM10, PM2,5, polyaromatické uhľovodíky, prízemný ozón. Trend v zvyšovaní
kvality ovzdušia je spôsobený poklesom vypúšťaných množstiev emisií do ovzdušia; od roku 2000 bol klesajúci
trend v celkovom množstve vypustených emisií do ovzdušia potvrdený u väčšiny sledovaných látok a je
predpoklad, že v nastúpenom trende sa bude pokračovať. Tento trend bude podporený tiež Stratégiou
ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030- 1. časť – Národný program znižovania emisií (NAPCP SK).
Implementácia opatrení definovaných NAPCP SK má prispieť k dosiahnutiu cieľov kvality ovzdušia podľa
smernice 2008/50/ES, ako aj k zaisteniu súladu s plánmi a programami stanovenými v iných relevantných
oblastiach politiky vrátane klímy, energetiky, poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy. Zároveň sa tým
podporí presun investícií do čistých a účinných technológií. NAPCP SK bol schválený vládou SR dňa 5.3.2020
uznesením č. 103/2020.
Znečistenie ovzdušia a zmena klímy sú vzájomne prepojené. Niekoľko látok znečisťujúcich ovzdušie vplývajú na
klímu a globálne otepľovanie v časovom horizonte desaťročí. Troposférický ozón, sadze (BC – black carbon, čo
je jedna zo zložiek PM – tuhých znečisťujúcich látok; pre BC nemáme v slovenčine najvýstižnejší pojem), CO2,
CH4, N2O priamo prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Ďalšie zložky PM, ako je organický uhlík (OC),
amoniakálne (NH4+), síranové (SO42-) a dusičnanové (NO3-) zlúčeniny majú účinok ochladzovania atmosféry.
Okrem toho, zmeny počasia v dôsledku zmeny klímy môžu zmeniť rozptyl, depozíciu a tvorbu nových látok
(sekundárnych polutantov) v atmosfére. Napríklad teplejšie podnebie vedie k zvýšeniu koncentrácie
prízemného ozónu a následne jeho zvýšená koncentrácia prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu koncentrácie O3, čo
v konečnom dôsledku vedie k väčšiemu otepľovaniu. Vytvára sa takto autostimulačný proces postupného
otepľovania.

46

Najčastejšími príčinami povodní sú: dlhotrvajúce zrážky spôsobené regionálnymi dažďami zasahujúcimi veľké územia,
ktoré nasýtia povodia, následkom čoho je veľký povrchový odtok; prívalové dažde s krátkymi časmi trvania a veľkou,
značne premenlivou intenzitou, ktoré zasahujú pomerne malé územia, vysoká intenzita dažďa neposkytuje čas potrebný
na vsakovanie vody do pôdy, a preto takmer okamžite po jeho začiatku začína aj povrchový odtok; rýchle topenie snehu
po náhlom oteplení, keď voda nemôže vsakovať do ešte zamrznutej pôdy a odteká po povrchu terénu, pričom
nebezpečný priebeh takých povodní mnohokrát znásobujú súčasne prebiehajúce dažde.
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Oproti roku 1990 celkové emisie GHG klesli na Slovensku o zhruba o 41 %, čím sa radí k najúspešnejším
krajinám v Európe. Tento pokles bol čiastočne výsledkom kombinácie opatrení a politík EÚ a členských štátov
a tiež dôsledkom ekonomickej recesie, či presunom niektorých aktivít produkujúcich vysoké množstvo emisií
GHG mimo hranice Európy.
Hoci došlo k poklesu emisií GHG na obyvateľa aj v rámci krajín OECD47, tak sa predpokladá, že by sa budúcnosti
opäť mohli zvýšiť v dôsledku nedávneho zvýšenia spotreby energie. Celkový pokrok je nedostatočný a čoraz
viac je ovplyvňovaný blahobyt, hospodárske činnosti, biodiverzita a ekosystémy. Zmena podnebia prebieha
rýchlejšie, ako sa očakávalo, a emisie GHG v krajinách OECD by sa mohli opäť zvýšiť v dôsledku zvýšenia emisií
CO2 súvisiacich s energetikou. Dôležitými hnacími silami týchto trendov sú hospodársky rast a využívanie
fosílnych palív. Energetická náročnosť sa v krajinách OECD celkovo znížila, ale doterajšie výsledky nie sú
dostatočné na účinné zníženie emisií GHG a spotreby energie.
Tento trend môže byť teoreticky zvrátený alebo oddialený a spomalený z dôvodu recesie, ktorá sa
predpokladá v súvislosti so šírením pandémie COVID- 19, ktorým je roku 2020 postihnutá značná časť krajín na
svete, vrátane Slovenska.
Aj keď sa na Slovensku zaznamenal v predchádzajúcich rokoch optimistický trend, za posledné 3 roky je
zrejmé, že zlepšenie niektorých ukazovateľov, ako sú napríklad GHG na obyvateľa alebo GHG / HDP, sa začalo
spomaľovať a dosiahlo minimálnu úroveň48. Úroveň emisií GHG dosiahla v roku 2016 minimum a trend sa
stabilizoval, kolísal s nárastom v doprave, domácnostiach, odpade a niektorých priemyselných kategóriách za
posledný rok.
Prijatie ambicióznejšej energetickej legislatívy v EÚ, ktoré sa premietli prostredníctvom Integrovaného
národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 (ďalej NECP) aj do slovenských cieľov
v porovnaní s tými, ktoré sa počítali v modeli, môže posunúť očakávania smerom k optimistickejšiemu
scenáru. Model nepočítal s ambicióznymi plánmi EK na roky 2020 – 2025 (Európska zelená dohoda) a tiež
s niektorými opatreniami vyplývajúcimi napr. zo schváleného NECP, ktorého opatrenia boli definované po
ukončení modelovania. Vláda SR tiež prijala rozhodnutie o skoršom ukončení podpory výroby elektriny z
domáceho uhlia a záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu, s čím sa taktiež v modeli nepočítalo.
Interdisciplinárny charakter problematiky zmeny klímy a prepojenie riešení pre mitigáciu a adptáciu vyžaduje
koordinovaný prístup. V súčasnosti na Slovensku bola uznesením vlády č. 104/2020 dňa 5.3.2020 schválená
Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 (ďalej len NUS
SR“). Cieľom NUS SR je načrtnúť možnosti pre ucelený dlhodobý (30-ročný) strategický výhľad prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré bude zavŕšené dosiahnutím klimatickej neutrality v roku 2050. Splnenie
tohto cieľa by znamenalo redukcie emisií minimálne vo výške 90 % v porovnaní s rokom 1990 (bez započítania
záchytov). Tento ambiciózny cieľ si Slovensko určilo až v poslednom štádiu prípravy NUS SR.
Stratégia identifikuje kľúčové politiky a opatrenia, ktoré povedú k splneniu hlavného cieľa Parížskej
dohody- obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o maximálne 2 °C a vynaložiť úsilie na obmedzenie
zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V súlade s cieľom Parížskej dohody sa EÚ
a Slovensko zaviazali49 do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu, čo znamená, že by sa malo vypustiť len
toľko emisií GHG, koľko je možné zachytiť.
NUS SR má za cieľ identifikovať všetky opatrenia s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu v SR, čo je
podmienené emitovaním v roku 2050 maximálne takého množstva emisií, ktoré nepresiahne emisný zvyšok.
Splnenie spoločného cieľa vyžaduje participáciu všetkých rezortov hospodárstva a definovanie jednotlivých
politík tak, aby sa navzájom dopĺňali a podporovali.
47

OECD (2020), Environment at a Glance 2020, OECD Publishing Paris, https://dol.org/10.1787/4ea7d35f-en.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BR4-1-4BR_SVK_SHM%C3%9A_final.pdf
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Závery Európskej Rady z júna 2019 a vystúpenie SR na Klimatickom akčnom summite v septembri 2019
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Realita dôsledkov zmeny klímy, na ktorú poukazuje Európska komisia50, ani zastavenie všetkých emisií GHG by
nezabránilo klimatickým vplyvom, ku ktorým už dochádza. Budú pretrvávať celé desaťročia, aj keď sa
celosvetové a európske úsilie o zníženie emisií GHG preukáže ako účinné. Dokonca aj prípady drastického
dočasného zníženia emisií, ku ktorému došlo napríklad v dôsledku finančnej krízy v roku 2008 alebo
hospodárskeho narušenia spôsobeného pandémiou COVID-19, majú len malý vplyv na celkovú trajektóriu
globálneho otepľovania. Veľké medzinárodné záväzky dosiahnuť klimatickú neutralitu zvyšujú
pravdepodobnosť najlepšieho scenára, ale aj v takom prípade treba vynaložiť v oblasti adaptácie značné úsilie.
Aj keby sa emisie úplne prestali vypúšťať, nie je možné zabrániť klimatickým zmenám, ktoré sú už pozorované,
a ktoré sú pravdepodobné počas celých nasledujúcich desaťročí. Narastajúce tempo prejavov a dôsledkov
zmeny klímy je jednou z príčin, prečo je potrebná adaptácia na zmenu klímy a teda aj určenie cieľov
a smerovania ako ju dosiahnuť. NAP je v tomto smere, hneď po aktualizácii NAS, jedným z najdôležitejších
smerodajných dokumentov.
NAP na vyššie uvedené skutočnosti nemá vplyv, poskytne priestor, ako na túto zmenu reagovať a prispôsobiť
sa.

1.2.4. Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja z hľadiska využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy
a lesného hospodárstva

1.2.4.1. Pôda a v poľnohospodárstvo
Podľa výsledkov výskumu sa po roku 2025 vo vegetačnom období pravdepodobne zvýši priemerná teplota
pôdy na našom území o 1 °C a priemerné hodnoty vlhkosti pôdy poklesnú asi o 10 %. Predpokladá sa, že
dôsledkom toho dôjde k nasledujúcim zmenám pôdnych vlastností (Sobocká, 200551):
- v dôsledku vyššej koncentrácie CO2 a celkovej teploty sa zvýši hromadenie pôdnej organickej hmoty.
Skleníkový efekt bude zvyšovať index rastu, ako aj účinnosť využitia vody vegetáciou. Zvýšená
evapotranspirácia a zvýšené hromadenie pôdnej organickej hmoty zosilní mikrobiálnu činnosť. Tento
scenár sa môže uplatniť všade tam, kde bude dostatočná zásoba pôdnej vody, t. j. v severnej polovici
Slovenska.
- očakávaná aridizácia (vysušovanie) pôdneho profilu, zvýšené prevzdušnenie a oxidácia pôdneho
materiálu spôsobia rýchlejší rozklad pôdnej organickej hmoty - mineralizáciu. Nárast aridizačných
javov by sa mal pozorovať hlavne v južnej polovici územia, približne do 400 m. n. m.
- očakáva sa nárast mineralizácie podzemných vôd, predovšetkým v nížinných oblastiach
juhozápadného Slovenska, a mierny až stredný vzrast salinizácie, ako aj alkalizácie pôd v oblastiach s
depresnými polohami vplyvom podzemných vôd.
- pôdna reakcia by sa nemala zásadne meniť, možno však uvažovať o miernom okysľovaní pôd pri
predpokladanej zvýšenej mineralizácii. V prípade silnejšieho vplyvu mineralizovaných podzemných
vôd možno očakávať zasoľovanie pôd v arídnejších oblastiach.
- v oblastiach náchylných na vodnú a veternú eróziu by sa mali prejaviť predpokladané účinky náhlych a
intenzívnych búrok.
- očakávajú sa zmeny v sekvestrácii uhlíka, ktoré by mohli redukovať pôdnu úrodnosť v mnohých
oblastiach. Pôdnu štruktúru (agregáciu) budú ovplyvňovať vyššie teploty a môžu spôsobiť zvýšenú
oxidáciu pôdneho uhlíka, čo ovplyvní jeho sekvestráciu.
Klesajúci trend výmery poľnohospodárskej pôdy na úkor zastavaných plôch bude pravdepodobne pokračovať.
50
51

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
http://147.213.211.222/sites/default/files/2005_4_182_186_sobocka.pdf
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Poľnohospodárstvo
Očakáva sa, že zmena klímy bude ohrozovať výrobu potravín, ich kvalitu, ceny a distribúciu. Predpokladá sa
pokles mnohých výnosov plodín v dôsledku kombinovaných účinkov zmeny zrážok, častejších a nepriaznivých
poveternostných podmienok a zvyšujúcej sa konkurencie burín a škodcov na kultúrnych rastlinách.
Predpokladá sa tiež pokles produkcie dobytka a rýb. Očakáva sa, že ceny budú stúpať v reakcii na klesajúcu
produkciu potravín a na také trendy, ako sú nákladnejšie pesticídy, hnojivá a ropa používaná na
poľnohospodárske stroje a distribúcia potravín.
Poľnohospodárstvo je značne vystavené nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, pretože poľnohospodárske
činnosti sú priamo závislé od klimatických podmienok. Zvyšovanie koncentrácie atmosférického CO2, rast
priemernej ročnej teploty vzduchu, zmeny v ročnom chode a časovom režime zrážok a frekvencii extrémnych
prejavov počasia majú dopad na vodné zdroje, pôdu, výskyt škodcov a chorôb, ovplyvňujú množstvo, kvalitu
a stabilitu produkcie potravín a vedú k zmenám v rastlinnej aj živočíšnej produkcii.
Očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve je možné zhrnúť nasledovne:
o predpokladané pozitívne dôsledky zmeny klímy na poľnohospodárstvo:
- zvýšená fotosyntéza rastlín a prírastky biomasy vplyvom zvýšených koncentrácií CO2 v atmosfére (so
zvýšením koncentrácie CO2 súvisí aj možný nárast produkcie niektorých plodín, v závislosti od
dostupnosti vody),
- posun produkčných pestovateľských oblastí v prospech severnejších oblastí Slovenska,
- možnosť pestovania nových teplomilnejších druhov plodín,
- predĺženie hlavného vegetačného obdobia.
o

predpokladané negatívne dôsledky zmeny klímy:
- zmeny v druhovom zložení, počte a miestach výskytu škodlivých organizmov (chorôb, škodcov, burín),
ale najmä v náraste počtu hospodársky významných škodlivých organizmov,
- zmeny teplotnej zabezpečenosti rastlinnej výroby,
- zmeny fenologických pomerov a agroklimatického produkčného potenciálu,
- zmeny v rozdelení a množstve spadnutých zrážok a vlhkostnej zabezpečenosti,
- zmeny podmienok prezimovania ozimín (absencie snehovej pokrývky),
- zmeny pôdnej diverzity a fyzikálnych a chemických vlastností pôdy,
- zvýšená veterná erózia,
- úplná zmena alebo strata produkcie poľnohospodárskych plodín a to najmä v dôsledku sucha.
Výrazný vplyv na príjem vody má teplota vzduchu a relatívna vlhkosť. Predpokladá sa zvýšený nárok na
potrebu závlahovej vody. Tento bude spôsobený zvýšenou evapotranspiráciou.
Spotreba technologickej a pitnej vody bude v budúcom období pre chov hospodárskych zvierat limitujúca.
Zmena klímy a globálne zvýšenie priemerných ročných teplôt budú mať vplyv na pohodu hospodárskych
zvierat. Zvyšovanie teplôt zvyšuje aj úroveň CO2 a NH3. Podobne možno očakávať výskyt parazitov a ochorení
hospodárskych zvierat, ktoré si pre svoju existenciu vyžadujú vyššie teploty. Očakávajú sa tiež noví škodcovia
na plodinách, čo vedie k zvýšenému používaniu pesticídov s možným vplyvom na včely. Vzhľadom na vplyv
zmeny klímy na rastlinnú výrobu bude ovplyvnená aj výživa pre živočíšnu výrobu. Vyššie teploty, obdobia
sucha a zmeny v zrážkach môžu ovplyvniť kŕmne plodiny a produkciu prírodných pastvín. Kŕmne plodiny
dozrievajú rýchlejšie a spôsobujú pokles dusíkatých látok o 0,7 %, zvýšenie vlákniny o 0,5 - 0,7 % a pokles
spotreby energie o 0,6%.
Zmena klímy môže spôsobiť stratu prírodných zdrojov vody pre hospodárske zvieratá. Zvýšenie priemerných
ročných teplôt spôsobuje zvýšenie počtu letných dní a predĺženie obdobia s trvalou vysokou teplotou.
Očakáva sa, že zvieratá budú vystavené teplotnému stresu. V dôsledku sucha sa môže zaznamenať pokles
produkcie krmív v priemere o približne 40 %.
Pozitívne vplyvy zmeny klímy sa očakávajú v severných častiach Slovenskej republiky. Teplé poveternostné
podmienky vytvoria priaznivejšie podmienky pre termofilné kŕmne plodiny. To by mohlo pozitívne ovplyvniť
chov hospodárskeho dobytka, keď poľnohospodári v severných lokalitách nebudú musieť kupovať drahé
krmivá a budú ich môcť sami pestovať. Zvýšená koncentrácia CO2 by mohla mať vplyv na produkciu fytomasy,
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kde takzvaný hnojivý účinok CO2 spôsobí intenzívnejšiu fotosyntézu a potom aj využitie rastlinnej vody.
Zvýšená rýchlosť fotosyntézy potom vedie k zvýšeniu fytomasy52.
Poľnohospodárstvo nielen prispieva k zmene klímy (toto odvetvie ešte stále predstavuje viac ako pätinu
všetkých emisií GHG), avšak ako je uvedené, bude ovplyvnené zmenou klímy. Preto je nevyhnutné podporovať
prispôsobovanie poľnohospodárskeho odvetvia prostredníctvom udržateľných postupov, ktoré môžu tiež
zmierniť dopady zmeny klímy.
V posledných 10 – 15 rokoch došlo k výrazným kvalitatívnym aj kvantitatívnym zmenám v druhoch a rozsahu
zavlažovaných plodín. Poklesli plochy krmovín na ornej pôde a tie, ktoré sa zachovali, sa zavlažujú v
minimálnom rozsahu. To isté platí aj o technických plodinách, kukurici a ostatných poľných plodinách.
Tento vývoj naznačuje skutočnosť, že závlahy využívajú v posledných rokoch predovšetkým pestovatelia
intenzívnych plodín, ktoré sú na trhu oceňované v takej výške, že pri tvorbe ceny je možné zahrnúť aj nie malé
náklady na závlahovú vodu.
Pestovatelia bežných tržných poľných plodín alebo krmovín sú v súčasnej finančnej situácii z pohľadu nutných
vyšších dodatočných nákladov na závlahy zrejme nútení z dôvodu sucha voliť radšej riziko nižšieho objemu a
kvality úrody53.
V rámci trendov vývoja je zaznamenávaný nárast činnosti v poľnohospodárstve a potravinárstve a pokračuje
oživenie poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu. Dotácie z prostriedkov vlády SR prispeli
k zlepšeniu agroekonomických výsledkov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšili o 11,7 %.
Zároveň je sledovaný pokles emisií GHG po roku 1990, kedy došlo k výraznejšiemu zníženiu množstva emisií
spôsobenému poklesom stavu hospodárskych zvierat a znižovaním spotreby dusíkatých hnojív. Po výraznom
poklese nasledoval a pretrváva trend relatívne stabilný. Zlepšeniu vývoju emisií môže v budúcnosti pomôcť
rozvíjajúca sa ekologická poľnohospodárska výroba, ktorá zaznamenáva od roku 1993 postupný nárast z 0,62
% z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (15 tis. ha) na 4,93 % (93,6 tis ha ) v roku 2005. Po roku 2005
pokračoval trend nárastu podielu výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Neustále zvyšovanie tohto podielu smeruje k splneniu jedného z cieľov Envirostratégie 2030 a to do roku 2030
zvýšiť podiel takto obhospodarovanej pôdy minimálne na 13,5 %.
Prípadné neschválenie NAP čiastočne ovplyvní vyššie uvedené trendy. Je to spôsobené implementáciou
opatrení smerovaných na adaptáciu na zmenu klímy sektorovými stratégiami. NAP však poukazuje na práve
pretrvávajúci sektorový prístup a absentujúcu lepšiu spoluprácu na národnej a regionálnej úrovni. Zároveň
však NAP prispeje k riešeniu problémov súvisiacich so zmenou klímy a poľnohospodárstvom. Poskytnutie
správnych nástrojov, poskytnutých aj prostredníctvom NAP, pomôže zvýšiť povedomie o kľúčovej úlohe, ktorú
poľnohospodárstvo hrá a musí hrať v rámci opatrení v oblasti zmeny klímy a adaptácie na túto zmenu.
Implementáciou NAP, v oblasti poľnohospodárstva, sa očakáva:
- zvýšenie adaptačnej schopnosti obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny uplatňovaním opatrení
zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny
a podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby,
- podpora uplatňovania environmentálne vhodných poľnohospodárskych postupov na ochranu pôdy,
vrátane zvýšenia organickej hmoty v pôde,
- podpora vytvárania pestrých štruktúr v poľnohospodárskej krajine na riešenie zvyšujúcich sa rizík
vyplývajúcich z meniacich sa klimatických podmienok, vrátane ochrany biodiverzity ako aj genetických
zdrojov,
- podpora diverzifikácie poľnohospodárskej produkcie vrátane ochrany rastlín, šľachtiteľstva a plošne
vyváženej podpory živočíšnej výroby,
52

https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/976840315_slovakianc7-1-7nc_svk.pdf
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https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/
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- podpora adaptačných opatrení na zvýšenie retencie vody v pôde ako aj riešenie závlah.
Uvedené sa dosiahne realizáciou 6 špecifických opatrení a na ne nadväzujúcich 29 úloh, tak neštrukturálnej
ako ak štrukturálnej povahy (viď prílohu č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení a kap. VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív
zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané
vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky a
neurčitosti).
NAP, v oblasti poľnohospodárstva, ovplyvní vývoj a trendy smerované k zvýšeniu:
- výmery poľnohospodárskej pôdy s funkčnými závlahami,
- počtu projektov zameraných na zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v krajine,
- počtu projektov a počtu opatrení zahrňujúcich protierózne opatrenia,
- výmery významných krajinných prvkov v rámci LPIS/Výmera plôch,
- počtu podporných schém pre agrolesnícke systémy,
- počtu subjektov poberajúcich dotácie a uplatňujúcich princípy ekologizácie (výmera pozemkov –
celkovo aj v rámci jednotlivých opatrení,
- počtu/podielu subjektov zapojených do integrovanej produkcie a ekologického poľnohospodárstva,
resp. výmery registrovaných pozemkov ekologického poľnohospodárstva/ výmery podporených plôch
v rámci opatrenia ekologického poľnohospodárstva SPP,
- počtu projektov, resp. výmery podporených území vysokou prírodnou hodnotou (HNV) typ 2:
Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými
a štruktúrnymi prvkami,
- podielu lokálnych produktov v obchodných reťazcoch, resp. podielu predaja z dvora,
- výmery území s aplikovaným integrovaným manažmentom ochrany rastlín,
- počtu podporených subjektov vykonávajúcich šľachtiteľskú činnosť,
- počtu projektov na podporu biotopov pre opeľovače.
Prostredníctvom neštrukturálnych úloh NAP prispeje napr. k:
- riešeniu problematiky vlastníckych vzťahov,
- vypracovaniu metodických materiálov/ príručiek,
- prijatiu legislatívnych úprav,
- zavedeniu monitoringu.

1.2.4.2. Lesy a lesné hospodárstvo
Lesy Slovenska sú značne ovplyvňované zmenou klímy a pôsobením biotických a abiotických škodlivých
činiteľov, upozorňujú dokumenty Správa o lesnom hospodárstve za rok 2019 ako aj strategický dokument
Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej
republiky – Slovensko 2030.
Dopady zmeny klímy54 na lesné ekosystémy sa týkajú zmien v produkcii a odolnosti drevín, zvýšenej úmrtnosti
stromov v dôsledku sucha, zvýšenia rizika lesných požiarov a veterných kalamít, premnoženia škodcov ako je
lykožrút, či aktivizácie inváznych druhov. Kombinácia nárastu teplôt vzduchu a nedostatok vlahy má potenciál
spôsobovať nežiadúce fyziologické zmeny stromov. V dôsledku toho by stromy mohli zaznamenať pokles
prírastkov a zoslabenie. To by mohlo viesť k znižovaniu schopnosti stromov absorbovať CO2.
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019; Zelená správa uvádza, že zmena klímy
preukázateľne prebieha a jej dopady na ekosystémy a spoločnosť sú doložené množstvom pozorovaní aj v SR.
Ak bude aj naďalej pokračovať rast emisií GHG, do konca 21. storočia nás čakajú závažné zmeny klimatických
podmienok na celej Zemi. V závislosti od dosiahnutej koncentrácie GHG v atmosfére, môže globálna
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teplota vzduchu do konca tohto storočia vzrásť o 4,8 °C oproti obdobiu 1986-2005, pričom nárast teploty na
pevninách bude výrazne vyšší (COLLINS ET AL. 2013). V podmienkach strednej Európy dôjde k nárastu intenzity
a frekvencie periód sucha a extrémnych teplôt, s nepriaznivými vplyvmi na stav lesných porastov.
Pokiaľ by sa naplnil optimistický scenár globálneho oteplenia len o 1,5 °C, v lesoch by bola nutná len čiastočná
zmena drevinového zloženia. Otepľovanie však bude pravdepodobne pokračovať ďalej. Oteplenie o 2,5 °C
do roku 2080 bude však príliš veľká zmena na jednu generáciu stromov, ktoré potrebujú na prirodzenú
reprodukciu 60 až 100 rokov. Prirodzený limit pre migráciu semien našich hlavných drevín, je niekoľko
kilometrov za generáciu lesa55.
Uvedené zmeny by spôsobili posun podmienok určujúcich výskyt a produkciu drevín o niekoľko vegetačných
stupňov (vs.) nahor. Lesné dreviny a ich spoločenstvá s dlhým vývojovým cyklom nebudú schopné reagovať na
takúto zmenu prirodzenou migráciou, ani ďalšími adaptačnými mechanizmami. Na zabránenie rozpadu lesov,
udržanie ich integrity a schopnosti poskytovať požadované ekosystémové služby, vrátane produkcie drevnej
hmoty sú preto nevyhnutné adaptačné opatrenia.
Oteplenie spôsobí vo všeobecnosti posun produkčného optima drevín smerom nahor do vyšších vs. V nižších
vs sa naopak produkčné podmienky najmä pre dreviny oceánickej klímy a dreviny náročnejšie na vlhkosť
(jedľa, buk, smrek) budú postupne zhoršovať. Priamym dopadom poklesu zrážok budú fyziologické poruchy
citlivejších drevín (smrek, jedľa, buk) vyvolané suchom, pokles ich prírastku a zvýšená mortalita v nižších vs.
V dôsledku zvýšeného výskytu víchric a búrok vo všeobecnosti stúpne ohrozenosť staticky labilnejších
rovnovekých porastov smreka, jedle a v menšej miere aj iných drevín, ktorých zvýšené deštrukčné
poškodzovanie, najmä v prípade smrečín, je jednoznačne pozorovateľné už v súčasnosti. Nepriamym
dopadom vzostupu teplôt je nárast aktivizácie patogénov a hmyzích škodcov, ako aj následných škôd
na drevinách, ako ich hostiteľoch. Zvlášť ohrozenou drevinou z tohto hľadiska je smrek v dôsledku nárastu
počtu generácií lykožrúta smrekového (Ips typographus) pri otepľovaní.
Národný lesnícky program Slovenskej republiky 2021 – 2030 vo vízii riešenia problému zmeny klímy56
poukazuje na skutočnosti, že lesné hospodárstvo môže zmierniť nárast CO2 v atmosfére, a tým čiastočne
eliminovať jednu z príčin problému na globálnej úrovni. Lesné hospodárstvo môže prispôsobiť hospodárenie v
lesoch meniacim sa podmienkam, a tým čiastočne eliminovať druhú z príčin problému na národnej úrovni.
Mitigačné opatrenia môžu zmierniť prejavy zmeny klímy cestou zvýšenia zásob uhlíka v lesoch (zvýšením
lesnatosti, zvýšením zásob dreva v lesoch), uskladnením uhlíka vo výrobkoch z dreva s dlhou
životnosťou, a/alebo náhradou fosílnych palív lesnou biomasou.
Adaptačné opatrenia majú prispôsobiť lesy novým podmienkam metódami lesníckych odborov genetika a
šľachtenie lesných drevín, pestovanie a hospodárska úprava lesa, ochrana lesa, lesnícka politika.
Pre lesné hospodárstvo sú dôležité adaptačné opatrenia, ktoré sú predpokladom udržania zásob a plnenia
ekosystémových služieb lesov.
Z hľadiska vzťahu k dopadom zmeny klímy sa môžu realizovať dvomi spôsobmi:
- pasívny adaptačný manažment, t. j. čakanie na prejavy dopadov zmeny klímy a reagovanie až keď sa
objavia (nápravné, ozdravné opatrenia v lesoch po kalamitách), alebo
- aktívny adaptačný manažment, t. j. aktívne predvídanie a výkon preventívnych opatrení skôr, ako sa
prejavy dopadov zmeny klímy dostavia (rekonštrukcie lesov, prebudovy lesov na prírode blízke
obhospodarovanie).
Na základe syntézy existujúcich poznatkov sa vypracoval rámcový odhad perspektívy pestovania domácich
a udomácnených drevín v podmienkach zmeny klímy57. Z hľadiska udržania a posilňovania ekologického
a produkčného potenciálu lesov bude v procese implementácie adaptačných opatrení do strategického
lesníckeho plánovania potrebné najmä:
- prispôsobiť cieľové zastúpenie drevín posunu ich produkčného optima do vyšších nadmorských výšok;
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využívať vo väčšej miere odolné domáce a introdukované dreviny (pokiaľ sa nepovažujú za invázne),
vrátane vysokej a žiadanej produkcie (smrekovec, borovica, duglaska, jaseň, javor, čerešňa...);
- prispôsobiť rubnú dobu porastov ohrozených drevín (smrek, jedľa, borovica) ich reálnej životnosti
v meniacich sa podmienkach;
- teoreticky dopracovať a prostredníctvom prírode blízkeho obhospodarovania lesov zavádzať do praxe
alternatívu odolnejšieho typu lesa s bohatou drevinovou, vekovou a priestorovou štruktúrou.
58
Správa taktiež uvádza potrebu zvyšovania vodozádržnej funkcie lesa a akumuláciu vody v lesnej krajine.
Samotná podpora prírode blízkeho hospodárenia lesov zabezpečí vytváranie diferencovanej vekovej, druhovej
a priestorovej štruktúry lesa, ktorá prispeje k znižovaniu intenzity odtoku vody. Následne je potrebná podpora
budovania, resp. rekonštrukcie technických prehrádzok na vodných tokoch (v ich horných častiach), čo
prispeje k spomaľovaniu odtoku počas extrémnych klimatických udalostí. Ďalším vhodným opatrením,
zameraným na zmiernenie povrchového odtoku z lesa, je pravidelná údržba a starostlivosť o lesnú cestnú sieť,
ktorá sa v posledných rokoch v dôsledku zhoršenej ekonomickej situácie obhospodarovateľov lesa realizuje v
nižšej miere. Revitalizácia poškodených lesných ciest je efektívny spôsob obmedzenia vodnej erózie a zníženia
odtoku vody z lesa.
Závery a odporúčania uvedené v Zelenej správe, okrem iného navrhujú zabezpečiť implementáciu modelov
cieľového stavu štruktúry lesov a adaptácie lesných porastov na klimatickú zmenu pre základné typy lesa v SR
s cieľom udržania ich ekologického a produkčného potenciálu prostredníctvom hospodársko-úpravníckeho
plánovania, vrátane širšieho uplatnenia nástrojov zmeny a úpravy starších programov starostlivosti, v ktorých
modely neboli implementované v čase vyhotovenia programov.
Prípadné neschválenie NAP ovplyvní vyššie uvedené trendy len veľmi málo. Je to spôsobené implementáciou
opatrení smerovaných na adaptáciu na zmenu klímy sektorovými stratégiami, najmä aktuálne pripravovanými.
Avšak poskytnutie správnych nástrojov, poskytnutých aj prostredníctvom NAP, pomôže zvýšiť povedomie
o kľúčovej úlohe, ktorú lesné hospodárstvo hrá a musí hrať v rámci opatrení v oblasti zmeny klímy a adaptácie
na túto zmenu.
Implementáciou NAP, v oblasti adaptácie lesného hospodárstva, sa očakáva:
- zvýšenie, komplexným a holistickým prístupom, adaptačnej schopnosti lesov na prebiehajúcu zmenu
klímy,
- aproximácia drevinového zloženia a využiteľných genetických zdrojov lesných drevín smerom ku stavu
čo najväčšej stability a odolnosti voči zmene klímy
- podpora a presadzovanie alternatívnych modelov hospodárenia, podporujúcich stabilitu a odolnosť
lesných porastov
- aktualizácia a zapracovanie najnovších poznatkov o dopadoch zmeny klímy na lesy do legislatívy a
praxe, pričom budú zohľadňovať najnovšie, vedecky a empiricky overené poznatky o dopadoch zmeny
klímy na lesy.
Uvedené sa dosiahne realizáciou 8 špecifických opatrení a na ne nadväzujúcich 23 úloh, tak neštrukturálnej
ako ak štrukturálnej povahy (viď prílohu č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení a kap. VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív
zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané
vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky a
neurčitosti).
NAP ovplyvní vývoj a trendy smerované k zvýšeniu:
- počtu podporených projektov, resp. výmery lesa s implementovanými adaptačnými modelmi,
- počtu podporených projektov, resp. výmery lesa s implementovanými ozdravnými opatreniami,
- počtu založených semenných sadov a reprodukčných výsadieb pre dreviny/proveniencie akútne
ohrozené zmenou klímy,
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počtu implementovaných projektov na zachovanie biologických zdrojov lesov v ich pôvodnej diverzite,
počtu, resp. výmery vytvorených semenných sadov a reprodukčných výsadieb ex situ, počtu nových
oddielov banky semien lesných drevín, semenné sady a reprodukčné výsadby ex situ,
počtu projektov, resp. výmery lesných porastov s pokusne uplatneným modelom prírode blízkeho
hospodárenia v lesoch v spolupráci vedy a praxe,
počtu vybudovaných demonštračných objektov adaptácie lesných porastov na zmenu klímy,
počtu, resp. výmery založených agrolesníckych systémov.

Prostredníctvom neštrukturálnych úloh NAP prispeje napr. k:
- úprave všeobecne záväzných právnych predpisov,
- úprave/ príprave usmernení a metodických predpisov lesného hospodárstva,
- nastaveniu finančnej podpory na využitie alternatívnych modelov hospodárenia do relevantných
dokumentov,
- publikovaniu výchovných a obnovných postupov pre alternatívne modely hospodárenia,
- zazmluvneniu a realizácii výskumných projektov,
- aktualizácii monitorovacieho a informačného systému.

1.2.4.3. Biotopy, druhy a ochrana prírody a krajiny
Zmena klímy zasahuje do fungovania ekosystémov a poskytovania ekosystémových služieb. Hodnotenie
zraniteľnosti ekosystémov a ich služieb na dôsledky zmeny klímy je zložité a závisí od lokalizácie a schopnosti
ich obnovy.
Na základe súčasných výsledkov mnohých prieskumov a čiastkových výskumov, možno konštatovať, že
biodiverzita v hlavných ekosystémoch (lesné, poľnohospodárske a vodné) signalizuje mierne negatívny trend.
Najvýznamnejšie negatívne zmeny nastávajú najmä u citlivých a zraniteľných ekosystémov, ako sú ekosystémy
horských smrečín, mokraďové ekosystémy a poľnohospodárske ekosystémy podhorských a horských oblastí
intenzívne ovplyvňované prívalovými dažďovými zrážkami a vodné ekosystémy v južných rovinatých regiónoch
trpiace výrazným suchom a anomáliami počasia (Miňďaš, 2011).
Najvýraznejšie sa zmena klímy v mokraďných lokalitách odráža v zmene vodnej hladiny a priľahlej hladiny
podzemnej vody. Vtáky, mäkkýše, ryby a ostatné živočíchy, môžu stratiť zdroj vody, potravy, možnosti na
hniezdenie, párenie a bezpečné útočiská pred predátormi. Zmena klímy môže výrazne zmeniť hydroekologické
pomery mokraďných ekosystémov a ohroziť vzácne mokraďné rastlinné spoločenstvá (Juráková et al., 2007).
Očakáva sa, že vplyv zmeny klímy na biodiverzitu a ekosystémy sa bude zvyšovať 59 a zároveň činnosti, akými
sú poľnohospodárstvo, doprava, priemysel a výroba energie budú naďalej viesť k úbytku biodiverzity, ťažbe
zdrojov a škodlivým emisiám.
Predpokladaný vývoj ekosystémov v dôsledku zmeny klímy:
- v dôsledku zvýšenej priemernej teploty vzduchu sa očakáva posun vegetačných pásiem a stupňov, čo z
pohľadu biodiverzity môže znamenať ohrozenie ekosystémov, biotopov, druhov organizmov a ich
spoločenstiev. Predpokladajú sa zmeny v štruktúre a zložení biotopov, výmeny druhov v biotopoch,
ktoré spôsobia zníženie odolnosti ekosystémov, zníženie ich schopnosti poskytovať ekosystémové
služby alebo ich rozpad. V súčasnej človekom využívanej krajine je obmedzená možnosť pre posun
ekosystémov v rámci vegetačných pásiem a stupňov, čo znamená ich izoláciu, väčšiu fragmentáciu
spôsobujúcu úbytok migrujúcich druhov. Najzraniteľnejšími typmi biotopov na Slovensku sú
sladkovodné biotopy, rašeliniská, slatiny, lesné biotopy a vysokohorské biotopy.
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vysychanie pôd, vegetačné zmeny smerujúce v extrémnom prípade až k dezertifikácii z pohľadu
biodiverzity znamenajú úbytok mokradí, slatín a rašelinísk. Zmena kvality vody, zakalenie, zvýšená
sedimentácia, zanášanie (napr. miest rozmnožovania rýb) a zvýšená eutrofizácia s výskytom toxických
siníc a rias spôsobia zmeny v kvalite vodných ekosystémov.
disturbancie predovšetkým v lesných ekosystémoch môžu byť veľkoplošné. V dôsledku takéhoto
poškodenia môže dôjsť k vytvoreniu podmienok pre následné negatívne pôsobenie biotických
škodlivých činiteľov, najmä podkôrneho a drevokazného hmyzu, na tieto ekosystémy. Môže prísť k
zániku existujúcich biotopov, zároveň sa môžu vytvárať nové biotopy na nových miestach.

Predpokladaný vývoj rastlinných a živočíšnych druhov v dôsledku zmeny klímy:
- očakáva sa zvýšená úroveň fotosyntézy a respirácie, zmeny v raste, stavbe tela alebo biologickej
produktivite určitých druhov. Fyziologický stres môže viesť k väčšej mortalite a náchylnosti na
choroby.
- posun zimného obdobia a častejšie prejavy neskorých jarných mrazov v extrémnom prípade môžu
znamenať postupný úhyn celých populácií jedincov a to aj v nadväznosti na ich ekologické väzby.
- miera schopnosti organizmov prispôsobovať sa dôsledkom zmeny klímy je otázna, vzhľadom na rozsah
a rýchlosť zmeny klímy a stabilitu a kvalitu koridorov pre migráciu vzácnych druhov. Najzraniteľnejšie
sú úzko špecializované druhy, endemity a relikty. Na Slovensku budú dotknuté druhy a spoločenstvá,
ktoré sú na južnom okraji areálu rozšírenia a vysokohorské druhy a spoločenstvá. Väčšina na vodu
viazaných druhov patrí medzi ohrozené, nakoľko sú zraniteľné a citlivé voči zmenám hydrologického
režimu a antropogénnym zásahom.
- očakávajú sa zmeny vo vzájomnej závislosti druhov (vzťahy predátor- korisť, rastlina- opeľovač,
symbiotické závislosti, izolácia, úbytok možností na migráciu). Zmena klímy ovplyvní aj vzťahy medzi
druhmi a ich konkurencieschopnosť.
- očakáva sa oslabenie adaptačnej schopnosti druhov v dôsledku straty genetických zdrojov, posunu
vhodných vegetačných pásiem a stupňov pre niektoré druhy smerom na sever a do vyšších
nadmorských výšok, ohrozenie stability a kvality koridorov pre migráciu vzácnych a endemických
druhov, šírenie nepôvodných druhov, inváznych druhov a škodcov. Limitujúcou otázkou prežitia
dotknutých druhov bude ich schopnosť (rozptyl druhov) a možnosť (existencia vhodných koridorov)
presunu na miesta s vyhovujúcimi podmienkami.
V oblasti biodiverzity a prírodného prostredia, aktualizácia NAS, priniesla systémové riešenie ako súbor
predbežných a plánovaných opatrení zavádzaných s cieľom minimalizovať straty, škody a ekonomické náklady
vyplývajúce zo zmeny klímy.
Problematikou zmeny klímy v kontexte ochrany biotopov, druhov a chránených území sa zaoberá tiež
Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny do roku 2030 (ďalej len „koncepcia“) (v procese
schvaľovania/pripomienkovania). Koncepcia rieši, okrem iného, opatrenia pre zvýšenie odolnosti prírodného
prostredia na zmenu klímy týkajúce sa intravilánu i extravilánu mestských oblastí, poľnohospodárskej krajiny a
voľnej v krajiny (konkrétne mokraďových biotopov). Opatrenia navrhnuté pre mestské a poľnohospodárske
oblasti sú založené na rozvoji zelenej infraštruktúry a teda na zvyšovaní rastlinnej diverzity v mestskom
prostredí i poľnohospodárskej krajine. Pretože najmä diverzifikované ekosystémy sú odolné voči zmene klímy.
Podľa oznámenia komisie európskemu parlamentu „Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy –nová
stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy„60, sa predpokladá podpora prírode blízkych riešení. Rozsiahlejším
vykonávaním prírode blízkych riešení by sa zvýšila odolnosť proti zmene klímy a prispelo by sa k viacerým
cieľom zelenej dohody. Modro-zelená infraštruktúra (na rozdiel od šedej) je viacúčelová, predstavuje
kategóriu riešení, ktoré neoľutujeme, a zároveň poskytuje environmentálne, sociálne a hospodárske výhody a
60

EK, 2021: Oznámenie komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a
výboru regiónov- Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy –nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy;
https://www.eea.europa.eu/soer/sk/publications/zivotne-prostredie-europy-stav-a
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pomáha budovať odolnosť proti zmene klímy. Napríklad ochrana a obnova mokradí, rašelinísk, rozvoj
mestských zelených plôch a inštalácia zelených striech a stien, podpora a udržateľné obhospodarovanie lesov
a poľnohospodárskej pôdy prispejú k adaptácii na zmenu klímy nákladovo efektívnym spôsobom. Je
nevyhnutné lepšie kvantifikovať ich prínosy a lepšie ich komunikovať subjektom s rozhodovacou právomocou
a odborníkom z praxe na všetkých úrovniach s cieľom zlepšiť ich využívanie.
Prírode blízke riešenia musia zohrávať väčšiu úlohu pri územnom manažmente a plánovaní infraštruktúry s
cieľom znížiť náklady, poskytovať služby odolné proti zmene klímy a zlepšiť dodržiavanie požiadaviek rámcovej
smernice o vode týkajúcich sa dobrého ekologického stavu. Využívaním prírode blízkych riešení, vrátane
obnovy „špongiovitej“ funkcie pôdy, sa posilnia dodávky čistej pitnej vody a zníži sa riziko záplav. Zároveň
poskytnú prínosy, ako je sekvestrácia uhlíka, príležitosti v oblasti cestovného ruchu a ochrana a obnova
biodiverzity.
Investície do prírode blízkych riešení musia byť dlhodobo životaschopné, pretože zmena klímy zvyšuje tlak na
ekosystémy.
Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja z hľadiska druhov a biotopov
Pravdepodobný vývoj a trendy v oblasti ochrany druhov a ich biotopov stanovuje viacero strategických alebo
koncepčných materiálov na nadnárodnej i národnej úrovni. Základné smery a trendy v tejto oblasti určuje
najmä platná legislatíva, európske smernice a medzinárodné dohovory. Vstupom do EÚ v tejto oblasti bola
posilnená ochrana najmä druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice
o vtákoch, čo bolo premietnuté aj do národnej legislatívy. Trend posilnenia ochrany týchto druhov bude ďalej
prehlbovaný vzhľadom na viaceré, doteraz v plnej miere neaplikované, záväzky európskych smerníc. Ide najmä
o vypracovanie programov starostlivosti o územia európskeho významu a ich uplatňovanie v praxi. Podobne je
to aj s programami starostlivosti o chránené vtáčie územia, ktorých aplikácia sa len v tomto období postupne
rozbieha. Ďalšou oblasťou je doteraz neukončený proces dostatočnosti vymedzenia území európskeho
významu.
Orientácia Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP) na ochranu a manažment druhov
a biotopov európskeho významu s cieľom udržovania a zlepšovania ich stavu dáva predpoklady na pozitívne
zmeny aj v ochrane vzácnych alebo ohrozených druhov živočíchov. Východiskom majú byť priority určené
Prioritným akčným rámcom financovania sústavy Natura 2000 (PAF) 61.
V novom programovom období bude určovať priority PAF na roky 2021 až 2027. Doterajšia orientácia PAF je
smerovaná na plnenie cieľa 1 Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity62. V prípade druhov bol najväčší dôraz
kladený na druhy, pre ktoré sa vymedzujú územia európskeho významu a druhy, ktoré sa nachádzajú v zlom
stave.
Na základe zistených stavov bol navrhnutý pre každý druh typ manažmentu (udržiavací, cieľový alebo
operatívny) a cieľové zlepšenie stavu do roku 2027 prípadne do roku 2034.
S ohľadom na uvedené ako aj výsledky monitoringu (www.biomonitoring.sk) sa vysoká priorita riešenia
nepriaznivých a zlých stavov ukazuje najmä pri živočíchoch viazaných na vodné a mokraďné prostredie, najmä
ryby, plazy, vážky, obrúčkavce, ale aj ostatné bezstavovce (rovnokrídlovce, chrobáky, motýle).
Vysoká priorita riešenia nepriaznivých a zlých stavov tiež u viacerých skupín a typov biotopov. PAF na roky
2021 – 2027 zadefinuje opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie priaznivého stavu. Najväčší dôraz
sa bude klásť na biotopy, ktorých ochrana a manažment je zakotvený v národných legislatívnych
61

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/prioritnyakcny-ramec-financovania-natura-2000-slovenskej-republike-eu-programove-obdobie-2014-2020/
62
Pre splnenie cieľa 1 Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity “v plnom rozsahu implementovať smernicu o ochrane vtáctva
a smernicu o biotopoch” je stanovené “zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, na ktoré sa vzťahujú
právne predpisy EÚ o prírode a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu do roku 2020, aby (v porovnaní so
súčasnými hodnoteniami): o 100 % viac posúdení biotopov a o 50 % viac posúdení druhov podľa smernice o biotopoch
vykázalo zlepšený stav ochrany a o 50 % viac posúdení druhov v rámci smernice o ochrane vtáctva vykazovalo bezpečný
alebo zlepšený stav”.
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dokumentoch, európskych smerniciach, dohovoroch, strategických dokumentoch, programoch starostlivosti
a pod. Implementáciou návrhu Koncepcie dôjde len k podpore týchto skutočností a prispeje k snahám
o zlepšenie stavu. Koncepcia podporí synergické pôsobenie a napĺňanie existujúcich dokumentov.
Európska legislatíva rieši aj problematiku inváznych druhov na medzinárodnej, resp. európskej úrovni. Od
1.1.2015 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o
prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (ďalej len „nariadenie o
introdukcii a šírení inváznych nepôvodných druhov“). Upravuje pravidlá na prevenciu, minimalizáciu a
zmiernenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenia inváznych druhov na biodiverzitu všetkých štátov EÚ. V
zmysle článku 4 nariadenia Komisia prijala zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy EÚ (aj
živočíchov) Vykonávacím Nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13.júla 2016, ktoré nadobudlo účinnosť od
4.8.2016. Zoznam zahŕňa druhy, ktoré na základe spracovaného hodnotenia rizík predstavujú pre EÚ najväčšiu
hrozbu. Zahŕňa druhy, ktoré sú už v EÚ rozšírené a spôsobujú veľké ekonomické straty napr. na produkcii
alebo významne negatívne ovplyvňujú pôvodné ekosystémy. Alebo druhy, ktoré zatiaľ na území EÚ nie sú
evidované, ale invázne sa šíria v iných krajinách a ich prienik do krajín EÚ by mohol mať negatívny vplyv na
biodiverzitu. Zoznam sa bude každých 6 rokov komplexne preskúmavať, hodnotiť a meniť. Zaraďovať nové
druhy bude možné aj priebežne, mimo tohto hodnotenia, ak sa vyskytnú nové skutočnosti a hrozby zo strany
doteraz nezaradených druhov, ktoré bude potrebné riešiť. Invázne druhy zo zoznamu podliehajú prísnym
pravidlám.
Pravdepodobný vývoj je nevyhnutné spájať aj s aplikáciou cieľov medzinárodných dohovorov a národných
strategických dokumentov, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť. Niektoré z nich sa týkajú výlučne
živočíchov, ale všetky s nimi súvisia prostredníctvom ochrany ich biotopov. Jedná sa napr. o:
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity SR do roku 2020. V nadväznosti na tento dokument bol
vypracovaný Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie
Koncepcia ochrany prírody a krajiny (2006)
Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2024
Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny, chránené vtáčie územia a územia
medzinárodného významu
Agenda 2030
Dohovor o biologickej diverzite
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva
(Ramsarský dohovor)
Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor)
Dohoda o ochrane africko - euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (AEWA)
Dohoda o ochrane netopierov v Európe (EUROBATS)
Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor)
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
(CITES/Washingtonská konvencia)
Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor).
Predpokladané dôsledky zmeny klímy na chránené územia na Slovensku a popis pravdepodobného vývoja
a trendov vývoja z hľadiska manažmentu chránených území
Z hľadiska zraniteľnosti, adaptability a odolnosti krajiny a sústavy chránených území v nej (ekologickej siete
ochrany prírody) je potrebné konštatovať, že chránené územia predstavujú najúčinnejší a najstabilnejší prvok
z hľadiska zmierňovania dopadov zmeny klímy na spoločnosť. Význam chránených území a ekologicky
stabilizovanej krajiny sa ale odvíja od miery zraniteľnosti, ktorá je dominantne zapríčinená zlým, nevhodným
alebo neprimeraným manažmentom a nadmerným hospodárskym využívaním prírodných a krajinných
zdrojov. Čím väčšia je miera zraniteľnosti krajiny a sústavy chránených území spôsobená človekom, jednotlivo
alebo celoplošne, tým sú funkcie krajiny v boji proti dopadom zmeny klímy menej efektívne. Preto je dôležité,
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že sa aktualizovaná NAS v jednotlivých sektorových opatreniach, podporená úlohami v NAP, sústreďuje aj na
zmeny prístupu k hospodárskemu využívaniu krajiny a náprave poškodených častí prírody vrátane
ekosystémov (inde označené ako „mierne“ opatrenia, teda opatrenia, ktoré majú charakter metodický,
legislatívny alebo koncepčný).
Zmena klímy má aj svoj priamy dopad na chránené územia bez ohľadu na to, v akom stave sa nachádzajú.
Najväčší problém vzniká stratou vody a zmenami vodného režimu v chránených územiach. Vo všeobecnosti sa
očakáva, že priamymi celoplošnými prejavmi zmeny klímy je zmena v klimatických pomeroch tak, že postupne
dochádza k celoplošnému otepľovaniu krajiny, pričom v južných oblastiach sa to prejaví aj výrazným deficitom
zrážok a zvyšujúcim sa podielom vysušovania, pričom môže dôjsť až k dezertifikácii niektorých území vrátane
chránených. Následne sa dajú očakávať aj zmeny v biote, najmä vo vegetácii, pričom časť druhov rastlín
a biotopov rastlín vysušovaním alebo nedostatkom vlahy zanikne, resp. ich nahradia iné druhy a iný charakter
vegetácie.
Na druhej strane v severnejších oblastiach Slovenska sa očakáva zvýšený podiel klimatických extrémov, najmä
prívalových dažďov spojených s húľavami a silnými veternými smršťami, extrémnym snežením, ale súčasne aj
rýchlym oteplením a topením snehovej pokrývky. Pokiaľ chránené územia budú poškodzované, napr.
intenzívnou až extrémnou lesnou ťažbou alebo ťažbou nerastných surovín, žiadne územie, akokoľvek bude
právne chránené, sa nedokáže vyrovnať s týmito zmenami a dominovým efektom bude narastať ich
poškodzovanie a miera zraniteľnosti (erózia pôdy a morfológie terénu, zmeny vo vegetačnom kryte, zmena
v hydrologickom cykle na lokálnej, ale aj regionálnej úrovni a podobne).
Ako zosilňujúci tlak budú pravdepodobne pôsobiť invázne nepôvodné druhy, z ktorých mnohé sú omnoho
prispôsobivejšie a ich šírenie môže byť podmienené aj otepľovaním a zmenami vodného režimu. Navyše
invázne druhy vedia veľmi efektívne využiť otvárajúce sa ekologické niky, ktoré budú súvisieť s dynamickými
zmenami ekosystémov. Pri niektorých ekosystémoch môže dôjsť až k ich rozpadu.
Pokiaľ nedôjde na jednej strane k zmene prístupu v ochrane chránených území (v systéme a v aplikácii) a na
druhej strane k razantnej zmene hospodárskeho využívania prírodných zdrojov chránených území a zmene
vnímania vzťahu hodnoty produkčných a mimo-produkčných funkcií ekosystémov, synergia týchto činiteľov
spôsobí, že sústava chránených území stratí dominantnú funkciu a službu spoločnosti ako kostra odolnosti
a adaptívnej kapacity celej krajiny (na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni).
Jednou z dominantných verejno-prospešných funkcií a významu chránených území, ktorý bude narastať, je aj
zmierňovanie dopadov zmeny klímy na prírodu, prírodné prostredie chránených území tak, aby sa tieto
zachovali a zachoval sa priaznivý stav ich ochrany na národnej a medzinárodnej úrovni. Na druhej strane takto
zachovalá ekologická sieť ochrany prírody zvýši holistickú odolnosť ostatnej krajiny vrátane sídelných
komplexov, sociálnej a hospodárskej infraštruktúry a ľudí v nej žijúcich, zníži mieru jej zraniteľnosti a ohrozenia
obyvateľstva, miest a obcí dôsledkami zmeny klímy, ako sú napr. prívalové povodne, zhoršenie zdravotného
stavu a životného ohrozenia, nedostatok pitnej vody a vznik environmentálnych, katastrofických situácií. Ide o
synergický efekt, ktorý sa dá vyjadriť aj ekonomickou hodnotou, kde stabilné a rezistentné územie má vyššiu
hodnotu pre život a rozvoj ako územie poškodené, destabilizované a rizikové. Aj z hľadiska adaptácie na
zmenu klímy sa revitalizácia a stabilizácia chránených území musí popri ostatných adaptačných a mitigačných
opatreniach na zmierňovanie dopadov zmeny klímy realizovať na adekvátnej úrovni porovnateľnej so všetkými
existenčnými opatreniami spoločnosti ohrozenej nepriaznivými dopadmi zmeny klímy na celú spoločnosť.
Zlepšenie efektívnosti ochrany a manažmentu chránených území je možné dosiahnuť účelným rozzónovaním
chránených území, vypracovaním integrovaných programov starostlivosti chránených území európskej
sústavy, národnej siete chránených území a chránených území medzinárodného významu a zabezpečením
prekategorizovania lesov v chránených územiach s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených
druhov do kategórie lesov osobitného určenia. K naplneniu tohto cieľa je možné prispieť aj vytvorením
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podmienok pre starostlivosť o štátne, obecné a súkromné chránené územia, podporou vlastníkov pozemkov a
ich zapojením do aktívnej starostlivosti a iných ochranných opatrení, manažmentovými opatreniami
a efektívnymi kompenzačnými mechanizmami, predovšetkým v prísne chránených lokalitách, napríklad
v prírodných lesoch. Jedným z predpokladov pre splnenie cieľa je sústredenie sa na výkup, nájom alebo
zámenu pozemkov v prípade nezáujmu vlastníkov o vykonávanie primeraných opatrení v tých lokalitách
a chránených územiach, kde sa nachádzajú vzácne prírodné ekosystémy , a následne prevedenie vykúpených
alebo zamenených pozemkov do správy organizácie ochrany prírody.
Uvedené je stanovené v rámci dlhodobého cieľa č.1- zlepšiť efektívnosť ochrany a manažmentu chránených
území, definovaného v návrhu koncepcie. Cieľ obsahuje nasledovné operatívne ciele:
- 1.1. Vypracovať a predložiť návrh prehodnotenia a zonácie všetkých národných parkov s
bezzásahovou jadrovou zónou tvoriacou minimálne 50 % rozlohy národného parku s rešpektovaním
kritérií IUCN a návrh prehodnotenia a dobudovania existujúcej siete chránených území
- 1.2. Integrovať medzinárodné záväzky a potreby manažmentu v územiach medzinárodného významu
(s dôrazom na biosférické rezervácie, lokality svetového dedičstva UNESCO a ramsarské lokality)
a zosúladiť ich s územiami sústavy Natura 2000 a chránenými územiami národnej siete
- 1.3. Definovať pre všetky chránené územia ciele a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu ich
predmetov ochrany a na lesných pozemkoch vytvoriť mechanizmus integrovaných programov
starostlivosti o lesy a programov starostlivosti o chránené územia
- 1.4. Dosiahnuť optimalizáciu správy chránených území, vrátane správy pozemkov vo vlastníctve štátu,
pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR
- 1.5 Zabezpečiť ochranu prírodných lesov a pralesov tak, aby bol v týchto územiach umožnený
prirodzený a nerušený priebeh prírodných procesov
Vo väzbe na posilnenie manažmentu chránených území určuje vývoj aj „Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do
roku 2030 - priniesť prírodu späť do našich životov" (ďalej len „Stratégia“), ktorú EK schválila v máji 2020.
V časti 2.1 tejto stratégie je zdôraznené, že chránené územia sú dôležité pre ochranu prírody, pre zachovanie
biodiverzity, ale ich súčasná výmera (17 % suchozemskej výmery a vnútrozemských vôd a 10 % morí) pre tieto
ciele nepostačuje. V stratégii sú preto stanovené ciele do r. 2030 dosiahnuť výmeru CHÚ na 30 % pevniny
a vnútrozemských vôd, z toho 1/3 prísne chránené (rovnako aj v rámci morí). V stratégii je zdôraznená
potreba zamerať sa na územia s vysokou hodnotou a potenciálom biodiverzity, ako sú pralesy a staré lesné
porasty, rašeliniská, travinné či vodné biotopy ai., pričom vymedzenie nových CHÚ nad rámec Natura 2000
a existujúcich CHÚ je v pôsobnosti členských štátov, zdôraznená je tiež potreba efektívneho manažmentu
CHÚ. V októbri 2020 EU stratégiu podporila Rada ministrov.
Uvedené skutočnosti tak budú pravdepodobne dôvodom na aktualizáciu koncepcie. NAP, vo vzťahu
k chráneným územiam, v úlohe 4.4.7. Zvyšovať výmery územia SR, ktoré bude ponechané na prirodzený vývoj
a prírodné procesy, predovšetkým na území existujúcich národných parkov, najmä na lesných pozemkoch so
strategickým cieľom zabezpečiť 10 % takto chráneného územia, určuje prísnejšie podmienky ako pripravovaná
koncepcia. Podstatné tak bude stanoviť priority a postavenie NAP vo vzťahu k navrhovanému opatreniu.
Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja z hľadiska územného systému ekologickej stability
Územný systémy ekologickej stability (ÚSES) taktiež prispieva k ochrane druhov a biotopov, pričom
v poslednej dobre dochádza k aktualizácii Regionálnych ÚSES (viď kap. III.2.3. Územný systém ekologickej
stability) a NAP na tejto skutočnosti nič nezmení.
Problematikou ÚSES v dlhodobom cieli 3: Vytvoriť právne, inštitucionálne a manažmentové podmienky pre
ochranu krajiny, zabezpečenie stability, konektivity v krajine, odolnosť prírodného prostredia na zmenu klímy
a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, sa zaoberá návrh koncepcie.
Operatívny cieľ 3.1. Uplatňovať integrovaný koncept ochrany krajiny predstavuje významné opatrenie
navrhovanej koncepcie vo vzťahu k ÚSES zamerané na:
- vypracovanie mapových podkladov pre ÚSES, územnoplánovaciu dokumentáciu a projektovú činnosť
na základe jasne definovaných migračných koridorov vychádzajúcich zo sledovania migrácie
živočíchov,
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vypracovanie zákona na ochranu krajiny, zabezpečujúci ochranu a udržateľný manažment krajiny
s jednoznačne zadefinovanými prvkami ÚSES, ich rozsahom, obmedzeniami na ich zachovanie
a stanovenými kompenzáciami za stratu alebo obmedzenie ekosystémových služieb,
zabezpečenie premietnutia opatrení navrhnutých v dokumentácii ochrany prírody do územných
plánov obcí a plánov pozemkových úprav,
zavedenie efektívnej ochrany krajinných prvkov, vrátane drevín rastúcich mimo lesa, vrátane remízok
a solitérnych drevín v pasienkovej pôvodnej kultúrnej krajine Slovenska,
zapojenie obce v súčinnosti s vlastníkmi, užívateľmi, správcami pozemkov do systematickej ochrany,
obnovy a budovania zelenej a modrej infraštruktúry a prírodných prvkov v zastavaných územiach obcí
a mimo zastavaných území,
zabezpečenie a účinnú ochranu konektivity vodných tokov, vrátane ochrany ich brehovej
a sprievodnej vegetácie.

Uvedené opatrenia slúžia na ochranu a tvorbu krajiny prostredníctvom dokumentácií ÚSES v spracovávaných
územnoplánovacích dokumentáciách obcí a regiónov. Sú premietnuté v krajinnoekologických plánoch,
ekologických štúdiách, pozemkových úpravách, ostatných rozvojových dokumentoch na národnej, regionálnej
a miestnej úrovni. Zachovaním krajinných prvkov ÚSES vrátane drevín rastúcich mimo lesa, vrátane remízok
a solitérnych drevín v pasienkovej pôvodnej kultúrnej krajine Slovenska dôjde k zabezpečeniu
charakteristického vzhľadu krajiny a zabezpečeniu jej ekologickej stability. Navrhované opatrenie má
vodoochrannú funkciu v krajine, vytvára refúgiá pre živočíchy, podmienky pre hniezdenie vtáctva.
Integrovaný prístup obce v súčinnosti s vlastníkmi, užívateľmi, správcami pozemkov do systematickej ochrany,
obnovy a budovania zelenej a modrej infraštruktúry a prírodných prvkov v zastavaných územiach obcí a mimo
zastavaných území podporia tvorbu ÚSES na lokálnej a regionálnej úrovni, čím dôjde ku konektivite zelenej
infraštruktúry v zastavanom území s voľnou krajinou. Vodné toky s brehovými porastmi v dokumentácií ÚSES
sú hydrické biokoridory. Predstavujú významný ekostabilizačný prvok v krajine, ktorý je významný taktiež
z hľadiska adaptácie na zmeny klímy.
Z vyššie uvedeného popisu vývoja vyplýva, že NAP v snahe zvýšiť adaptačnú schopnosť a ekologickú stabilitu
krajiny navrhuje súbor úloh, ktorými smeruje k zabezpečeniu vody pre prírodu, biodiverzitu a krajinu, ochranu
a adaptáciu biodiverzity v poľnohospodárskej krajine, lesov v chránených územiach a pod. Uvedené sa
dosiahne realizáciou 7 špecifických opatrení a na ne nadväzujúcich 38 úloh, tak neštrukturálnej ako ak
štrukturálnej povahy (viď prílohu č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných
indikátorov Správy o hodnotení a kap. VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a
geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s
poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky a neurčitosti).
Prípadné neschválenie NAP ovplyvní vyššie uvedené trendy len veľmi málo. Je to spôsobené implementáciou
opatrení smerovaných na adaptáciu na zmenu klímy aj sektorovými stratégiami, aktualizáciou NAS a v prípade
schválenia koncepcie, aj prostredníctvom opatrení v nej navrhovaných.
NAP, v oblasti zameranej na podporu prírodného prostredia a biodiverzity, ovplyvní vývoj a trendy smerované
napr. k zvýšeniu:
- počtu podporených projektov integrovanej protipovodňovej ochrany so zadržaním vody pre
biodiverzitu v krajine,
- podielu výmery ekotonov na výmere ornej pôdy,
- plochy lesa, kde prebehol proces premeny monokultúr v chránených územiach na porasty
s prirodzeným drevinovým zložením na účel zvýšenia ich adaptačnej schopnosti,
- podielu diverzifikovaných spôsobov obhospodarovania veľkoplošných chránených území v záujme
zvýšenia ich adaptačnej schopnosti,
- počtu a plochy realizovaných opatrení navrhnutých v ÚSES na účel zlepšenia stability a adaptačnej
schopnosti územia,
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počtu opatrení a plochy ekosystémov so starostlivosťou, ktorá prispieva k adaptačnej schopnosti
lesnej, poľnohospodárskej a mestskej krajiny,
počtu realizovaných projektov realizačného plánu zameraných za revitalizáciu degradovaných
ekosystémov.

Prostredníctvom neštrukturálnych úloh NAP prispeje napr. k:
- legislatívnym úpravám,
- hodnoteniu stavu vybraných vodných biotopov a biotopov rašelinísk,
- vypracovaniu širokého spektra analýz,
- príprave a vypracovaniu dokumentov napr. ÚSES, národný program a realizačný plán revitalizácie
ekosystémov,
- podpore základného a aplikovaného výskumu identifikácie, mapovania a využitia prírodných
adaptačných procesov
- zavedeniu špecifického monitoringu zameraného na sledovanie vplyvu zmeny klímy na biodiverzitu.

1.2.5. Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja v horninovom prostredí v kontexte zmeny klímy
Rôznorodé horninové prostredie má rôzne vlastnosti a preto v súvislosti so zmenou klímy reaguje rôznymi
prejavmi. Zmena klímy vo vzťahu k horninovému prostrediu má dôsledky na bilanciu prírodných vôd
(podzemné, povrchové, zrážkové), intenzifikáciu zvetrávania, eróziu, svahové deformácie (zosuvy), prenos
sedimentov a zmeny v morfológii územia. Intenzifikácia zvetrávania bude mať za následok zvýšenú mobilizáciu
ťažkých kovov, alkálií, okysľovanie a zasoľovanie pôd. Extrémne vysoké úhrny zrážok v krátkom časovom
intervale (prívalové dažde) budú spôsobovať prívalové povodne, ktorých dôsledkom bude zvýšená erózia pôd
ako aj mobilita nespevnených sedimentov. Eróziou môžu byť zasiahnuté environmentálne záťaže, odvaly a
odkaliská v dôsledku čoho môže byť ich materiálom kontaminované záplavové územie vrátane zdrojov pitnej
vody. Dôsledkom prívalových zrážok budú vznikať zosuvy. V dôsledku dlhších teplých a suchších období bude
nedostatok prírodných vôd (hydrologické a hydrogeologické sucho). Veterná erózia sa bude prejavovať
intenzívnejším rozrušovaním pôdneho povrchu, odnášaním rozrušovaných častíc vetrom a ukladaním týchto
častíc na inom mieste.
V poslednom období významnou mierou dominujú klimatické faktory, ale tiež nevhodné antropogénne
zásahy. V ich dôsledku dochádza na Slovensku každoročne k aktivizácií nových svahových deformácií63,
predstavujúcich riziko najmä v oblastiach s existujúcou infraštruktúrou, ale tiež v oblastiach s plánovaným
využitím územia pre výstavbu. Neraz ide o zosuvy s katastrofálnymi následkami. Príkladom mohutnej
aktivizácie zosuvov z nedávneho obdobia môže byť rok 2010, kedy bolo zaregistrovaných 577 nových zosuvov
a zemných prúdov, lokalizovaných prevažne v oblastiach východného Slovenska. Uvedená situácia
bezprostredne súvisela s rekordnými zrážkovými úhrnmi v priebehu mesiacov apríl – máj.
Mimoriadne bohatým na zrážky bol aj rok 2020, keď sa po prudkých dažďoch objavovali povodne takmer na
celom území Slovenska. Silné letné zrážky a dlhotrvajúce zrážky v priebehu októbra spôsobili tiež mnohé nové
svahové deformácie, alebo reaktivizáciu dočasne ukľudnených svahových deformácií. Mimoriadna situácia
bola vyhlásená napr. v obciach Krajná Poľana, Vinohrady nad Váhom, Ovčiarsko, Dlhá nad Kysucou, Dúbrava,
Čavoj, Kvačany, Klenov, Partizánska Ľupča, Liptovská Lužná, Likavka a Ružomberok.
Havarijnými zosuvmi sú postihnuté najmä územia Prešovského, Košického a Žilinského kraja. V súčasnosti MŽP
SR eviduje viac ako 100 havarijných zosuvov, ktoré ohrozujú životy ľudí, majetok a životné prostredie. Ich
počet sa mení v závislosti od počtu hlásených havarijných svahových deformácií a lokalít, kde sa realizáciou
sanácie, resp. protihavarijných opatrení situácia na území stabilizuje.
S cieľom znížiť ohrozenie obyvateľstva, v dôsledku havarijných zosuvov, zlepšiť kvalitu života ľudí v ohrozených
oblastiach Slovenska a zabrániť škodám na majetku občanov, obcí a štátu, bol schválený Program prevencie
63

Program prevencie manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029); https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy//SK/dokumenty/LP-2020-543
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manažmentu zosuvných rizík na obdobie rokov 2021 – 2029. Z uvedeného dôvodu prípadné neschválenie NAP
ovplyvní vyššie uvedené skutočnosti zanedbateľne.

1.2.6. Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja vo vodnom režime a vodnom hospodárstve
Podľa doterajšieho vývoja je pravdepodobné, že zmena klímy môže mať výraznejší negatívny vplyv na lokálne,
málo výdatné zdroje vody, predovšetkým v južných oblastiach Slovenska, v závislosti od širokého spektra
ďalších podmieňujúcich faktorov (prírodné, antropogénne).
Pokles výdatnosti vodných zdrojov môže mať negatívne dôsledky na:
- zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a možné zdravotné následky,
- poľnohospodárstvo,
- lesné hospodárstvo,
- zásobovanie priemyselných podnikov pitnou a úžitkovou vodou,
- vodný režim krajiny a jeho ekosystémy, na biodiverzitu územia,
- energetiku,
- dopravu,
- turizmus.
Zvyšuje sa riziko zhoršovania kvality povrchových, podzemných vôd a pitných vôd. Zmena klímy sa prejaví v
poklese hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov, znížení využiteľných zdrojov podzemnej vody a vo
vysúšaní (poškodení) suchozemských ekosystémov závislých na vode, upozorňuje strategický dokument Vízie
a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky –
Slovensko 2030.
Tendencie zmien hydrologického režimu poukazujú na zvýšenú potrebu prerozdeľovania odtoku v priestore
medzi severom a juhom (resp. vyššie a nižšie položenými časťami územia), medzi jednotlivými rokmi a v
priebehu roka. Je dôležité počítať aj s možnosťou potreby kompenzovať pokles výdatnosti zdrojov vody najmä
v nížinných častiach na strednom a východnom Slovensku a v letnom období. Hodnotenie dôsledkov zmeny
klímy na zdroje a zásoby podzemných vôd SR je predmetom viacerých projektov a štúdií, ktoré hovoria o
trvalom poklese výdatnosti zdrojov podzemných vôd. Podzemné vody predstavujú primárny zdroj pitnej vody
na Slovensku, ich využiteľné množstvá boli v Štátnej vodohospodárskej bilancii podzemných vôd ohodnotené
na približne 77 tis. l.s-1.
Zo správy z roku 2011, E. Kullman, ml. , ktorá sa venuje hodnoteniu možného dopadu klimatických zmien na
podzemné vody Slovenska a ich predpokladaným vplyvom na kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd,
vyplýva celoplošný negatívny dopad zmien klímy na podzemné vody s najvýznamnejším prejavom v centrálnej
ale najmä južnej časti Slovenska.
Možné dôsledky zmeny klímy na podzemné vody v období 1981 – 2015 (pramene), v porovnaní s referenčným
obdobím do roku 1980 (spracované na základe meraní vybraných 98 antropogénne neovplyvnených
prameňov lokalizovaných v 35 geomorfologických celkoch) sú nasledujúce:
- za obdobie 2010 – 2015, napriek suchému a z pohľadu podzemných vôd podpriemernému roku 2012,
došlo na území Slovenska k veľmi miernemu zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy na zdroje
podzemných vôd, ktoré boli indikované a publikované pri hodnoteniach podzemných vôd do roku
2009,
- naďalej však prevažujú negatívne dôsledky zmeny klímy na zdroje podzemných vôd po roku 1980 na
viac ako 60 % územia Slovenska,
- dokumentovaný priemerný pokles výdatností prameňov (zdrojov podzemných vôd) za obdobie 1981 –
2015 je v intervale okolo -8 %,
- najväčšie poklesy boli dokumentované v Kysuckej vrchovine, pohorí Vtáčnik, Podtatranskej kotline,
Muránskej planine, Slovenskom raji a Vihorlatských vrchoch, kde dosahovali, za obdobie 1981 – 2015,
hodnoty do -15 % (v porovnaní s referenčným obdobím do roku 1980).
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Možné dôsledky zmeny klímy na zásoby podzemných vôd v nížinách a kotlinách SR (sondy) v období 1981 –
2015, v porovnaní s referenčným obdobím do roku 1980 (spracované na základe meraní vybraných 99 sond
lokalizovaných v 10 čiastkových povodiach) sú nasledujúce:
- obdobne ako u prameňov, aj u sond dokumentujeme za obdobie 2010 – 2015 zmiernenie negatívnych
dôsledkov zmeny klímy na zásoby podzemných vôd,
- takmer 90 % územia nížin a kotlín Slovenska má ale stále odhadovanú zápornú zmenu v zásobách
podzemných vôd medzi obdobím 1981 – 2015 a referenčným obdobím do roku 1980,
- priemerná hodnota dokumentovaných poklesov špecifických zásob podzemných vôd sa pre všetkých
10 čiastkových povodí za vybrané obdobie 1981 – 2015 pohybuje okolo -35 až -40 tisíc m3.km-2,
- významnejšie priemerné poklesy zásob podzemných vôd na úrovni okolo -80 tisíc m3.km-2 boli v
období 1981 – 2015 dokumentované najmä v povodiach Hrona a Slanej.
Zmena klímy môže negatívne ovplyvniť aj kvalitu vodných zdrojov. Vplyvom prívalových dažďov a
povodňových stavov sa môže krátkodobo výrazne zhoršiť stav útvarov povrchovej vody, ako aj chemický stav
zdrojov podzemnej vody využívaných na zásobovanie pitnou vodou. V období nízkych vodných stavov hrozí
riziko zvyšovania eutrofizácie, zvyšovanie teploty vody, čo môže mať vplyv na jej kvalitu, ako aj na stav a
kvalitu ekosystémov priamo závislých od vody.
Obavy v súvislosti so suchom a nedostatkom vody v EÚ za posledné desaťročie narástli, a to najmä pokiaľ ide o
dlhodobú nerovnováhu medzi dopytom po vode a jej dostupnosťou v Európe. V rokoch 2011 a 2012 bola
postihnutá suchom veľká časť južnej, západnej a dokonca severnej Európy. Sucho vo významnej miere v oboch
rokoch zasiahlo aj SR.
Z hodnotenia trendov minimálnych ročných a mesačných prietokov je pre územie Slovenska spracované
nasledovné hodnotenie:
- v povodí slovenskej časti povodia Moravy je na samotnej Morave mierny pokles minimálnych ročných
prietokov a minimálnych mesačných prietokov v jarnom a letnom období. Na ľavostranných prítokoch
je situácia nepriaznivejšia,
- na Dunaji má trend minimálnych ročných prietokov mierne stúpajúcu tendenciu, pokles minimálnych
mesačných prietokov je od júna do augusta, v ostatných mesiacoch je zotrvalá, resp. mierne stúpajúca
tendencia,
- v povodí Váhu, sú výsledky hodnotenia trendov pomerne rozdielne – v hornej časti povodia, vo
vysokohorských tokoch a v povodiach najväčších prítokov, Oravy a Kysuce, možno vývoj minimálnych
ročných a mesačných prietokov považovať za priaznivý. V dolnej časti povodia Váhu, v povodiach Nitry
a Malého Dunaja pri hodnotení trendov charakteristík malej vodnosti prevláda klesajúci, ba dokonca
aj výrazne klesajúci trend,
- v hornej časti povodia Hrona je mierne stúpajúci trend minimálnych ročných prietokov a ani v jednom
z mesiacov nebol zaznamenaný trend klesajúci. Diametrálne odlišná je situácia na prítokoch Hrona z
Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria, kde až na malé výnimky prevláda klesajúci trend minimálnych
ročných prietokov a minimálnych mesačných prietokov v druhom polroku. Uvedené prítoky dokázali
zmeniť charakter vývoja minimálnych prietokov v dolnej časti toku. Nepriaznivý vývoj malej vodnosti
je aj v povodí Ipľa, kde je analogická situácia ako na prítokoch Hrona. V hornej časti povodia Slanej a v
povodí Dobšinského potoka je výraznejší nárast minimálnych ročných prietokov, v dolnej časti povodia
a v celom povodí Rimavy je naopak trend ročných miním klesajúci, pričom vo väčšine alebo aj vo
všetkých mesiacoch je tomu rovnako,
- vo všetkých hodnotených vodomerných staniciach v povodí Hornádu je buď mierny, ale aj
signifikantnejší nárast minimálnych ročných prietokov s ojedinelými poklesmi minimálnych mesačných
prietokov. Vývoj minimálnych ročných a mesačných prietokov v povodí Bodvy odpovedá silnej
exploatácii vodných zdrojov a z hľadiska vývoja malej vodnosti sa zaraďuje medzi povodia s najväčšou
zraniteľnosťou,
- povodie Bodrogu patrí medzi povodia s najmenšou zraniteľnosťou s analogickým vývojom malej
vodnosti, aký je v povodí Hornádu.
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Na základe výsledkov porovnania dvoch referenčných období pre hydrologické charakteristiky, a to období
1931 – 1980 a 1961 – 2000 bola spracovaná mapa zraniteľnosti priemernej vodnosti a podľa týchto výsledkov
sa odhadlo rozdelenie povodí, v ktorých je:
- stúpajúci, resp. vyrovnaný trend priemernej vodnosti (nízko citlivé a zraniteľné)- Dunaj, povodia
Dunajca, vysokohorské časti povodia Váhu, povodia hornej Oravy a Kysuce.
- vyrovnaný, resp. alebo mierne klesajúci trend vodnosti (stredne citlivé a zraniteľné)- Popradu, hornú
časť povodia Váhu, povodia Bodrogu a Hornádu,
- klesajúci, ba až výrazne klesajúci trend vodnosti (vysoko citlivé a zraniteľné)- ostatné povodia
(slovenská časť povodia Moravy, povodia Dunaja a Malého Dunaja, dolná časť povodia Váhu, povodia
Nitry, Hrona, Ipľa, Slanej a Bodvy.
Konkrétne to napr. znamená, že niektoré odtoky za obdobie 1961 – 2000 v oblastiach označených ako vysoko
citlivé poklesli až o 20 %.
Obrázok 12 Mapa zraniteľnosti priemernej vodnosti na území Slovenska

Zraniteľnosť priemernej vodnosti
nízka zraniteľnosť
stredná zraniteľnosť
vysoká zraniteľnosť

Zdroj: https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnota-je-voda/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.pdf

Slovenská republika definuje adaptáciu na zmenu klímy ako svoju prioritu v strategickom dokumente Zelenšie
Slovensko: Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Obsahuje samostatnú
kapitolu zameranú na riešenie sucha a nedostatku vody. Jeho cieľom je dosiahnutie lepšieho plánovania v
zastavanej, poľnohospodárskej a lesnej krajine, ktoré povedie k efektívnejšiemu hospodáreniu s vodou. Vodné
zdroje sa budú efektívne využívať, vrátane zrážkovej vody a opätovného využitia vody. Zadržiavaním vody v
krajine sa zmiernia dôsledky sucha a nedostatku vody.
Riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody je cieľom akčného plánu- H2Odnota je voda- Akčný plán na
riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody64, ktorý bol schválený Uznesením vlády č. 110/2018. Akčný plán je
podľa metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií samostatný dokument, ktorý nadväzuje
na vodný zákon, ktorý vytvára podmienky na znižovanie nepriaznivých účinkov sucha a nedostatku vody.
Sucho a nedostatok vody je súčasťou aktualizácie Vodného plánu Slovenska aj keď aktuálne nie je zaradené
medzi významné vplyvy, ktoré môžu mať dopad na stav útvarov povrchových a podzemných vôd. Základným
prvkom Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody je program opatrení. Jeho hlavným
cieľom je znížiť nepriaznivé dôsledky sucha a nedostatku vody na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne

64
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dedičstvo a hospodársku činnosť. V budúcnosti sa predpokladá rozpracovanie Akčného plánu pre každé
štádium sucha (normálne štádium, počiatočné štádium, závažné štádium a extrémne štádium).
V zmysle § 6 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami sa mapy povodňového ohrozenia vypracovali
pre každú geografickú oblasť, v ktorej existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorej možno
predpokladať, že je pravdepodobný výskyt povodňového rizika. Plány manažmentu povodňového rizika pre
čiastkové povodia, ktoré vymedzujú správne územie povodia Dunaja a správne územie povodia Visly sa
vypracovali na základe máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika.
Tabuľka 18 Počet vodných útvarov, na ktorých boli identifikované geografické oblasti s

významným povodňovým

rizikom
Počet vodných útvarov s významným povodňovým
rizikom
SÚ povodia / Čiastkové povodie

Počet oblastí s významným
povodňovým rizikom

existujúcim

pravdepodobným

celkom

existujúcim

pravdepodobným

Morava

18

10

28

33

18

Dunaj

0

0

0

0

0

Váh

53

49

84

94

98

Hron

9

9

12

22

32

Ipeľ

3

4

7

5

4

Slaná

6

2

6

23

8

Bodva

2

2

3

2

3

Hornád

18

1

18

56+29

1

Bodrog

32

7

33

114

15

Dunajec a Poprad

9

2

9

29

2

SÚP Dunaj

141

84

191

349+29

179

SÚP Visla

9

2

9

29

2

SR

150

86

200

378+29

181

Zdroj: Vodný plán Slovenska

Pre dosiahnutie cieľov Plány manažmentu povodňového rizika, ktoré sú zamerané na zníženie
pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na
ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, boli v plánoch manažmentu
povodňového rizika navrhnuté preventívne opatrenia. Podľa Partnerskej dohody medzi SR a EÚ na roky 2014 ‒
2020 „Prírodné opatrenia manažmentu povodňového rizika by mali byť považované za prioritné pred
projektmi sivej infraštruktúry na prevenciu a ochranu pred povodňami ako lepšia environmentálna voľba
(alebo ako doplňujúce s cieľom minimalizovania dopadov sivej infraštruktúry) za predpokladu, že sú rovnako
účinné alebo účinnejšie z pohľadu napĺňania cieľov podľa čl. 1 Smernice 2007/60/ES.
Vyššie uvedené plány sa v stanovených intervaloch aktualizujú a NAP na tejto skutočnosti nič nezmení.
Prípadné neschválenie NAP ovplyvní vyššie uvedené trendy v rozdielnom rozsahu. Vývoj, v prípade
neschválenia NAP, podľa jednotlivých špecifických cieľov riešených NAP by bol nasledovný:
- ŠC 1.1. - pretrvával by nevyhovujúci stav odtoku vody z krajiny (urýchľovane odtoku v dôsledku napr.
napriamovania tokov), negatívne vplyvy na vodný režim v sídlach (podiel nepriepustných plôch a ich
odkanalizovanie), negatívne vplyvy hospodárenia na poľnohospodárskych pôdach (erózia pôd,
mechanická a chemická degradácia pôd) a lesných pozemkoch, s intenzifikáciou prejavov sucha
a povodní. Rezervy sú v legislatíve, a ďalších systémových opatreniach na reguláciu odtokov
a budovaní zariadení na retenciu vody,
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-

-

-

-

-

ŠC 1.2. - existujúce riešenia v zmysle zákona o vodách (zákon č. 364/2004 Z. z.) a zákona o ochrane
pred povodňami (zákon č. 7/2010 Z. z.)- východiskový stav sa definuje prostredníctvom máp
povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, na základe ktorých sa vypracúvajú plány
manažmentu povodňového rizika a NAP na tejto skutočnosti nič nezmení,
ŠC 1.3. - existujú riešenia na úrovni stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb.) s využitím dokumentov
ÚSES, projektov pozemkových úprav, programov starostlivosti o chránené územia prírody a krajiny
a pod. V legislatíve nie je zakotvený jednotný (integrovaný) prístup k manažmentu krajiny, ktorý by
spájal všetky sektory. Problematike sa venuje metodika LANDEP. Okrem spomenutých dokumentov je
možné využiť aj programy starostlivosti o les, Vodný plán Slovenska, plány hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
vo vzťahu k využitiu krajiny. Mnohé regulatívy nie sú záväzné, kontrolovateľné a vymáhateľné,
ŠC 1.4. - aktualizácia Vodného plánu Slovenska, resp. máp povodňového ohrozenia, máp
povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika v súlade so smernicami EÚ
(2000/60/ES – RSV, 2007/60/ES – hodnotenie a manažment povodňových rizík)- tretí cyklus plánov
manažmentu povodí bude v koordinácii s druhým plánom manažmentu povodňového rizika, čo
reprezentuje komplexný strategický rámec pre integrovaný manažment povodí. NAP však poukazuje
na to, že chýba horizontálna integrácia so strategickými dokumentmi v poľnohospodárstve, lesnom
hospodárstve, rozvoji vidieka a územnom plánovaní. Spôsob nadefinovanie úloh v NAP však na tomto
trende nič nezmení a NAP je v tomto smere len veľmi malým prínosom,
ŠC 1.5. - v oblasti obhospodarovania pôd (erózia pôdy, splachy pôd a odnos živín) podľa zákona č.
220/2004 Z. z. (o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) a zákona č. 136/2000 Z. z. (o
hnojivách)- do bilancovania zdrojov a potrieb vody nie je zahrnutá potreba vody pre
poľnohospodárstvo komplexne. Vodu pre biotu rieši Rámcová smernica a o vode (určovanie
ekologických prietokov, špecifických prvkov kvality (biologických)) a následne aj Plány manažmentu
povodí, na implementáciu nie sú vypracované dostatočné nástroje. NAP prispeje k existujúcemu stavu
najmä prostredníctvom zabezpečenia podkladových materiálov pre čiastkové povodia,
ŠC 1.7. - väčšina vodných zdrojov i vodárenských a vodných nádrží sa nachádza v lesných oblastiach.
Ochrana lesov je preto zároveň ochranou vodných zdrojov. Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch sú
lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov lesmi osobitného určenia. Ich ochrana však nie je
dostatočná. V iných lesoch osobitného určenia i v lesoch ochranných sa hospodári takmer bežným
spôsobom (nadmerný výrub bez zreteľa na funkciu zadržiavania vody a protieróznych funkcií), aplikujú
sa nevhodné spôsoby hospodárenia, čo často súvisí so súkromným vlastníctvom lesov. Európska
stratégia pre lesy vyzdvihuje udržateľné lesné hospodárstvo a multifunkčné funkcie lesov.

Implementáciou NAP sa, v oblasti vodného hospodárstvo, očakáva:
- zlepšenie adaptačnej schopnosti krajiny cestou lepšieho manažmentu vody ako kľúčovej výzvy pri
zmene klímy, za súčasného zvýšenia bezpečnosti obyvateľstva, ochrany kritickej infraštruktúry
a krajiny,
- uplatňovanie správnych vodohospodárskych postupov pri integrovanom manažmente povodí na
zvládanie období nadmerných a nízkych zrážok, povodní a sucha,
- uplatňovanie princípu spravodlivého prístupu k vodným zdrojom pre všetkých užívateľov vrátane
ekosystémov a bioty, ktoré napomáhajú adaptácii,
- zameranie adaptačných opatrení na úrovni čiastkových povodní v rámci integrovaného prístupu
k manažmentu krajiny,
- zlepšenie pokrytia a dostupnosti meteorologických a hydrologických podkladov pre všetkých riešiteľov
adaptačných opatrení v dostatočnej podrobnosti pre riešenie realizačných projektov na miestnej
úrovni.
Uvedené sa dosiahne realizáciou 7 špecifických opatrení a na ne nadväzujúcich 28 úloh, tak neštrukturálnej
ako ak štrukturálnej povahy (viď prílohu č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení a kap. VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív
zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané
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vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky a
neurčitosti).
NAP, v oblasti vodného hospodárstva, ovplyvní vývoj a trendy smerované k zvýšeniu:
- počtu nových stavieb, vykonaných opráv/rekonštrukcií vodohospodárskych prvkov technickej
infraštruktúry (vodné nádrže, priehrady) slúžiacich na prerozdeľovanie vody v čase a priestore; na
úrovni obcí - viacúčelových vodných stavieb (napr. rybníky, malé vodné nádrže),
- počtu projektov, resp. počtu obnov/opráv protipovodňových vodných stavieb s podporou ich
multifunkčného využitia v protipovodňovej ochrane a v predchádzaní nepriaznivých následkov sucha,
- počtu projektov na zadržanie vody v krajine pre zmiernenie povrchového odtoku, meandrovanie a
sprírodnenie (revitalizovanie) malých tokov v lesoch a v krajine.
Prostredníctvom neštrukturálnych úloh NAP prispeje napr. k:
- prehodnoteniu, v prípade potreby novelizácii legislatívy,
- vypracovaniu a aktualizácii usmernení, strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva,
- doplneniu monitoringu.

1.2.7. Popis pravdepodobného vývoja a trendov v sídelnej štruktúre
Sídelná štruktúra Slovenska je výsledkom postupného historického a ekonomického vývoja. Na súčasnú
podobu sídelnej siete Slovenska mal zásadný vplyv cieľavedome riadený urbanizačný proces po 2. svetovej
vojne. Na pôvodnej historickej štruktúre sídiel sa podporovali najmä stredne veľké mestá (20 až 50 tis.
obyvateľov) - rozložené rovnomerne po celom území Slovenska a rozvoj väčších miest (s obyvateľmi nad 50
tis.). Pri urbanizácii boli uplatňované princípy strediskovej sústavy osídlenia.
Vo vývoji obyvateľstva je možné na území Slovenska sledovať v období po roku 1990 niektoré významné
zmeny. V období po revolúcii v roku 1989 najväčší rozvoj zaznamenali mestá s počtom viac ako 50 000
obyvateľov. Pod ich rast sa podpísalo najmä sťahovanie obyvateľov vidieckych sídiel do miest s cieľom využiť
rozšírenú ponuku pracovných príležitostí a bývania, nakoľko na vidieku počet pracovných príležitostí klesal.
Vo vývoji počtu obcí za obdobie rokov 2015 až 2019 nenastali zásadné zmeny. Vo väčšine veľkostných skupín
nebola zaregistrovaná zmena. Najväčší nárast obcí bol zaznamenaný v skupine obcí s počtom obyvateľstva od
2 000 do 4 999, nárast predstavoval 20 obcí a naopak pokles o 21 nastal medzi obcami s počtom obyvateľov
menším ako 1 999 obyvateľov.
Tabuľka 19 Vývoj počtu obcí v Slovenskej republike v rokoch 2015 až 2019

Ukazovateľ
1 999 obyvateľov alebo menej
skupina od 2 000 do 4 999 obyvateľov
skupina od 5 000 do 9 999 obyvateľov
skupina od 10 000 do 19 999 obyvateľov
skupina od 20 000 do 49 999 obyvateľov
skupina od 50 000 do 99 999 obyvateľov
skupina 100 000 a viac obyvateľov

2015
2 471
285
62
33
29
8
2

2016
2 467
289
62
33
29
8
2

2017
2 459
296
63
34
28
8
2

2018
2 454
301
63
34
28
8
2

2019
2 450
305
63
34
28
8
2

Zdroj: Štatistický úrad SR

Podiel obyvateľstva v Európe vo veku 65 rokov a viac sa zvýšil z 10 % v roku 1960 na 16 % v roku 2010 a
predpokladá sa, že sa zvýši na 30 % do roku 2060. Zároveň počet Európanov žijúcich v mestských oblastiach sa
tiež zvyšuje. V súčasnosti žije takmer 75% obyvateľov Európskej únie v mestských oblastiach.
Predpokladá sa, že podiel obyvateľov žijúcich v mestských oblastiach v Európe do roku 2050 tesne prekročí
80 %. Mestské oblasti predstavujú osobitné problémy pre životné prostredie a zdravie ľudí, zároveň však
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poskytujú príležitosti na efektívnejšie využívanie zdrojov. Európska únia prostredníctvom viacerých iniciatív,
povzbudzuje obce, aby sa stali ekologickejšími.
Vývoj v sídelnom prostredí je už v súčasnosti smerovaný najmä k adaptácii na zmenu klímy ako aj mitigácii.
V súčasnej dobe sídla často trpia na zmeny klímy a to hlavne v letných mesiacoch, kedy sa čoraz viac zvyšuje
počet tropických dní. Jedná sa pritom najmä o sídla mestského typu, ktoré sú charakterizované vysokou
hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných, spevnených povrchov a
vysokou koncentráciou hospodárskej činnosti a infraštruktúry.
V súčasnej dobe vzhľadom na ekonomickú situáciu a v dôsledku zvýšenia ceny plynu, opätovne stúpa trend
kúrenia tuhým palivom, často sa používa okrem uhlia, koks, drevo, mnohokrát sa spaľuje starý nábytok,
vyradené podvaly z fabrík plné olejov a lakov, odpady z domácností, plastové fľaše. Opätovne dochádza
k nárastu počtu malých znečisťovateľov ovzdušia, čo sa prejavuje aj na smogovej situácií na lokálnej úrovni, pri
nepriaznivom počasí, až na regionálnej úrovni. Okrem znečistenia ovzdušia dochádza k znečisteniu pôdy, vody,
čo sa opätovne prejaví na zdraví obyvateľstva v mestách.
Zastavanosť, podiel spevnených a nespevnených povrchov, priestorové rozloženie zelených plôch, tienenie a
morfologické vlastnosti terénu podmieňujúce prúdenie vzduchu zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe
mikroklimatických podmienok sídla a kľúčovú rolu v adaptácii. Vodné a zelené plochy a prvky zelenej
infraštruktúry budú zohrávať dôležitú úlohu v naplnení tohto cieľa, lebo dokážu ovplyvniť mikroklimatické
podmienky v sídlach. Jedným z účinným prostriedkom na zmiernenie horúčav v zastavanom prostredí je
vytváranie mokradí v mestách, revitalizácia inundačných území, zvýšenie vodných tokov. V tejto čoraz staršej
a urbanizovanej spoločnosti môžu lesy a zelené plochy v mestských oblastiach pomôcť chrániť ľudí pred
zdravotnými dopadmi v dôsledku zmeny klímy65.
Modelové štúdie pre meranie teploty v mestách v priebehu nasledujúcich 70 rokov predpokladajú, že v
mestských oblastiach, kde je podiel zelene znížený o 10 %, by sa mestské teploty mohli zvýšiť o 8,2 °C nad
súčasnú úroveň. Na druhej strane, zvýšenie mestskej zelene o 10 % by mohlo obmedziť zvýšenie teploty iba na
1°C uvádza EEA.
Uvedené intenzívne vnímajú aj mestá a obyvatelia v nich žijúci. Sami preto aktívne postupne pristupujú
k tvorbe jednak lokálnych strategických dokumentov- akčných plánov (viď tiež kap. 1.1.1. Vývoj a trendy vývoja
v oblasti tvorby politík súvisiacich s problematikou adaptácie na zmenu klímy), problematike sa venujú taktiež
v rámci územnoplánovacej dokumentácie. Niektoré z miest pristúpili tiež k implementácii menších projektovnajmä modrej a zelenej infraštruktúry, ktorými sa snažia adaptovať na zmeny.
V uvedenom trende sa bude pravdepodobne pokračovať a očakáva sa, že NAP v tomto smere bude motivovať
mestá, aby riešili adaptáciu na zmenu klímy. Pomáhať v úsilí by im mali, v NAP, navrhované nástroje podpory
v podobe vytvorenej legislatívnej, metodickej a finančnej podpory (viď tiež kap. 1.1.1. Vývoj a trendy vývoja
v oblasti tvorby politík súvisiacich s problematikou adaptácie na zmenu klímy). Vo výsledku sa očakáva, že sa
problematickou adaptácie na zmenu klímy začne a bude zaoberať čoraz viacej miest a obcí, čo povedie
k celkovému zvýšeniu úsilia v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Prispieť by k tomu mali aj vyčlenené finančné
zdroje.
Implementáciou NAP, v oblasti sídelného prostredia, sa očakáva:
- príspevok k vytvoreniu kvalitného legislatívneho, inštitucionálneho, odborného a finančného
prostredia pre systematické a komplexné kroky samospráv v procese adaptácie na zmenu klímy v
sídelnom prostredí (v mestách a obciach),
- príprava legislatívneho prostredia pre dosiahnutie vhodného adaptačného prostredia v sídlach,
- zabezpečenie metodickej a konzultačnej podpory pre samosprávy v oblasti adaptácie sídiel,
- zabezpečenie finančného pokrytia na realizáciu adaptačných opatrení v sídelnom prostredí.
Uvedené sa dosiahne realizáciou 6 špecifických opatrení a na ne nadväzujúcich 18 úloh, tak neštrukturálnej
ako ak štrukturálnej povahy (viď prílohu č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení a kap. VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív
zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané
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vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky a
neurčitosti).
NAP, v oblasti sídelného prostredia, ovplyvní vývoj a trendy smerované k zvýšeniu počtu projektov
zameraných na:
- vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) – projekty kombinujúce opatrenia na
záchyt zrážkových vôd spolu s opatreniami umožňujúcimi využívať̌ zachytenú́ vodu v čase sucha,
- zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom:
o budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry a ďalšie opatrenia prispievajúce k adaptácii
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy,
o revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v katastrálnych územiach miest
prispievajúcich k adaptácii miest na zmenu klímy.
Prostredníctvom neštrukturálnych úloh NAP prispeje napr. k:
- vypracovaniu metodických materiálov/ príručiek,
- prijatiu legislatívnych úprav,
- inventarizácii inštitucionálnych kapacít,
- vzdelávaniu.
Kľúčovým nástrojom, pre zlepšenie adaptácie sídelného prostredia, naďalej zostane schválená aktualizácia
NAS.
Bez ohľadu na schválenie NAP je predpoklad implementácie lokálnych opatrení najmä v oblasti dopravy,
riadenia mobility a pod.
Do budúcna bude nevyhnutná lepšia a včasná integrácia mitigácie a adaptácie. Rovnako tak bude výsledný
stav závislý od vhodnosti kombinácie zmierňujúcich a adaptačných opatrení, ktoré ochránia obyvateľov sídel
pred vplyvmi zmeny klímy.
Potreba66 integrovať adaptačné a zmierňovacie cesty je najzrejmejšia pri transformácii európskych miest. V
mestách sa musí zabrániť kompromisom medzi cieľmi zmierňovania a adaptácie. Všeobecne môže napríklad
zahusťovanie prospieť zníženiu emisií (napr. menšie dopravné potreby), ale môže tiež zvýšiť zraniteľnosť voči
regionálnym vplyvom zmeny klímy (napr. viac ľudí a majetku v menšom priestore, keď dôjde napr. k povodni).
Mestá tiež trpia vyššími teplotami ako okolité oblasti v dôsledku koncentrácie zastavaného prostredia („efekt
tepelného ostrova“).
Pri rozvoji spoločného zmierňovania a adaptácie v mestskom plánovaní existujú príležitosti na optimalizáciu
opatrení v oblasti klímy. Napríklad mestské zelené priestory, koridory a zelená a modrá infraštruktúra môžu
priniesť adaptačné výhody a absorbovať emisie a znečistenie a priepustné povrchy na riešenie povodní v
mestských oblastiach. Mestá budú tiež hlavnými klientmi služieb v oblasti klímy a rozvíjajúce sa podniky môžu
mestským plánovačom poskytovať riešenia, ktoré kombinujú optimálne nápady na zmiernenie a adaptáciu.
Mestá, ktoré uprednostňujú naraz odolný a nízkoemisný mestský rozvoj, budú mať konkurenčnú výhodu a
prilákajú investície.
Dohovor primátorov a starostov, ktorý je hlavným európskym hnutím, v rámci ktorého sa miestne a
regionálne orgány angažujú v boji proti zmene klímy a ktorý je založený na dobrovoľnom záväzku signatárov
splniť a prekročiť cieľ zníženia emisií CO2 v EÚ o 20 % prostredníctvom zvýšenia energetickej účinnosti a
rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, v rámci ktorého sa potvrdzuje a podporuje úsilie miestnych orgánov
pri realizácii trvalo udržateľných energetických politík; zdôrazňuje, že miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú
úlohu pri ďalšom zmierňovaní vplyvov zmeny klímy, a to najmä zo zreteľom na to, že 80 % spotreby energie a
emisií CO2 je spojených s mestskou činnosťou67.
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Správa Európskej komisie konštatuje68, na základe európskej zelenej dohody a právnom predpise v oblasti
klímy69, že Európa sa počas obdobia do roku 2050 transformuje na klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktoré
efektívne využíva zdroje. O to viac bude potrebovať čistú energiu, udržateľnú a inteligentnú mobilitu, prechod
na obehové hospodárstvo a zintenzívnenie ochrany a obnovy biodiverzity. Najnovšie opatrenia obmedzenie
pohybu v dôsledku pandémie COVID-19 naučili ľudí oceniť hodnotu zelených mestských priestranstiev pre
fyzickú a duševnú pohodu. Mnoho európskych miest počas pandémie prijalo kroky, aby z aktívnej mobility,
ako je napríklad chodenie a bicyklovanie, urobili bezpečnejšiu a atraktívnejšiu možnosť dopravy. Na uľahčenie
tejto práce zriadi Komisia v rámci novej „dohody o zelených mestách“ s mestami a primátormi v roku 2021
platformu EÚ pre rozvoj zelených oblastí v mestách. Keďže mestá sa čoraz viac preľudňujú, mestské oblasti
budú musieť udržať a zintenzívniť úsilie o zelené priestranstvá v mestách, ktoré môžu pôsobiť aj na
zachytávanie uhlíka a pomáhať pritom odstraňovať emisie z atmosféry.

1.2.8. Popis pravdepodobného demografického vývoja
Výzvou, ktorá pred Slovenskom stojí, je pokles pomeru obyvateľstva v produktívnom veku70. V súčasnosti na
každých desať obyvateľov Slovenskej republiky v produktívnom veku pripadajú približne dvaja obyvatelia vo
veku 65 rokov a viac. V porovnaní s väčšinou krajín OECD je tento pomer nízky, avšak pri jej predpokladanom
dramatickom náraste do roku 2050 prekročí priemer štátov EÚ.
Predpovede ukazujú, že v roku 2060 budú na každých desať obyvateľov Slovenskej republiky v produktívnom
veku pripadať šiesti obyvatelia vo veku 65 rokov a viac. Táto tendencia je veľkou výzvou, ktorej slovenská
ekonomika čelí. Napríklad zamestnanosť sa môže znížiť až o jednu pätinu, približovanie príjmu na obyvateľa v
porovnaní s priemerom členských štátov OECD sa môže spomaliť, respektíve tento ukazovateľ môže
postupom času dokonca aj klesať.
Podľa prognóz Výskumného demografického centra stanovených v roku 2012 na roky 2012 až 2060 sa vývoj
počtu obyvateľov definoval v troch variantoch s nasledovným počtom obyvateľov vo vybraných rokoch podľa
variantu:
Tabuľka 20 Prognóza vývoja obyvateľov SR vo vybraných rokoch

Variant
Nízky variant
Stredný variant
Vysoký variant

Rok 2025
5 467 122
5 543 161
5 592 528

Rok 2030
5 434 905
5 557 973
5 653 541

Rok 2060
4 847 460
5 344 930
5 906 625

Zdroj: INFOSTAT – Výskumné demografické centrum

S výnimkou vysokého variantu sa očakáva postupný pokles počtu obyvateľov Slovenskej republiky.
Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 203571 poukazuje na okresné rozdiely v reprodukčnom
správaní obyvateľstva, ktoré je chápané v širšom kontexte spoločenského vývoja v jednotlivých regiónoch SR.
Hlavné demografické trendy, ktoré sa prejavujú na celoštátnej úrovni, sú viditeľné aj na regionálnej úrovni.
Prírastky obyvateľstva sa znižujú a obyvateľstvo starne. Na regionálnej úrovni to znamená, že pribudnú okresy
s prirodzeným aj celkovým úbytkom obyvateľstva a zvýši sa priemerný vek obyvateľstva. Vývoj počtu a
prírastku obyvateľstva nebude rovnomerný. Aj keď väčšina okresov bude mať do roku 2035 prirodzený aj
68

Európska komisia, 2020: Správa komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru a výboru regiónov o vplyve demografickej zmeny;
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/SK/COM-2020-241-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
70
OECD (2020), OECD Skills Strategy Slovak Republic: Assessment and Recommendations, OECD Skills Studies, OECD
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bb688e68-en.
71
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_okresy_SR_2035.pdf
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celkový úbytok obyvateľstva, ešte stále bude niekoľko okresov, v ktorých bude počet živonarodených vyšší ako
počet zomrelých a viac ako štvrtina okresov si zachová celkový prírastok obyvateľstva až do konca
prognózovaného obdobia. Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva bude rovnomernejší.
Zmena klímy má negatívny dopad najmä na zraniteľnejšie skupiny obyvateľov, akými sú deti a seniori.
V demografickom vývoji týchto skupín je možné pozorovať pokles počtu detí od 0- 14 rokov a naopak nárast
počtu osôb vo veku na 65 rokov. V nižšie uvedenom grafe sa uvádza vývoj počtu osôb od roku 1996 do roku
2019, v menovaných vekových kategóriách. Celkový počet obyvateľov v uvedených kategóriách sa významne
nezmenil, avšak dochádza k zníženiu počtu detí a naopak nárastu počtu seniorov.
Graf 6 Vývoj počtu detí vo veku od 0-14 rokov a osôb nad 65 rokov, stav k 31.12.

Zdroj: ŠU SR

Z hľadiska počtu obyvateľov Európy, správa Európskej komisie konštatuje72, že tento časom neustále narastal.
Celkový počet obyvateľov v EÚ-27 od roku 1960 vzrástol o štvrtinu až na takmer 447 miliónov v roku 2019.
Medzi jednotlivými krajinami však existujú rozdiely. Celkový trend rastu počtu obyvateľov má naďalej
pokračovať, nie však dlhodobo. Od roku 2012 počet úmrtí v EÚ-27 prekračuje počet narodení. To znamená, že
bez kladnej čistej migrácie by sa už počet obyvateľov Európy začal znižovať. Z projekcií vyplýva 73, že celkový
počet obyvateľov Európy zostane počas nasledujúcich dvoch dekád pomerne stabilný a následne začne klesať.
Predpokladá sa, že pred rokom 2025 dosiahne úroveň približne 449 miliónov ľudí a následne po roku 2030
postupne klesne na 424 miliónov do roku 2070, čiže za 50 rokov sa zníži o 5 %. Predpokladá sa, že niektoré
členské štáty zaznamenajú počas obdobia do roku 2070:
- celkový pokles počtu obyvateľov konkrétne Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva,
Maďarsko, Poľsko a Rumunsko,
- počet obyvateľov bude rásť: ide o Dánsko, Írsko, Cyprus, Luxembursko, Maltu a Švédsko,
- po prvotnom zvýšení bude nasledovať pokles: ide o Belgicko, Česko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko,
Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Fínsko.
Vplyv zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia pravdepodobne ďalej zintenzívni tlaky vyvolané
demografickou zmenou na celom svete. Pokračovať v zaužívaných spôsoboch by v nastávajúcich dekádach
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Európska komisia, 2020: Správa komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru
a
výboru
regiónov
o
vplyve
demografickej
zmeny;
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/SK/COM-2020-241-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF
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Eurostat zverejnil v apríli 2020 demografické projekcie na základe údajov zroku 2019. Účinky pandémie COVID-19
neboli včase tvorby údajov známe a nezohľadnili sa. https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demographymigration-projections/population-projections-data
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znamenalo veľký a súbežný nárast celosvetovej potreby jedla, energie a vody: o 60 % viac jedla, 50 % viac
energie a 40 % viac vody do roku 205074.
Počet domácností v Európe narastá, ich priemerná veľkosť sa zmenšuje. Približne tretinu všetkých domácností
tvorí jedna osoba, čo od roku 2010 predstavuje nárast o 19 % . Celkový trend smeruje k domácnostiam párov
bez detí, osôb žijúcich osamote a rodín s jedným rodičom. Vo väčšine domácností nie sú žiadne deti, zatiaľ čo
počet domácností s jedným rodičom sa od roku 2010 zvýšil o13 %. Tým, ako Európa starne, bude čoraz vyšší
počet ľudí vo veku 65 a viac rokov žiť osamote75. Týka sa to najmä žien. V roku 2019 bol podiel starších žien
žijúcich osamote 40 %, čo je viac ako dvojnásobok počtu mužov.
Z hľadiska dopadov zmeny klímy na ľudí sú zaujímavé tiež skutočnosti súvisiace s vekovou štruktúrou
obyvateľstva. Obyvateľstvo v Európe starne, zvyšuje sa mediánový vek, rastie aj počet a podiel ľudí v starších
vekových skupinách. Odhaduje sa, že do roku 2070 bude mať 30 % ľudí v Európe 65 a viac rokov, čo
predstavuje nárast zo súčasnej úrovne 20 %. Predpokladá sa, že od roku 2019 do roku 2070 sa podiel ľudí vo
veku najmenej 80 rokov viac ako zdvojnásobí na úroveň 13 %. Zároveň sa predpokladá, že počet obyvateľov v
produktívnom veku (20 – 64 rokov) klesne. V roku 2019 predstavoval 59 % celkového počtu obyvateľstva. Do
roku 2070 má podľa predpokladu klesnúť na 51 %. Predpokladá sa, že vtom čase sa počet detí a mladých ľudí
(vo veku 0 –19 rokov) zníži o 12,6 milióna.
NAP na vyššie uvedenom trende nič nezmení. Implementácia plánovaných úloh, hlavne v sídelnom prostredí,
môže prispieť k zlepšeniu podmienok, pohody a kvality života obyvateľov.

1.2.9. Popis pravdepodobného vývoja a možných dôsledkov zmeny klímy na zdravie obyvateľstva
Výsledky viacerých hodnotení, výskumných projektov a národných hodnotení dopadov na zdravie potvrdili, že
v najbližších desaťročiach bude ľudské zdravie vystavené významným prejavom zmeny klímy, pravdepodobne
najmä v podobe zvýšeného počtu tropických dní a častejšiemu výskytu vĺn horúčav, víchric, búrok, extrémnych
úhrnov zrážok, povodní alebo sucha. Okrem priameho ohrozenia životov a zdravia počas týchto udalostí hrozí
obyvateľom nebezpečenstvo aj v dôsledku zhoršenia kvality vodných zdrojov, epidemiologického rizika z
kontaminácie potravín, výskytu nových vektorov prenosu infekčných ochorení alebo predĺženia peľovej
sezóny.
Ako sa uvádza v Akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky (NEHAP)
posudzovanie vplyvu zmeny klímy na zdravie je však v súčasnosti problematické vzhľadom na spolupôsobenie
mnohých faktorov a chýbajúci spoločný systém hodnotenia.
Tabuľka 21 Prehľad najdôležitejších determinantov a ich zdravotných dopadov v súvislosti so zmenou klímy

Determinanty

Zdravotný dopad

Sucho a zvyšovanie
hladiny mora

Nárast chorobnosti a úmrtnosti z dôvodu nedostatku pitnej vody a potravy

Extrémne horúčavy

Nárast chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia, tepelný stres,
psychické problémy, gastrointestinálne poruchy

Extrémne prejavy počasia
(záplavy, búrky, víchrice)

Nárast chorobnosti a úmrtnosti na poranenia, úrazy, vodou prenosné ochorenia,
psychické problémy

Znečistenie ovzdušia

Nárast chorobnosti a úmrtnosti na ochorenia respiračnej sústavy, alergie
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Determinanty

Zdravotný dopad

Teritoriálne zmeny

Zmeny vo výskyte infekčných, vektormi prenášaných, ochorení

Migrácia obyvateľstva

Zmeny vo výskyte špecifických infekčných a neinfekčných ochorení, psychické
problémy, nedostatočná výživa, zranenia v dôsledku konfliktov

Zdroj: NEHAP

WHO v súvislosti so zmenou klímy a jej dopadov na zdravie populácie upozorňuje na niekoľko kľúčových
zistení76:
zmena klímy ovplyvňuje sociálne aj environmentálne determinanty zdravia – čisté ovzdušie, bezpečná
pitná voda, potravinová dostatočnosť, bezpečné obydlia,
medzi rokmi 2030 a 2050 sa očakáva, že zmena klímy zapríčiní 250 tis. ďalších úmrtí za rok následkom
podvýživy, malárie, hnačiek a teplotného stresu,
priame náklady na poškodenie zdravia (bez nákladov v sektoroch, ktoré ovplyvňujú zdravie, ako sú
poľnohospodárstvo, voda a hygiena) sa do roku 2030 odhadujú medzi 2 až 4 miliardami USD ročne,
oblasti so slabou zdravotníckou infraštruktúrou - najmä v rozvojových krajinách - budú najmenej
schopné zvládnuť to bez pomoci pri príprave a zodpovednosti,
znižovanie emisií GHG lepším prístupom v doprave, potravinách a využívaní energie môže mať za
následok zlepšenie zdravia, najmä znížením znečistenia ovzdušia.
Vlny horúčav predstavujú osobitné riziko pre starších ľudí a ľudí trpiacich respiračnými a kardiovaskulárnymi
ochoreniami. Počas prudkej vlny horúčav v roku 2003 bolo v 12 európskych krajinách hlásených viac ako 70
tis. nadmerných úmrtí. Kvalita ovzdušia sa počas horúčav často zhoršuje, a tak sa zhoršujú aj zdravotné
ťažkosti77. Podľa Healthly environment, healthy lives: how the environment influences health and well – being
in Europe78 bolo v rokoch 1980 – 2017 evidovaných 90 325 úmrtí v 33 členských krajinách EEA zapríčinených
zmenou klímy.
V prípade vplyvu vĺn horúčav na zdravie sa v dokumente EEA79 uvádza, že bez adaptačných opatrení
a fyziologickej aklimatizácie môže úmrtnosť následkom vysokých horúčav narásť v rozsahu 60 tis. až 165 tis.
osôb do roku 2080 oproti súčasnosti, pričom najvyšší dopad sa očakáva v južnej Európe. V tejto súvislosti
upozorňuje dokument aj na fakt, že napr. tzv. chlad a úmrtnosť na jeho následky môže do roku 2080
poklesnúť od 60 tis. do 250 tis. osôb, čo predstavuje tú istú magnitúdu ako nárast úmrtnosti v prípade
horúčav.
Pribúdanie extrémnych prejavov počasia za posledných niekoľko dekád a poznatky o procesoch, ktoré k tejto
situácii viedli, sú príčinou rastúceho záujmu vedcov v zdravotníctve o mechanizmy, ktorými zmena klímy
ovplyvňuje zdravie obyvateľstva. V najbližších desaťročiach bude ľudské zdravie vystavené významným
prejavom zmeny klímy, pravdepodobne najmä v podobe zvýšeného počtu tropických dní a častého výskytu vĺn
horúčav, víchric, búrok, extrémnych úhrnov zrážok, povodní alebo sucha. Okrem priameho ohrozenia životov
a zdravia počas týchto udalostí hrozí obyvateľom nebezpečenstvo aj v dôsledku zhoršenia kvality vodných
zdrojov, epidemiologického rizika z kontaminácie potravín, výskytu nových vektorov prenosu infekčných
ochorení alebo predĺženia peľovej sezóny80.
Záplavy a silné zrážky môžu spôsobiť kontamináciu povrchových tokov, napr. aj fekálnym znečistením, a tým
následne spôsobiť ohrozenie kvality pitných vôd. Takisto môžu nastať problémy so zastaraným systémom
čistiarní odpadových vôd, ich preťažením, a tým nedostatočným čistením, následkom čoho môžu patogény
preniknúť do pitnej vody a spôsobiť ochorenia. Podľa WHO došlo následkom záplav v Európe k úmrtiu viac ako
2 tisíc ľudí v rokoch 1991 – 2015 a ovplyvnili cca 8,7 miliónov obyvateľov. Podľa emisných scenárov sa
odhaduje, že záplavy spôsobené riečnou sieťou môžu ovplyvniť viac ako 300 tisíc ľudí za rok v EÚ do roku 2050
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a 390 tisíc do roku 2080. Ak nebudú prijaté adaptačné opatrenia, môže počet ľudí vystavených pobrežným
záplavám v EÚ varírovať od 775 tisíc do 5,5 milióna v závislosti od emisného scenára81.
Podľa pracovného dokumentu Komisie k Bielej knihe Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení –
Dôsledky zmeny klímy na zdravie ľudí, zvierat a rastlín sa uvádza, že infekčné choroby závislé od teploty, ako
napr. infekcie prenášané potravou (salmonela a iné) sa budú navyše pravdepodobne vyskytovať častejšie.
Výskum naznačuje, že chorobnosť by sa mohla zvýšiť o 20 tis. prípadov ročne do tridsiatych rokov 21. storočia
a o 25 tis. až 40 tis. ročne do osemdesiatych rokov 21. storočia. Následkom záplav a následnej
kontaminácie vody môže dochádzať k prenosu rôznych infekčných ochorení, napr. hepatitídy typu A. Podobne
to platí aj v prípade nákaz prenášanými vektormi prenosu ochorení – ide o bakteriálne, vírusové alebo
parazitické nákazy ľudí, ale aj zvierat, prenášaných uhryznutím alebo uštipnutím infikovaným vektorom, napr.
komárom alebo kliešťom.
Tabuľka 22 Vzťahy medzi klimatickými variáciami a vybranými patogénmi

Teplota
Extrémna teplota
Horný teplotný limit
Zrážky
Sezónne zrážky
Extrémne zrážky
Vlhkosť
UV žiarenie
Sezónnosť
Zasolenie
Záplavy
Sucho
Búrky
Zalievanie
Rekreačné aktivity
Konzumácia - správanie

campylobaktéria
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
?
?
+
+

salmonela
+
?
+
+
?
?
+
+
+
0
+
?
?
+
+
+

listéria
?
?
?
?
?
?
+
+
?
0
?
?
?
?
?
+

vibrio
+
+
+
+
?
+
?
+
+
+
+
0
+
0
+
+

cryptosporídium
+
+
+
+
+
+
?
+
+
0
+
+
?
+
+
+

norovirus
+
?
?
?
+
+
?
?
+
0
+
?
?
?
+
+

Vysvetlivky: + = vplyv , 0 = bez vplyvu,? = vplyv neznámy
Zdroj: Semanza et.all, 2012

Mnoho klimatických faktorov82 - vrátane teploty a zrážok je vysoko prepojených so zmenami v životnom
cykle, distribúciou a množstvom komárov. Choroby prenášané komármi sú zodpovedné za takmer 30 %
všetkých objavujúcich sa infekčných chorôb a sú sústredené v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Patria
sem napríklad malária, žltá zimnica, horúčka dengue, západonílska horúčka, japonská encefalitída, elefantiáza
a mnoho ďalších. Aj na Slovensku ovplyvňuje zmena klímy najmä vektorom prenosné ochorenia akými sú
lymská borelióza (LB) a kliešťová encefalitída (KE), prenášané kliešťami. NEHAP V uvádza, že zatiaľ čo u LB je
sledovaný mierne klesajúci trend výskytu ochorenia, u KE je zaznamenaný mierne stúpajúci trend chorobnosti.
Ďalšie prenosné ochorenie spôsobujú hlodavce a jedná sa o hantavírusovú infekciu, pričom na Slovensku bol
napr. v roku 2017 zaznamenaný 10- násobný nárast tohto ochorenia. Ďalším problémom súvisiacim aj so
zmenou klímy je vo všeobecnosti nárast alergických ochorení. Podľa NEHAP je viac ako 1,02 milióna ľudí,
ktorí s alergiou navštívili lekára, čiže každý piaty Slovák (NCZI, 2018). V súčasnosti sa hovorí o „epidémii
alergických ochorení“. V industrializovaných krajinách trpí na alergickú nádchu 25 až 40 % všeobecnej
populácie a na alergickú astmu 20 % populácie. Zároveň pribúdajú nové typy alergií, ktoré boli pred
desaťročiami úplne neznáme. S prejavujúcou sa zmenou klímy je preto možné v budúcnosti predpokladať

81

Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe, Enhancing coherece of the knowledge base, policies
and practices, EEA Report No 15/2017
82
https://climateandhealthalliance.org/resources/impacts/infectious-diseases-in-europe/
79

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Správa o hodnotení strategického dokumentu
ďalšie zhoršovanie tejto situácie z hľadiska negatívneho ovplyvňovania zdravotného stavu a pretrvávajúcich
ťažkostí pacientov trpiacich alergickými ochoreniami uvádza sa v NEHAP V.
V zmysle dokumentu Protokol o vode a zdraví nie je potvrdený výskyt epidémie vodou prenosných ochorení,
kde by bola ako faktor prenosu potvrdená voda z verejného vodovodu. Najmä vplyvom zvyšujúcej sa ceny
vody klesá spotreba vody, čo má dosah na hygienické návyky určitých skupín obyvateľstva a zvyšuje sa i
tendencia využívania individuálnych zdrojov vody s neoverenou kvalitou na pitné účely.
Oblasť zdravia a zdravá populácia, riešená v NAP a niektoré jej špecifické ciele, sú v súlade so strategickými
dokumentmi, čím sa podporuje zlepšenie zdravotného stavu v SR.:
- Ostravská deklarácia a NEHAP V. (bod e) - posilnenie adaptačných schopností a odolnosti voči zdravotným
rizikám súvisiacich so zmenou klímy a podporné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a dosiahnutie
spoluúčasti na zdraví v súlade s Parížskou dohodou) .
- Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej
republiky – Slovensko 2030 (bod 1.3 Zlepšiť zdravotný stav a dĺžku aktívneho života populácie)
- Protokol o vode a zdraví (cieľ č. 5: Zabezpečenie účinných opatrení na predchádzanie ochoreniam
súvisiacich s vodou; do roku 2012 zmonitorovať výskyt infekčných a neinfekčných ochorení súvisiacich s
pitnou vodou)
Prípadné neschválenie NAP čiastočne ovplyvní trendy vývoja v oblasti zdravia. Je to spôsobené
implementáciou opatrení smerovaných na adaptáciu na zmenu klímy sektorovými stratégiami. Zároveň však
NAP prispeje k riešeniu problémov súvisiacich so zmenou klímy a zdravím obyvateľstva. Implementáciou NAP
sa očakáva:
- aktívne a preventívne reagovanie na meniace sa klimatické podmienky,
- zabezpečenie adekvátne zdravého prostredia pre život, prácu, bývanie a oddych,
- podpora opatrení na zabezpečenie zdraviu prospešného prostredia v územnom plánovaní a výstavbe
a pri manažmente chránených a prírodných území,
- posilnenie dialógu medzi inštitúciami zodpovednými za zdravie obyvateľstva, ochranu prírody
a biodiverzity a manažment mimoriadnych udalostí a podpora vypracovávania spoločných stratégií
a plánov,
- podpora ochrany zdravia zamestnancov zabezpečením vhodných pracovných podmienok
v prípade extrémov počasia.
Uvedené sa dosiahne realizáciou 6 špecifických opatrení a na ne nadväzujúcich 22 úloh, tak neštrukturálnej
ako ak štrukturálnej povahy (viď prílohu č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení a kap. VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív
zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané
vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky a
neurčitosti).
NAP ovplyvní vývoj a trendy smerované k zvýšeniu:
- počtu zdravotníckych zariadení so zabezpečeným vybavením potrebným na zvládnutie zmenených
podmienok a nárokov spojených so zmenou klímy,
- počtu zdravotníckych zariadení s klimatizovanými priestormi,
- počtu školských zariadení s klimatizovanými priestormi.
Prostredníctvom neštrukturálnych úloh NAP prispeje napr. k:
- vypracovaniu analýzy zdravotných a finančných dopadov ochorení preventabilných očkovaním na
zdravotníctvo,
- prijatiu legislatívnych úprav,
- podpore šírenia informácií týkajúcich sa extrémov počasia prostredníctvom verejno-právnych médií,
celkovému zvýšeniu a zlepšeniu informovanosti,
- tvorbe príručiek a pod.
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Predpokladaný vývoj a trendy vývoja v rámci ostatných riešených oblastí ovplyvnia aj vývoj v oblasti zdravia
ľudí:
Oblasť vodného režimu a vodného hospodárstva a zdravia
Neriešenie niektorých problémov v oblasti vodného režimu a vodného hospodárstva (viď kap. III. 1.2.6 Popis
pravdepodobného vývoja a trendov vývoja vo vodnom režime a vodnom hospodárstve), môže predstavovať aj
ohrozenie obyvateľov SR suchom a následne nedostatkom vody, čo môže zapríčiniť zhoršenie teplotného
komfortu v dôsledku zosilnenia tzv. „efektu mestského ostrova tepla“ (heat island efect), a tým k zvýšeniu
mortality a morbidity súvisiacej s teplom najmä u starých, chronicky chorých ako aj veľmi mladých a sociálne
izolovaných ľudí. Keďže problémom sucha je aj potenciálne zvýšenie rizika dehydratácie, jeho následkom je
takisto zhoršenie zdravotného stavu, najmä u ľudí s kardiovaskulárnymi alebo respiračnými ochoreniami.
Sucho a nedostatok vody môže ďalej predstavovať zníženie hygienických návykov a opatrení ako aj osobnej
hygieny. Sucho môže zároveň ohrozovať vodné zdroje, ako aj studne, čoho následkom je nedostatok pitnej
vody, čím nevzniká len priame ohrozenia zdravia obyvateľov jej nedostatkom (následná dehydratácia), ale
v dôsledku sucha vzniká vo svete aj napr. problém podvýživy detí a tým k zníženiu ich odolnosti voči rôznym
infekčným chorobám. Následkom sucha môže dochádzať k vzniku požiarov a tým aj k zraneniam, prípadne
úmrtiam alebo stratám obydlí. Medzinárodná organizácia Centers for Disease Control and Prevention
(Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení) uvádza, že následkom sucha môže dochádzať k zmenám v
ovzduší a nárastu častíc PM čoho dôsledkom je poškodenie očí, pľúc a respiračné ochorenia, pričom problémy
môžu mať najmä osoby s oslabeným imunitným systémom.
Opačným problémom je naopak zvýšený výskyt zrážok a následne zvýšený výskyt povodní, na čo sa zameriava
ďalšie špecifické opatrenie 1.2: Protipovodňová ochrana na zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, kritickej
infraštruktúry a krajiny . Podľa Healthly environment, healthy lives: how the environment influences health
and well – being in Europe83 zapríčinili povodne viac ako 8 tis. úmrtí v 33 krajinách EU v priebehu rokov 1980 –
2016.
V prípade zvýšenej a neočakávanej vodnej erózie môže dochádzať k zvýšeniu zranení a úrazov, k zvýšeniu
rizika výskytu vodou (hepatitída) a potravinami (E. coli, salmonelóza) prenosných ochorení, ako aj k vzniku
celkového diskomfortu u obyvateľov (napr. poškodenie, prípadne strata majetku), čo môže následne
spôsobovať nárast psychických problémov.
Oblasť udržateľného poľnohospodárstva a zdravia
Trendy vývoja v oblasti poľnohospodárstva (viď tiež kap. III. 1.2.4.1 Pôdy a poľnohospodárstvo) môžu
ovplyvňovať ľudské zdravie niekoľkými spôsobmi: s potravinovou neistotou a nedostatkom potravín
následkom zmeny klímy môže dochádzať k vyšším cenám potravín. Zraniteľné populácie tak prechádzajú na
potraviny s nízkym obsahom živín, ale s vysokým obsahom kalórií čoho dôsledkom je podvýživa, cukrovka,
prípadne obezita. Výživová hodnota niektorých potravín klesá, zvyšujúce sa teploty, premenlivé podnebie a
vyššie hladiny oxidu uhličitého v ovzduší znižujú množstvo zinku, železa, bielkovín a ďalších živín v plodinách.
Vyššie teploty podporia vyššiu mieru mikrobiálneho rastu a ovplyvnia bezpečnosť potravín. Poľnohospodári
očakávajú, že budú používať viac herbicídov a pesticídov z dôvodu nárastu škodcov, hmyzu, chorôb a buriny.
To povedie k zvýšenému vystaveniu konzumentov a poľnohospodárskych pracovníkov potenciálne toxickým
látkam. Medzi aspekty zmeny klímy následkom sucha súvisí aj nedostatok vody na zavlažovanie, prípadne
následkom povodní môže dochádzať ku kontaminácii vody. Vyššie teploty a častejšie obdobia horúčav môžu
mať za následok viac prípadov chorôb súvisiacich s teplom (úpal a vyčerpanie z tepla), ako aj únavu
poľnohospodárov, farmárov, sezónnych poľnohospodárskych pracovníkov. Očakáva sa, že následkom zmeny
klímy, môže dôjsť k poklesu produkcie a kvalite potravín84. Následkom neprimeraného sucha môže dôjsť
k zníženiu poľnohospodárskej produkcie a tým aj negatívnemu dopadu na zdravie a blahobyt.
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Oblasť adaptovaného lesného hospodárstva a zdravia
Zdravé lesy (viď tiež kap. III. 1.2.4.2 Lesy a lesné hospodárstvo) majú vo všeobecnosti veľmi pozitívny dopad na
ľudské zdravie a pohodu, napomáhajú udržaniu čistého ovzdušia, pozitívne ovplyvňujú kvalitu vody, vytvárajú
podmienky pre turistiku, oddych a rekonvalescenciu obyvateľov. Lesný ekosystém odstraňuje z ovzdušia širokú
škálu látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú PM častice a oxidy uhlíka, ktoré sú emitované napríklad z dopravy a
priemyslu. Stromy tiež pomáhajú vyrovnať sa so zmenou klímy - počas jedného roka zrelý strom prijme z
atmosféry asi 22 kilogramov oxidu uhličitého a výmenou uvoľní kyslík. Odhaduje sa, že každý rok 1,3 milióna
stromov odstráni zo vzduchu viac ako 2 500 ton znečisťujúcich látok. Je všeobecne známe a potvrdzujú to aj
medzinárodné štúdie, že lesy a zeleň sú veľmi dôležité pre duševnú pohodu a fyzické zdravie populácie.
Napríklad štúdia na celej populácii Anglicka ukázala, že tí, ktorí žili bližšie k zelenšiemu prostrediu, mali o 25 %
nižšiu mieru úmrtí zo všetkých príčin úmrtí. Ďalšia štúdia dospela k záveru, že každé 10 percentné zväčšenie
zelenej plochy súvisí so znížením počtu chorôb, čo sa rovná predĺženiu strednej dĺžky života o päť rokov85.
Štúdiami bolo potvrdené, že aktívny pohyb v lese napomáha k znižovaniu obezity, k redukcii stresu, podporuje
rekonvalescenciu po pobytoch v nemocniciach. Nezanedbateľný je pokles hladiny hluku, ale aj kriminality
a násilia. Výsadba stromov a rozvoj zelených plôch sú základnými krokmi k posilneniu európskej zelenej
infraštruktúry a k ochrane pred povodňami, následkom čoho dochádza k predchádzaniu nepriaznivých
dôsledkov vplyvu povodní na ľudské zdravie (úmrtia, zranenia, psychické poruchy).
Oblasť prírodného prostredia a biodiverzity a zdravia
Ochrana biodiverzity a prírodného prostredia má nezastupiteľnú a základnú úlohu pre ľudské zdravie(viď tiež
kap. III. 1.2.4.3 Biotopy, druhy a ochrana prírody a krajiny). Zlepšenie odolnosti prírody na celosvetovej úrovni
ochranou, zachovaním a obnovou prírodných oblastí a prechodom k trvalo udržateľnému potravinovému
systému pravdepodobne nezníži len riziká súvisiace so zoonotickými ochoreniami (patrí k nim aj Covid -19), ale
zaistí aj dlhodobé dobré životné podmienky. Podľa WHO86 sú ľudia vo svojom každodennom živote závislí od
biodiverzity spôsobmi, ktoré nie sú vždy zrejmé alebo docenené. Ľudské zdravie v konečnom dôsledku závisí
od produktov a služieb ekosystému (ako je dostupnosť sladkej vody, potravín a zdrojov paliva), ktoré sú
nevyhnutné pre dobré zdravie ľudí a produktívne živobytie. Strata biodiverzity môže mať významné priame
dopady na ľudské zdravie, ak ekosystémové služby prestanú vyhovovať sociálnym potrebám. Nepriamo zmeny
v ekosystémových službách ovplyvňujú živobytie, príjmy, miestnu migráciu a niekedy môžu dokonca spôsobiť
alebo zhoršiť politický konflikt. Biodiverzita zohráva úlohu pri regulácii a kontrole infekčných chorôb vo svete.
Podľa WHO medzi hlavné procesy ovplyvňujúce zásobníky a prenos infekčných chorôb patrí odlesňovanie;
zmena využívania pôdy; vodné hospodárstvo napr. výstavba priehrad, zavlažovanie, nekontrolovaná
urbanizácia alebo rozrastanosť miest; znížená odolnosť voči pesticídnym chemikáliám používaným na kontrolu
určitých prenášačov chorôb; premenlivosť a zmena podnebia; migrácia a medzinárodné cestovanie a obchod;
a náhodné alebo úmyselné zavlečenie patogénov človekom.
Ako sa uvádza v NEHAP V. strata biodiverzity a zmena klímy zvyšujú aj na Slovensku riziko prenosu infekčných
chorôb, vrátane prenosov chorôb zo zvierat (kliešte, komáre). Zmena klímy na Slovensku ovplyvňuje najmä
vektorom prenosné ochorenia typu Lymská borelióza a kliešťová encefalitída.
Ďalším problémom ohrozujúcim biodiverzitu a následne aj zdravie je dezertifikácia prostredia. Dezertifikáciou
sa označujú procesy súvisiace s ľudskou činnosťou a klímou, ktoré vedú k problémom v suchých oblastiach.
K tým patrí zníženie produkcie potravín, neúrodnosť pôdy, zníženie prirodzenej odolnosti pôdy a zníženie
kvality vody. Euroactiv na svojej web stránke uvádza, že dezertifikácia, ktorou trpí aj Slovensko, môže viesť k
chudobe, zdravotným problémom a k poklesu biodiverzity.
Oblasť sídelného prostredia a zdravia
Zlepšovanie kvality životného prostredia je podmienkou pre tvorbu zdravého sídelného prostredia a pre
kvalitný život uvádza sa v NEHAP IV. V prípade vzťahu sídelného prostredia a zdravia obyvateľstva je potrebné
upozorniť na významný problém tzv. „heat island efect“ (mestský ostrov tepla) (viď tiež kap. III. 1.2.7. Popis
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pravdepodobného vývoja a trendov v sídelnej štruktúre). V niektorých mestských oblastiach87 boli pozorované
negatívne účinky mestských ostrovov tepla na ľudské zdravie, keď následkom zvýšených teplôt
a znečisteného ovzdušia došlo k zvýšeným výskytom astmatických ochorení, nárastu rýchlosti prenosných
ochorení, nárastu srdcových infarktov a detskej obezite.
Podľa EEA projekcie týkajúce sa zmeny klímy predpokladajú oteplenie priemernej teploty v Európe o 2 až 5 °C
do roku 2 100. Tzv. „vlny tepla“ predstavujú riziko najmä pre starších ľudí a ľudí trpiacich respiračnými a
kardiovaskulárnymi ochoreniami. Napr. počas niekoľkých vĺn tepla v roku 2003 bol zaznamenaný nárast cca 70
tis. úmrtí v 12 krajinách.
Potvrdzuje sa potreba vytvárania zelených plôch v mestách s cieľom zníženia nepriaznivých následkov zmeny
klímy a to najmä z dôvodu urbanizácie prostredia, ako aj starnutia populácie (vyššia zraniteľnosť prestárleho
obyvateľstva miest) (viď tiež kap. III.1.2.8. Popis pravdepodobného demografického vývoja). Podľa EEA, je
starnúce obyvateľstvo senzitívnejšie voči zmene klímy, pričom populácia obyvateľov starších ako 65 rokov
narastá.
Oblasti technických, ekonomických a sociálnych opatrení a zdravie
NAP upozorňuje na ekonomické dôsledky zmeny klímy v sídlach, či už mestských alebo vidieckych, ktoré môžu
viesť k ďalšiemu prehĺbeniu sociálnych problémov, vrátane chudoby a nízkej kvalite života. Najvýraznejšie sa
negatívne dôsledky zmeny klímy prejavia u najzraniteľnejšej populácie (napr. seniori, ZŤP, neúplné rodiny). Tie
majú najmenej prostriedkov na investície do adaptačných opatrení a kde napr. náklady na chladenie môžu
predstavovať problém (napr. domácnosti, ktoré sú už teraz v pásme energetickej chudoby).
Oblasť ďalej v rámci špecifického opatrenia 7.1 (Podpora adaptácie v oblasti horninového prostredia a
geológie ) pokrýva aj problematiku nebezpečenstiev plynúcich zo vzniku zosuvných rizík, ktoré majú
jednoznačne negatívny vplyv na obyvateľov SR či už priamo napr. ohrozením zdravia ale aj života, alebo
nepriamo napr. poškodením príp. stratou obydlí, prípadne poškodením a znehodnotením infraštruktúry, čo
môže mať, okrem iného v širšom kontexte, za následok aj psychické problémy.
V rámci špecifického cieľa 7 je navrhnutá aj podpora investícií do zníženia ohrozenia pitnej vody a tým aj
riešenie problematiky environmentálnych záťaží, ktoré môžu kvalitu podzemných vôd významne ohrozovať.
Vznik environmentálnych záťaží nie je podmienený zmenou klímy, ale následkom niektorých jej fenoménov
(napr. povodne, zosuvy) môže dochádzať ich roznosu do širšieho okolia a tak k negatívnemu ovplyvňovaniu
zdravie obyvateľov Slovenska.
Podľa strategického dokumentu, prijatého vládou SR v roku 2021 Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku
2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 – odstránenie
environmentálnych záťaží a zabezpečenie netoxického životného prostredia je nevyhnutné pre zdravie
súčasných aj budúcich generácií. Osobitne je potrebné vykonať sanáciu environmentálnych záťaží vo vzťahu k
podmienkam bývania sociálne vylúčených skupín. K týmto starým záťažiam sa pridala absolútna priorita
spomaliť zmenu klímy a čeliť zmene charakteru klímy zavedením nových opatrení.
1.2.10. Vývoj a trendy vývoja v sektoroch energetiky, cestovného ruchu a ďalších oblastí podnikania v súvislosti
so zmenou klímy
1.2.10.1 Energetika
Slovenská republika88 urobila významný pokrok vo viacerých oblastiach energetickej politiky:
- znížila sa energetická náročnosť slovenskej ekonomiky,
- zvýšil sa podiel obnoviteľnej energie na dodávkach energie,
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http://www.gardinergreenribbon.com/heat-island-effect
http://www.oecd.org/slovakia/ ; https://unfccc.int/documents/208343
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-

emisie CO2 súvisiace s energetikou klesajú a môžu sa ďalej znižovať vďaka investíciám do jadrovej
energie,
zvyšuje sa energetická účinnosť,
zvyšuje sa podiel obnoviteľnej energie.

V dlhodobom aj strednodobom časovom horizonte pretrváva pozitívny trend postupného znižovania emisií
GHG do ovzdušia zo sektora energetiky. Rozvoj energetiky SR je zameraný na optimalizáciu energetického
mixu tak, aby čo najviac klesali emisie GHG a znečisťujúcich látok pri zachovaní energetickej bezpečnosti
a cenovej dostupnosti jednotlivých druhov energie.
Aktualizácia NAS poukazuje najmä na to, že prejavy a dôsledky zmeny klímy môžu predstavovať potenciál pre
ohrozenie plynulosti prevádzky, vznikom závažných priemyselných havárií alebo ohrozenie bezpečnosti
a zdravia ľudí. Energetická infraštruktúra je súčasťou tzv. kritickej infraštruktúry a jej nefunkčnosť má závažný
vplyv na chránené záujmy štátu (bezpečnosť, životy a zdravie obyvateľstva, ekonomika, verejná správa).
Energetická infraštruktúra zahŕňa zásobovanie elektrinou, teplom, plynom, ropou a ďalšími formami energie.
Adaptácia energetického systému je vnímaná ako proces adaptácie všetkých zložiek energetického systému
na skutočnú alebo očakávanú zmenu klímy a jej dôsledky.
Riziká v energetike môžu mať charakter:
- environmentálny - napr. kolaps ekosystémov alebo nedostatok prírodných zdrojov - najmä vody, ale aj
zdravej a dostupnej pôdy - čoho dôsledkom môže byť zníženie kvantity a obmedzená dostupnosť
pitnej, úžitkovej a technologickej vody, zníženie kvality vody v dôsledku eutrofizácie, zvýšenie
kontaminácie vodných zdrojov a vodných tokov v dôsledku častejších náhlych povodní alebo sucha,
rast škôd na vodohospodárskych stavbách, riziko znehodnotenia pôdy a pod.
- prevádzkový - napr. škody iné ako environmentálne na infraštruktúre a iných aktívach (továrne,
prevádzky dodávateľského reťazca), dopady na dodávateľský alebo odberateľský reťazec, nestabilné
dodávky surovín a materiálov, nestabilné dodávky elektrickej energie (zníženie účinnosti prevádzky v
dôsledku nedostupnosti vody, zníženie účinnosti vodných elektrární, zníženie kapacity prenosových a
distribučných elektrizačných sústav a ich nestabilita), zvýšené riziko porúch a materiálnych škôd v
elektrizačných prenosových a distribučných sústavách v dôsledku častejších extrémnych
poveternostných udalostí (krupobitie, veterné kalamity, a pod.).
Rizikom regulácie v energetike spôsobenej zmenou klímy môžu byť opatrenia zvyšujúce náklady
na dosiahnutie bezpečnosti a spoľahlivosti energetických sústav, ako aj opatrenia zvyšujúce prevádzkové
náklady zdrojov (napr. na zabezpečenie dostatku technologickej vody).
Nestabilnejšia a teplejšia klíma bude pravdepodobne spôsobovať nielen vážnejšie škody na infraštruktúre, ale
zásadne môže ovplyvniť či dokonca ohroziť dostupnosť energie. V zimnom období síce v dôsledku teplejších zím
dôjde k poklesu spotreby energie, avšak v lete sa energetické požiadavky na chladenie budov môžu výrazne zvýšiť aj
o viac ako 20 % do roku 208089.
Z hľadiska energetickej infraštruktúry môže mať zmena klímy nasledovné dopady:
- meniaca sa teplota, teplotná premenlivosť- v prípade oteplenia možno v zimných mesiacoch očakávať
zníženie energetickej náročnosti z dôvodu zníženia nárokov na vykurovanie. To povedie k zhoršeniu
energetickej účinnosti v dôsledku nadrozmerných systémov diaľkového vykurovania. Otepľovanie by
zároveň viedlo k zvýšeniu energetickej náročnosti v letných mesiacoch v dôsledku zvýšenia energie
potrebnej na klimatizáciu. Okrem zníženia celkovej spotreby energie by mohol byť pozitívny vplyv na
krivku zaťaženia počas roka aj pozitívny, pretože by bol pravdepodobne vyváženejší ako v súčasnosti,
keď je spotreba energie v zime výrazne vyššia. To by bolo pozitívne z hľadiska regulácie dodávok
elektriny, ako aj z hľadiska nákladov na podzemné uskladnenie zemného plynu.
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https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia%20zranite%C4%BEnosti.pdf
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Naopak, ak by došlo k ochladeniu, bolo by potrebné investovať do nových podzemných zásobníkov na
zvýšenie ich kapacity a v lete by boli nižšie nároky na klimatizáciu a spotreba elektrickej energie by v
lete klesla viac ako v súčasnosti, čo by mohlo mať dôsledky na letný predaj elektriny z menej
regulovaných zdrojov, ako sú obnoviteľné zdroje energie alebo jadrové elektrárne.
Pokiaľ ide o adaptáciu na teplotné zmeny, potrebné je zabezpečiť pripravenosť nielen na otepľovanie
(ktoré je pravdepodobnejšie), ale aj na možné ochladenie (spôsobené napríklad nestabilitou
Golfského prúdu v dôsledku topenia arktických ľadovcov, ktoré môže spôsobiť ochladenie v Európe).
- meniace sa podmienky vetra- zmena podmienok môže ohroziť produkovaný výkon existujúcich
veterných elektrární, resp. projektov veterných elektrární vo výstavbe.
- meniace sa zrážkové pomery, nedostatok vodných zdrojov- meniace sa zrážkové pomery a z toho
vyplývajúca fluktuácia prietočného objemu na vodných tokoch môže negatívne vplývať na prevádzku
vodných elektrární.
Potreba čerpania vody pre zavlažovanie bude viesť k nárastu nárokov na kapacitu produkcie a
distribúcie elektrickej energie
Akútne klimatické riziká sa spájajú:
- s teplotou - vlnami horúčav- meniace sa požiadavky na dodávku energie a zaťaženie distribučnej
sústavy elektrickej energie v dôsledku zvýšeného výkonu chladiacich systémov, častejšie výpadky
rozvodných systémov a energetických výrobných technológií,
- so studenou vlnou / mrazom - zvýšené zaťaženie systému rozvodov tepla, nárast spotreby zemného
plynu a zaťaženie rozvodného systému elektrickej energie, častejšie výpadky rozvodných systémov a
energetických výrobných technológií. V rámci príprav na studenú vlnu rastú kapacitné požiadavky na
podzemné uskladňovanie zemného plynu,
- s búrkou / tornádom- poruchy a poškodenia zariadení, výpadky elektriny, zvýšené komplikácií pri
opravách, nárast škôd spôsobených výpadkami elektriny u odberateľov,
- so suchom- rastúce požiadavky na technologickú vodu v rámci energetickej infraštruktúry. Potreba
čerpania vody na zavlažovanie povedie k zvýšeniu nárokov na kapacitu produkcie a distribúcie
elektrickej energie,
- so silnými zrážkami, povodňami- poruchy a poškodenie zariadení energetickej infraštruktúry, výpadky
v dodávke energií,
- so zaťažením snehom a ľadom- poruchy a poškodenia zariadení energetickej infraštruktúry, výpadky
v dodávke energií,
- so zosuvmi pôdy- poruchy a poškodenia zariadení energetickej infraštruktúry, výpadky dodávky
energie, zvýšené komplikácie pri opravách, zvýšené škody spôsobené výpadkami elektriny u
odberateľov.
Mechanizmy riadenia ako aj plánovania, implementácie, monitorovania, hodnotenia a revízie aktualizácie NAS sú
čiastočne zahrnuté v stratégiách vypracovaných pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a
Ministerstva životného prostredia.
Strategickým cieľom Energetickej politiky SR (2014), ktorá stanovuje ciele a priority energetického sektora do roku
2035 s výhľadom do roku 2050, je dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku, zabezpečujúcu
bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na
ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.
V roku 2019 bol prijatý NECP, ktorým sa aktualizuje platná energetická politika, pričom sa rozširuje aj o rozmer
dekarbonizácie. Všetky piliere sa navzájom dopĺňajú. Dôležitými piliermi sú: energetická efektívnosť,
udržateľná energetika a dekarbonizácia. Pri tvorbe NECP boli vzaté do úvahy aj aspekty adaptácie. NECP
stanovuje národné ciele na rok 2030 v oblasti emisií GHG (redukcia o 20 %), podielu obnoviteľných zdrojov
energie (19,2 %) a energteickej efektívnosti (32,5 %) a deklaruje zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti.
V roku 2019 sa SR prihlásila k záväzku dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Energetická efektívnosť nie
je priamym nástrojom adaptácie na zmeny klímy, ale je jedným z najdôležitejších nástrojov na dosiahnutie
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cieľov pri znižovaní emisií CO2. NECP nestanovuje konkrétne špecializované opatrenia adaptácie, ale odkazuje
na všeobecné usmernenia pre oblasť adaptácie, ktoré sú súčasťou aktualizácie NAS.
NECP sa zameriava na viaceré opatrenia, úlohy a dimenzie, ktoré preberá aj posudzovaný NAP: V zmysle NECP,
dimenzia vnútorný trh s energiou, sa Slovenská republika bude usilovať o maximalizáciu využitia existujúcej
infraštruktúry v súlade s pravidlami prijatými v nových, resp. novelizovaných dokumentoch EÚ, ktoré sú
súčasťou balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Relevantné výbory Národnej rady SR (NR SR) sa
zaoberali návrhom balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov“ od jeho zverejnenia. Riadne predbežné
stanovisko SR k návrhu nariadenia o riadení energetickej únie bolo predmetom medzirezortného
pripomienkového konania v máji 2017, následne bolo prerokované výborom pre hospodárske záležitosti NR
SR (6. 6. 2017) a výborom pre európske záležitosti NR SR (15. 6. 2017).
Návrh Štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 202890 (stav k 8.2.2021
vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania) v časti B, bod 3 Štátny program výskumu a vývoja
Energetická bezpečnosť SR s dôrazom na optimálnu viaczdrojovosť, energetickú efektívnosť a životné
prostredie, konkrétne bod 3.2. sa zameriava na Podprogram štátneho programu VaV Inteligentné siete a
obnoviteľné zdroje energie. Implementácia inteligentných sietí (smart grids), t.j. systémov efektívneho
riadenia spotreby aj dodávky energie v meniacich sa podmienkach prevádzky energetických sústav,
s integráciou obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do distribučných sústav a zapojením aktívnych odberateľov
(active customers alebo prosumers) pomáhajú dosiahnuť tento strategický cieľ v súlade s európskou
energetickou politikou a so strategickými cieľmi Slovenska v EÚ.
Úlohy podprogramu sú zamerané na potreby inovatívnych technických riešení inteligentných sietí. Riešia
integráciu OZE a optimalizáciu dodávky elektriny z distribuovaných zdrojov energie, možnosti lokálneho
uskladnenia elektriny (local storage), komplexné využívanie inteligentných meracích systémov (ďalej tiež IMS
alebo smart metering), riadenie spotreby (demand response), vývoj a testovanie nových nabíjacích technológií
a dopady rozvoja infraštruktúry pre elektromobilitu na distribučnú sústavu, vytváranie lokálnych
energetických sústav (mikrosietí) až po koncepty energeticky sebestačnej lokálnej energetickej komunity (local
energy community) v rámci inteligentného mesta/regiónu (smart city/region). Do komunitnej energetiky
zapadá výskum udržateľného využívania nedrevnej a drevnej biomasy, zlepšovanie jej energetických vlastností
a zvyšovanie účinnosti premeny energie. Súčasťou vývoja nových riešení v inteligentnej energetike je aj
výskum a vývoj súvisiacich informačných a komunikačných technológií, predovšetkým systémových nástrojov
na analýzy, dohľad a riadenie inteligentných sietí, zvyšovanie energetickej účinnosti a znižovanie strát
v distribučnej sústave.
Doposiaľ sa najmä výrobné organizácie venujú/venovali skôr mitigačným opatreniam, postupne pristupujú k
realizovaniu vhodných, včasných a účinných adaptačných opatrení.
Cenová politika podnikateľského subjektu sa vyrovnáva s neistotou v oblasti výroby, energetiky, dopravy
a poistenia (zvýšená volatilita cien surovín a iných komodít, napr. zvýšená cena vody v dôsledku sucha, možné
zvýšené náklady na energie v dôsledku legislatívnych a regulačných opatrení), ohrozovanie dodávok vstupných
surovín.
Zmena ročnej charakteristiky spotreby energie, tzn. zníženie spotreby energie vynaloženej na vykurovanie
v zimnom období a zvýšenie spotreby energie vynaloženej na chladenie (prevádzok a strojov) a klimatizáciu
budov v letnom období. Nárast priemernej ročnej teploty vzduchu zníži spotrebu energie vynaloženej
na vykurovanie v zimnom období, avšak zvýšená priemerná teplota vzduchu nevylučuje výskyt studených
zimných dní na Slovensku.
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Podľa NAP očakávaná zmena klímy bude mať dopad na zmenu odberových kriviek vďaka zmeneným potrebám
koncových odberateľov elektrickej energie. Možný vývoj potreby elektrickej energie aj v spojitosti so zmenou
klímy, ale aj nástupom nových moderných ekologických technológií (elektromobilita, smart grid, etc.) nie je
v súčasnosti v dostatočnej miere spracovaný. Výzvou zostáva širšie presadenie konceptu smart v energetike,
pričom aj napriek prijatiu rôznych koncepcií a stratégií je povedomie o výhodách smart konceptu nízke.
NAP si stanovuje úlohy zamerané na riešenie problému nedostatku informácií rôznych aktérov a tvorby
výhľadových koncepčných prístupov. S cieľom tvorby prediktívnych variant návrhov požiadaviek na
elektrizačnú sústavu bude podporená tvorba klimaticko-energetických modelov určujúcich rôzne klimatické
efekty a ich dopad na elektroenergetiku. Budú podporované informačné podujatia s cieľom otvoriť
celospoločenskú diskusiu o smart riešeniach v spoločnosti so zameraním napr. na smart energetiku, smart
grids a smart cities. Následne bude možné implementovať rôzne legislatívne, ale aj priame finančné opatrenia
s cieľom širšieho presadenia konceptu smart.
Z uvedeného vyplýva, že trend znižovania emisií zo sektora energetiky bude pravdepodobne aj naďalej
pokračovať aj keď pomalším tempom. Podporiť ho má aj NECP, prípadne tiež prijatá NUS SR.
Z hľadiska adaptačných opatrení v sektore energetiky budú uplatňované existujúce strategické dokumenty
a programy, ktoré pravdepodobne obsiahnu aj problematiku riešenú v NAP. Pri posudzovaní dopadov zmeny
klímy na infraštruktúrne plány/projekty existuje zatiaľ veľká miera neistoty, keďže tieto procesy sú v začiatkoch
a chýbajú skúsenosti z prevádzky konkrétnych typov infraštruktúry. Na druhej strane existuje metodické
usmernenie EK a národné metodiky pre hodnotenie adaptácie dopravnej infraštruktúry a aj v rámci
implementácie NAP by sa mala zvyšovať suma informácií a údajov, ktorá môže pri tomto hodnotení pomôcť.
1.2.10.2 Cestovný ruch
V sektore cestovného ruchu sa, v súvislosti so zmenou klímy, očakávajú nasledovné dopady:
- zmena krajinného obrazu – zmiernenie zníženia estetickej hodnoty prostredia v dôsledku menej
zmenených klimatických podmienok (lesné požiare vyvolané extrémnymi horúčavami, kalamity
spôsobené víchricami, extrémne lokálne povodne), čiže záujem turistov sa natoľko nezmenší.
- mimoriadne udalosti, ktoré môžu priniesť extrémy počasia, predstavujú riziko pre turistické zariadenia,
zvyšujú náklady na poistenie a majú negatívny dopad na bezpečnosť turistov.
- erózia, zmeny v pH a pôdnej vlhkosti budú menej ohrozovať archeologické pamiatky a prírodné zdroje.
Predpokladané dôsledky zmeny klímy podľa jednotlivých produktových skupín cestovného ruchu môžu byť
pozitívne aj negatívne.
Tabuľka 23 Dôsledky zmeny klímy na cestovný ruch

Pozitíva
Letný cestovný ruch
Zvýšenie teploty vzduchu a počtu letných dní umožňuje
rozvoj letného cestovného ruchu aj v doteraz turisticky
menej navštevovaných územiach,
Zlepšenie podmienok pre letný cestový ruch viazaný na
horskú turistiku, návštevy jaskýň a na využívanie vodných
plôch (napr. akvaparky, prírodné vodné plochy)

Negatíva
V letných mesiacoch sa predpokladajú vyššie náklady na
klimatizáciu,
Nedostatok vody v letných mesiacoch spôsobený
pretrvávajúcim suchom môže spôsobiť problém
v zásobovaní pitnou a úžitkovou vodou, v prevádzke
hotelov, bazénov a golfových ihrísk. V prírodných
lokalitách môže dôjsť k poklesu hladiny a kvality vody a
obnaženiu bahnitých brehov,
Zvýšenie počtu tropických dní a výskytu vĺn horúčav môžu
spôsobiť zdravotné problémy, obmedzenia a diskomfort. V
prírodných lokalitách (v stojatých vodách) môže dôjsť
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Pozitíva

Negatíva
k zhoršeniu kvality vody (eutrofizácia).

Zimný cestovný ruch
Kvôli zníženiu počtu dní so snehovou pokrývkou sa
predpokladá skrátenie doby trvania lyžiarskej sezóny,
Zhoršovanie podmienok na zimné turistické aktivity na
horách (bežecké lyžovanie, skialpinizmus),
Zhoršovanie podmienok na prevádzkovanie lyžiarskych
stredísk. Nepravidelnosť snehovej pokrývky do výšky 900
m n. m. a úbytok snehovej pokrývky do 1100 m n. m.
môže predstavovať problém pre lyžiarske strediská
ležiace pod touto hranicou a spôsobiť posun lyžiarskych
zariadení do vyšších nadmorských výšok. Výstavba a
prevádzkovanie lyžiarskych stredísk vo väčšine pohorí
bude kvôli potrebe umelého zasnežovania finančne a
energeticky náročnejšia.
Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch
Predĺžením vegetačného obdobia, a tým aj peľovej sezóny
dôjde k zníženiu počtu dní v roku vhodných na tento typ
rekreácie, čo môže spôsobiť menšiu návštevnosť
kúpeľných zariadení na liečenie respiračných ochorení
Kultúrny a mestský cestovný ruch
Častejší výskyt vĺn horúčav a extrémne prejavy počasia
negatívne ovplyvnia zabezpečenie organizovaných
podujatí miest a obcí.

V prípade zmiernenia dopadov zmeny klímy, je predpoklad, že turisti by stále mohli navštevovať súčasné
destinácie a nemuseli by vyhľadávať nové z dôvodu extrémov počasia. Avšak stále treba počítať so zmenami v
dĺžke a kvalite turistickej sezóny podmienenej klimatickými podmienkami pri vonkajších, outdoorových
aktivitách (zimné aj letné pobyty), čo bude mať významné dôsledky na konkurencieschopnosť a ziskovosť
turistických subjektov. Zmiernenie dopadov zmeny klímy na prírodné prostredie a socioekonomické
podmienky pomôže zachovať turistický potenciál jednotlivých regiónov a podnikateľov v cestovnom ruchu.
Adaptácia na zmenu klímy bude závisieť od:
1. všeobecných opatrení, resp. mitigačných opatrení a opatrení realizovaných v iných alebo prierezovo
všetkými odvetviami,
2. špecifických opatrení, prijímaných v odvetví cestovného ruchu – prevádzkovateľmi zariadení,
samosprávou a pod.
Zároveň však rozsah hospodárskych vplyvov je silne determinovaný neklimatickými faktormi, ako napr.
schopnosť turistov prispôsobiť načasovanie ich dovolenky91.
V súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy, môžu sa tu teoreticky uplatniť dva základné prístupy:
1.) Prvý vychádza z predpokladu/konceptu zachovania súčasnej štruktúry cestovného ruchu na území
Slovenska (z hľadiska foriem, druhov ponuky, hlavných produktov – produktových línií, ťažiskových
destinácií,...), to znamená, že adaptačné opatrenia budú pripravované pre jednotlivé formy cestovného
ruchu osobitne (napr. letné pobyty pri vodných plochách, zimné športy ako lyžovanie – zjazdové, bežecké,
skialpinizmus, snowboarding, a pod. tak, aby zachovali podmienky ich fungovania a dostatočnej
atraktívnosti pre návštevníkov.
2.) Druhý možný prístup by bol založený na zmene štruktúry cestovného ruchu, v rámci ktorej by sa rozvíjala
ponuka foriem cestovného ruchu menej citlivá/ovplyvnená zmenou klímy a naopak prichádzalo by
91

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, A indicator – based report, EEA Report, no 1/2017
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k určitej redukcii turizmu vo formách výrazne negatívne ovplyvnených zmenou klímy. Samozrejme by
s tým bola spojená aj zmena teritoriálnej rozloženosti cestovného ruchu s priamym vplyvom na konkrétne
regióny a destinácie na miestnej úrovni.
Druhý prístup je náročný časovo, finančne, investične aj marketingovo. Súvisel by aj so zmenou klientely,
spojenej s veľkým rizikom a vysokými nákladmi. Tento prístup treba považovať za menej reálny a prichádzal by
do úvahy v prípade rýchleho postupu zmeny klímy a neschopnosti cestovného ruchu sa jej prispôsobiť. Možno
ju skôr považovať za pesimistický scenár, dlhodobého charakteru.
Aktualizovaná NAS v súčasnosti v rámci adaptačných opatrení navrhuje opatrenia, ktoré prislúchajú k obom
typom prístupov.
V prípade úspešnej implementácie adaptačných opatrení uvedených, v aktualizácii NAS, možno očakávať
priaznivé pôsobenie na vývoj cestovného ruchu, respektíve elimináciu alebo zmiernenie predpokladaných
negatívnych vplyvov v porovnaní so situáciou „voľného“, neriadeného postupu, bez realizácie adaptačných
opatrení. Ako pozitívne dopady aktualizácie NAS možno očakávať:
- vývoj cestovného ruchu vo väčšej kontinuite doterajšieho vývoja bez výrazne limitujúcich dopadov
zmeny klímy,
- predchádzanie ekonomickým stratám osobitne v turizme založenom na zimných športoch, ktoré by
spôsobila zmena klímy bez potrebnej reakcie na ňu,
- úsporu veľmi vysokých nákladov (event. ich časti), ktoré by boli spojené so „štrukturálnymi“ zmenami
cestovného ruchu v dôsledku zmeny klímy,
- úsporu prevádzkových nákladov (napr. zmeny energetických zdrojov), ktorej protiváhou však bude
rast iných nákladov (spotreba vody, zasnežovacie systémy, klimatizácia,...),
- postupné zlepšovanie vzťahu prevádzkovateľov zariadení cestovného ruchu k životnému prostrediu,
- posilnenie cestovného ruchu realizovaného pri vodných plochách v dôsledku lepšieho využitia letnej
sezóny.
Adaptácia na zmenu klímy sa v súčasnosti v sektore cestovného ruchu nerieši (viď Stratégiu rozvoja
cestovného ruchu do roku 2020), pričom má značne prierezový charakter. V súlade s prijatou stratégiou
adaptácie v oblasti civilnej ochrany a krízového plánovania je od roku 2014 venovaná náležitá pozornosť
zabezpečeniu a neustálemu zefektívňovaniu systémov včasného varovania obyvateľstva ako jedného zo
základných prvkov informačného systému civilnej ochrany. Opatrenia v tejto oblasti vychádzajú z potreby
zvyšovania pripravenosti systému civilnej ochrany na riziká a katastrofy vyplývajúce aj zo zmeny klímy. NAP
poukazuje na potrebu prepojenia systémov včasného varovania, agro-meteorologických informačných
systémov, resp. vytvorenie informačného systému o stave počasia a výstrah, rizikách povodní, či požiarov
v zariadeniach cestovného ruchu a správach národných parkov. Ďalej ide o vytvorenie jednotného
informačného systému pre organizátorov alebo schvaľovateľov rôzneho typu podujatí odovzdávať informáciu
o čase, predpokladanom počte a zabezpečení podujatia. V rámci posilňovania konkurencieschopnosti sektora
je potrebné zakomponovanie tzv. zelených a modrých opatrení do programových dokumentov a územných
stratégií v sektore cestovného ruchu a ich aktualizácií (napr. Stratégia rozvoja cestovného ruchu a iné). Výzvou
ostáva nastaviť flexibilný daňový systém, ktorý by adresne reagoval na potreby podporiť podniky zavádzajúce
opatrenia na zmiernenie, resp. prevenciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (napr. rozvoj ekologického a
prírodného turizmu, rozvoj udržateľných foriem dopravy v turizme a pod).
1.2.10.3 Podnikateľské prostredie
Podnikateľské subjekty sú často vystavené (priamo alebo nepriamo) dôsledkom zmeny klímy. V priemysle
potenciálne environmentálne a prevádzkové riziká vyplývajú z charakteru jednotlivých prevádzok, zariadení
a procesov, kde prejavy a dôsledky zmeny klímy môžu predstavovať potenciálne ohrozenie plynulosti prevádzky,
vznikom závažných priemyselných havárií alebo ohrozenie bezpečnosti a zdravia ľudí. Je preto v záujme
podnikateľských subjektov podnikať kroky vedúce k identifikácii a predvídaniu rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy,
vrátane súvislostí akými sú napr. meniace sa vládne politiky, zmeny v preferenciách výrobkov a služieb, volatilita
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cien a pod. V širšom zmysle možno pre podnikateľský sektor určiť rôzne druhy rizík, ktoré sa dajú rozdeliť do
vzájomne prepojených skupín, ktorými sú riziká v hodnotovom reťazci a riziká externých zainteresovaných
strán92, a k nim sa priraďuje riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia ľudí v dôsledku prejavu zmeny klímy.
Tabuľka 24 Druhy rizík pre podnikateľský sektor

Fyzické riziká

Škody na infraštruktúre a iných
aktívach (továrne, prevádzky
dodávateľského reťazca), vrátane
environmentálnych a prevádzkových
rizík

Riziká ratingu

Možnosť vyšších nákladov na kapitál
z dôvodu expozície súvisiacej so
zmenou klímy, ako je oceňovanie
uhlíka, narušenie dodávateľského
reťazca alebo zastarávanie produktu.

Riziká v hodnotovom reťazci
Cenové riziká
Riziká produktov
Cenová politika podnikateľského
subjektu sa vyrovnáva s neistotou v
oblasti výroby, energetiky, dopravy
Zníženie trhového podielu alebo úplný
a poistenia (zvýšená volatilita cien
odchod z príslušného trhového segmentu,
surovín a iných komodít – zvýšená
ak sa niektoré produkty stanú
cena vody v dôsledku sucha, možné
nepopulárnymi alebo nepredajnými.
zvýšené náklady na energie
Možná zmena celého kontextu, v ktorom
v dôsledku legislatívnych a
sa podniká, a nielen určitého segmentu93.
regulačných opatrení; ohrozovanie
dodávok vstupných surovín).
Riziká externých zainteresovaných strán
Riziká reputácie
Riziká regulácie
Pravdepodobnosť straty ziskovosti v
dôsledku činností alebo pozícií
podniku, ktoré verejnosť považuje za
škodlivé, a to buď priamo
vyplývajúce z firemnej činnosti resp.
politiky, alebo nepriamo vo forme
verejného vnímania celkového
odvetvia.

Legislatívne a regulačné opatrenia
štátnych a verejnoprávnych orgánov
vyvolané zmenou klímy (napr. pravidlá,
ktoré zvyšujú náklady alebo bránia
konkrétnym obchodným aktivitám). Na
medzinárodnej a národnej úrovni sa
politiky zmeny klímy relatívne často
menia, čo podnikateľským subjektom
sťažuje dlhodobé investičné a
prevádzkové rozhodnutia.

Podnikateľské subjekty sú si čoraz viac vedomé rizikových prejavov, predovšetkým extrémnych
poveternostných udalostí spojených so zmenou klímy. V súčasnosti sa pozornosť sústredí skôr na mitigačné
opatrenia.
Aby podnikateľské subjekty a ich firemné aktíva a operácie boli odolné voči nepriaznivým dôsledkom zmeny
klímy, postupne sa stáva nevyhnutnosťou rozvíjať a implementovať vhodné, včasné a účinné adaptačné
opatrenia. Všeobecným celospoločenským záujmom je dosiahnuť, aby sa opatrenia a mechanizmy adaptácie
na zmenu klímy dôsledne zohľadňovali už pri spracovaní prvotných zámerov, ktoré sú veľkými investičnými
celkami s dlhou dobou životnosti. Pri existujúcich prevádzkach sa reálne uplatňujú najmä v rámci rozširovania
výrobných kapacít, zavádzania významnejších technologických zmien alebo pri obnove väčších
technologických celkov.
Adaptácia na zmenu klímy, nie sú len náklady, ale aj možnosť ako podporiť ekonomiku efektívnejšie
využívajúcou zdroje a podporiť rozvoj domáceho podnikateľského sektora, hlavne v oblasti malého a
stredného podnikania. Táto oblasť nie je zatiaľ systematicky zmapovaná ani nie je predmetom cielenej
podpory.
Na strane nákladov je tu hlavne problém vzniku poistných udalostí, kde je potrebné ďalej rozvíjať spoluprácu
s poisťovňami, založenú na lepších údajoch, scenároch a modelovaní rizík. Rozvojové možnosti sú hlavne v
92

How companies can adapt to climate change, Article by Hauke Engel, Per-Anders Enkvist, and Kimberly Henderson,
McKinsey&Company, 2015
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Napr. opatrenia prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku povedú k strate konkurencieschopnosti energetických
technológií na báze uhlia s dopadom na výrobcov týchto technológií, ale aj banských zariadení a iných súvisiacich odvetví.
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oblasti zelenej a modrej infraštruktúry, ochrane a manažmente krajiny a/vrátane ochrany pred povodňami, v
rozvoji informačných technológií spojených s monitoringom a využívaním zdrojov. Rastie trh na zabezpečenie
chladenia priestorov a s tým spojené informačné technológie, technológie pasívneho chladenia (solárne
tienenie, prirodzená ventilácia), technológie pre efektívne využívanie vody v priemysle, sídlach a
domácnostiach. Podpora nových produktov a služieb v oblasti zlepšenia adaptácie na zmenu klímy pre rôzne
cieľové skupiny sa môže rozvíjať ako nový segment trhu. Uvedenú víziu plánovanými úlohami bude riešiť
a podporovať NAP prostredníctvom prevažne neštrukturálnych úloh zameraných na vypracovanie analýz,
prijatie legislatívnej úpravy a zapojenie sektora poisťovníctva do mapovania dostupnosti, zberu a spracovania
údajov.
1.2.10.4 Sociálno- ekonomické aspekty
Aktualizácia NAS popisuje dôsledky zmeny klímy v kontexte sociálnych a ekonomických dôsledkov:
- ekonomické dôsledky zmeny klímy v sídlach, či už mestských alebo vidieckych, môžu viesť k ďalšiemu
prehĺbeniu sociálnych problémov vrátane chudoby a nízkej kvality života. Negatívne demografické a
sociálno-ekonomické trendy môžu zraniteľnosť dôsledkami zmeny klímy v budúcnosti zvýšiť.
Najvýraznejšie sa negatívne dôsledky zmeny klímy prejavia u najzraniteľnejšej populácie. V našich
podmienkach sú to starí ľudia, osamelo žijúci, deti, ľudia s nízkym príjmom a ľudia, ktorí trpia nejakým
postihnutím.
- zosuvy, intenzívne zvetrávanie hornín, environmentálne záťaže, erózia, polomy a lesné požiare, ktoré
v konečnom dôsledku ohrozujú kvalitu prírodných vôd a pôdy a celkovo životné prostredie ľudí a
živočíchov. Bezprostredne negatívne ovplyvňujú zdravie obyvateľstva a spôsobenými škodami na
hnuteľnom a nehnuteľnom majetku jeho ekonomickú prosperitu,
- ochrana a zníženie strát pre vodné zdroje – voda je základná zložka životného prostredia, je základom
života, základnou zložkou potravinového reťazca a meradlom potravinovej bezpečnosti vo svete. Voda
vstupuje ako surovina do mnohých výrobných procesov, je zdrojom energie, slúži na výrobu elektriny,
využíva sa na dopravu, rekreáciu a podporuje rozvoj turizmu. Prístup k vodným zdrojom je určujúcim
pre rozvoj spoločnosti, ako aj jednotlivých regiónov. Dostatok vodných zdrojov nie je len záležitosť
miestneho významu, ide o globálny problém prepojený s mnohými otázkami, ako sú potravinová
bezpečnosť, dezertifikácia, zmena klímy, vplyv prírodných a človekom spôsobených katastrof, ktoré
majú vždy aj významný hospodársky, sociálny a bezpečnostný rozmer. V tomto kontexte je reálny
problém tzv. klimatických utečencov, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou Slovensku nevyhne,
- v lesnom hospodárstve, napríklad plnenie cieľov v oblasti zmierňovania dôsledkov zmeny klímy a
podpory prispôsobovania lesov účinkom zmeny klímy, môžu mať adaptačné opatrenia významné
pozitívne ekonomické a sociálne vplyvy na toto odvetvie, resp. na národné hospodárstvo ako celok.
Jedným z nich je ovplyvnenie produkčnej funkcie lesov, ktorá predstavuje a v budúcnosti aj bude
predstavovať hospodársky najvýznamnejšiu ekosystémovú funkciu lesa.
- v poľnohospodárskej výrobe je možné efektívnejšie prispievať k znižovaniu emisií GHG vďaka
dodávkam biomasy (napr. energetických tráv a plodín, resp. drevín) na výrobu biopalív a OZE. To bude
mať pozitívne sociálne a ekonomické dopady na zamestnanosť aj pre kritickú skupinu obyvateľov s
nižším vzdelaním.
V súčasnosti, t. j. pre piate regulačné obdobie je platná Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich
podmienky energetickej chudoby (ďalej len „koncepcia na ochranu odberateľov“), ktorá bola predložená na
rokovanie vlády dňa 05.06.2014 a ktorú vláda následne vzala na vedomie. Aktualizovaná koncepcia na ochranu
odberateľov, na nasledujúce t. j. šieste regulačné obdobie bola Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO), koncom januára 2020 predložená na rokovanie vlády. Zároveň bola preklasifikovaná na informatívny
materiál, a teda z neho nevyplývali žiadne úlohy. ÚRSO návrh koncepcie predložil ešte v apríli 2019, následné
pripomienkovanie a odstraňovanie nedostatkov trvalo až do januára roka 2020. Po nástupe novej vlády bola
koncepcia stiahnutá z rokovania vlády, s cieľom vypracovať nový materiál alebo aktualizovať pôvodný.
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Aktualizácia NAS, ako aj NAP, poukazuje na nedostatok informácií a údajov, ako sa zmena klímy premietne do
rozpočtov domácností a akým spôsobom by bolo možné cielenými opatreniami pomôcť zraniteľnej populácii.
Bude potrebné tematizovať sociálne náklady spojené s adaptáciou v spolupráci štátnej správy a samosprávy
vytvárať schémy podpory pre znižovanie rizík a riešenie potrieb sociálnych skupín súvisiace s dopadmi zmeny
klímy. Bude potrebné zvýšiť informačnú bázu a hľadať optimálne riešenia v rámci existujúcich a ďalších
možných nástrojov sociálnych politík. NAP prostredníctvom dvoch neštrukturálnych úloh, medzi nimi aj
prijatím koncepcie na ochranu odberateľov, prispeje k riešeniu problémov súvisiacich s nedostatkom
informácií a smerujúcim k podpore adaptácie u sociálne ohrozených obyvateľov a ľudí v chudobe.

2. Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú
navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava
chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.
2.1. Sústava chránených území
Chránené územia identifikované na ochranu prírody na Slovensku sa podľa dôvodu ich identifikácie a
právneho základu delia na :
- európsku sústavu chránených území – Natura 2000,
- národnú sústavu chránených území,
- medzinárodne chránené územia (Ramsarské lokality, lokality UNESCO, Biosférické rezervácie).
Súčasný stav chránených území na Slovensku
Celková výmera osobitne chránenej prírody v SR klasifikovanej stupňami ochrany (2. – 5. stupeň ochrany, tzv.
národná sústava CHÚ) v roku 2018 činila 1 147 060 ha, čo predstavuje 23,39 % rozlohy SR. Okrem uvedeného
sa na území SR nachádzajú územia, ktoré nie sú klasifikované stupňami ochrany – napr. 41 vyhlásených
chránených vtáčích území s celkovou výmerou 1 284 806 ha a 20 jaskýň (14 NPP a 6 PP) s vyhláseným
ochranným pásmom s celkovou výmerou 3 347 ha (veľká časť ich území sa prekrýva s národnou sústavou
CHÚ).
Európska sústava chránených území
Sústava európskych chránených území Natura 2000 sa skladá z území európskeho významu (ÚEV)
identifikovaných pre druhy rastlín, a živočíchov a biotopov podľa smernice Rady č. 92/43/EHS. z 21. mája 1992
o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a z chránených vtáčích území (CHVÚ)
identifikovaných pre voľne žijúce vtáky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES
z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúcich vtákov.
Slovenská republika má v súčasnosti platné schválené zoznamy ÚEV a CHVU, t.j. kategória navrhovaných
území, tak ako vyžaduje názov kapitoly III.2., sa v súčasnosti v SR nenachádza.
Európska sústava chránených území (Natura 2000) je na Slovensku tvorená 642 ÚEV a 41 CHVÚ.
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Obrázok 13 Prehľad prekryvu území sústavy Natura 2000 s národnou sústavou chránených území

Zdroj: ŠOP SR

* v zátvorke je uvedený podiel prekryvu z celkovej výmery SR
Územia európskeho významu
Dňa 17. 3. 2004 schválila vláda SR Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu a 14. 7. 2004
MŽP SR vydalo Výnos č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu s
účinnosťou od 1. augusta 2004. Zoznam obsahujúci pôvodne 381 území sa v roku 2011 aktualizoval
(doplnených bolo 97 a vyradených 5) a dosiahol tak počet 473 ÚEV.
Dňa 25. 10. 2017 schválila Vláda SR uznesením č. 495/2017 Druhú aktualizáciu území európskeho významu,
ktoré obsahuje 169 lokalít s výmerou 31 656,34 ha. Aktualizácia je doplnkom k 473 lokalitám ÚEV, ktoré boli
predložené Európskej komisii v rokoch 2004 a 2011. Následným krokom bolo zaslanie aktualizovanej databázy
území NATURA 2000 v predpísanom formáte Európskej komisii a vydanie všeobecne záväzného právneho
predpisu, ktorým sa ustanovuje národný zoznam ÚEV a ktorý zabezpečí ich ochranu. Slovenská republika
musela k aktualizácii ÚEV pristúpiť v súvislosti s formálnym oznámením Európskej komisie k porušeniu č.
2016/2091, ktoré sa týka nesplnenia povinnosti vymedziť pre určené biotopy a druhy európskeho významu
nové lokality, predložiť aktualizovanú databázu území európskeho významu. V roku 2018 sa k problematike
dostatočnosti národného zoznamu území európskeho významu konali bilaterálne rokovania s Európskou
komisiou, ktorá posúdi dostatočnosť predkladaného návrhu a následne budú lokality zverejnené v Úradnom
vestníku EÚ.
SR v súčasnosti disponuje zoznamom ÚEV, schváleným Európskou komisiou, ktorý obsahuje 642 ÚEV.
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Obrázok 14 Územia európskeho významu na Slovensku

Zdroj: ŠOP SR (www.biomonitoring.sk)

Chránené vtáčie územia
Dňa 9. 7. 2003 vláda SR schválila Národný zoznam navrhovaných CHVÚ. Zoznam obsahoval pôvodne 38 CHVÚ
a bol v roku 2010 zmenený a doplnený (vyradené 2 lokality a 5 doplnených). Podľa poslednej aktualizácie
Štandardného dátového formulára Európskej komisie obsahuje národný zoznam 41 CHVÚ. V CHVÚ platí prvý
stupeň ochrany a podmienky ochrany uvedené v jednotlivých právnych predpisoch, ktorými sú územia
vyhlásené (vyhlášky MŽP SR a nariadenia vlády SR). Celková rozloha CHVÚ je 1 284 806,0886 ha.
Tabuľka 25 Prehľad území Natura 2000 na Slovensku

Kategória

Počet

Výmera (ha)

% rozlohy SR

Chránené vtáčie územia

41

1 284 806,0886

26,20 %

Územia európskeho významu (SAC+SCI)

473

584 352,5958

11,92 %

Územia európskeho významu (SAC+SCI)*

169

31 656,34

0,64 %

Zdroj: ŠOP SR
Poznámka: jednotlivé kategórie území Natura 2000 sa navzájom prekrývajú, preto nie je možné odvodzovať celkovú výmeru sústavy Natura 2000 v SR
súčtom ich výmery.
* Doplnok lokalít po druhej aktualizácii ÚEV v roku 2017.
Na základe smernice o biotopoch sa navrhujú územia na ochranu biotopov a druhov rastlín a živočíchov uvedených v prílohách smernice o biotopoch,
ktoré nazývame územia európskeho významu (angl. site of Community importance, skr. SCI). Súčasťou sústavy NATURA 2000 sa stávajú, až keď ich
členský štát EÚ vyhlási prostredníctvom štatutárneho, administratívneho alebo zmluvného aktu (angl. special area of conservation, skr. SAC).
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Obrázok 15 Chránené vtáčie územia na Slovensku

Zdroj: ŠOP SR (www.biomonitoring.sk)

Národná sústava chránených území
Podiel tzv. „veľkoplošných“ chránených území (CHKO, NP a OP NP) k celkovej ploche Slovenska predstavuje
22,49 %. Rozloha tzv. „maloplošných“ chránených území (MCHÚ) je v posledných rokoch pomerne
stabilizovaná (2,37 % k roku 2018). Celková výmera osobitne chránených častí prírody (2. až 5. stupeň
ochrany) k roku 2018 činila 1 147 060 ha a predstavuje 23,4 % z územia Slovenska.
Tabuľka 26 Prehľad CHKO a NP v Slovenskej republike (stav k roku 2018)

Kategória

Počet

Výmera
chráneného
územia (ha)

Výmera
ochranného
pásma (ha)

% z rozlohy SR
(aj s OP)

Chránené krajinné oblasti (CHKO)

14

522 582

-

10,66

Národné parky (NP)

9

317 541

262 591

11,83

Zdroj: ŠOP SR

Národnú sústavu CHÚ Slovenska tvorí v súčasnosti 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí a 1
097 tzv. maloplošných chránených území (MCHÚ). Stav MCHÚ zaradených do 2. – 5. stupňa ochrany je
hodnotený v 3 kategóriách ohrozenosti. Z celkového počtu 1 097 MCHÚ bolo degradovaných 0,2 %,
ohrozených 17,5 % a v optimálnom stave 82,3 % z celkovej plochy MCHÚ.
Okrem uvedeného sa na území Slovenskej republiky nachádzajú územia, ktoré nie sú klasifikované stupňami
ochrany – 41 vyhlásených chránených vtáčích území s celkovou výmerou 1 284 806,0886 ha a 20 jaskýň (14
NPP a 6 PP) s vyhláseným ochranným pásmom s celkovou výmerou 3 347 ha (veľká časť ich území sa prekrýva
s ostatnými chránenými územiami).
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Obrázok 16 Národná sústava chránených území v SR

Zdroj: ŠOP SR (www.biomonitoring.sk)

Medzinárodne významné územia
V Slovenskej republike boli v rámci medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity
identifikované a medzinárodnými subjektmi schválené nasledujúce typy medzinárodne významných území:
- ramsarské lokality,
- územia Svetového prírodného dedičstva UNESCO,
- biosférické rezervácie programu Človek a Biosféra.
Ramsarské lokality
Tzv. ramsarské lokality vytvárajú viac-menej izolované územia viazané na vodu a špecifický vodný režim. Sú
vyhlasované na základe Ramsarského dohovoru, ktorý predstavuje medzinárodne záväznú zmluvu na ochranu
a trvalú udržateľnosť mokradí. Dohovor bol prijatý 2. februára 1971. Na Slovensku bolo vyhlásených 14 lokalít,
ktoré sú právne chránené určením kategórie a stupňa ochrany podľa zákona OPK. Nakoľko existencia týchto
lokalít, ako všetkých mokraďových lokalít, ktoré nie sú na zozname ramsarských lokalít, je viazaná na vodný
režim, častokrát previazaný s vodnými cyklami mimo chráneného územia, najdôležitejšie je zabezpečiť
požadovaný priaznivý stav mokraďových biotopov najmä zabezpečením vody a dobrého ekologického
a hydrologického stavu vodných útvarov.
Na Slovensku sa vyskytuje 66 typov biotopov európskeho významu (podľa smernice Rady č. 92/43/EHS o
ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. smernice o biotopoch), z ktorých až 24
typov môžeme klasifikovať ako vodné, riečne, mokraďové alebo jednoducho závislé na vodnom prostredí.
Na Slovensku pokrývajú mokrade asi 0,5 % jeho výmery.
Tabuľka 27 Mokrade

Počet lokalít

Výmera
(ha)

%
plochy územia SR

23

43 981

0,9

14

40 697

0,8

Mokrade národného významu

72

147 260

3,1

Mokrade regionálneho významu

467

10 431

0,2

Typ mokrade
Mokrade medzinárodného významu
z toho ramsarské lokality
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Typ mokrade
Mokrade lokálneho významu

Počet lokalít

Výmera
(ha)

%
plochy územia SR

1 050

4 550

0,1

Na jednej strane sú mokrade a ramsarské lokality veľmi zraniteľné a citlivé na zmeny vo vodnom režime (až
existenčne), rovnako aj na jeho zmeny v externom prostredí. Na druhej strane sú tieto lokality mimoriadne
dôležité z hľadiska zmierňovania dopadov zmeny klímy a stabilizácie a zvyšovania adaptačnej kapacity krajiny
bez ohľadu nato, či je táto lokalita chránená alebo nie.
Mokrade sprostredkúvajú rozmanité ekosystémové služby: kontrolu kvality vody a ochranu pred eróziou
(odstraňovanie živín, spracovanie chemických a organických odpadov, zachytávanie sedimentov), reguláciu
klímy, zmierňovanie záplav, produkciu biomasy a kyslíka. Slúžia aj pre rybárstvo, poľovníctvo, rekreáciu,
vzdelávanie, vedecký výskum, duchovnú a kultúrnu inšpiráciu94.
Mokrade sú životne dôležité pre ukladanie uhlíka, čím napomáhajú riešiť problém zmeny klímy. Napríklad
rašeliniská samé o sebe pokrývajú približne 3 % povrchu pevnín, ale zadržujú až 30 % všetkého uhlíka, ktorý je
celkovo zadržiavaný na súši. Avšak pri vypaľovaní, alebo vysušovaní za účelom využívania pôdy pre
poľnohospodárske účely alebo pestovanie drevín sa menia z úložiska uhlíka na jeho zdroj. Emisie CO 2 a CH4 z
vypaľovania, vysúšania a ťažby rašeliny sa rovnajú 10 % ročných emisií z fosílnych palív95.
Zdravé mokrade súčasne fungujú ako prírodné klimatizačné zariadenie ochladzujúce svoje okolie zvýšeným
výparom vody a ako prírodný zásobník povrchových vôd (aj dažďových).
Územia Svetového prírodného dedičstva UNESCO – Jaskyne Slovenského krasu a Karpatské bukové pralesy na
území Vihorlatu a Polonín
Vlastné medzinárodne významné územia nemajú charakter osobitných chránených území. Tieto objekty sú
chránené v zmysle určených kategórií a stupňov ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Jaskyne sú
chránené v podzemí podľa § 24, na povrchu najčastejšie (ak nie je určené inak) ako chránený areál.
Cca 5 770 ha (reálne však menej – cca 3 500 ha) je vyhlásených ako 4 národné prírodné rezervácie s 5.,
bezzásahovým, stupňom ochrany.
Biosférické rezervácie
Biosférické rezervácie programu UNESCO Človek a biosféra nie je kategóriou ochrany prírody, ale program sa
realizuje na územiach veľkoplošných chránených území vyhlásených podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
(alebo predchádzajúcimi právnymi úpravami) a ich bezprostredného okolia na území tzv. biosférickej
rezervácie. Tieto sú podľa osobitného členenia rozdelené na jadrovú a nárazníkovú zónu a zónu prechodu,
respektíve zónu vonkajšej ochrany. Na Slovensku sú zaradené do programu Človek a biosféra 4 územia –
Medzinárodné biosférické rezervácie Tatry, Východné Karpaty a Slovenský kras a Biosférická rezervácia
Poľana.

2.2. Súčasný stav ochrany drevín
Stromy rastúce mimo les – dreviny predstavujú podstatnú krajinnú a urbánnu zložku podporujúcu
biodiverzitu. Na Slovensku existuje zákonná povinnosť ochrany drevín ako krajinotvornej zložky (§ 46 – 48
zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiaľ, nebol vytvorený žiadny koordinovaný systém manažmentu a ochrany
drevín a preto nie je možné ani kvalitatívne alebo kvantitatívne posúdiť stav drevín na celoslovenskej úrovni.
94

Správa o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 k aktualizovanému Programu starostlivosti o
mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021, aktualizácia Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 a Akčný
plán pre mokrade na roky 2019 – 2021; https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23678/1
95
F., Sirin, A., Charman, D., Joosten, H., Minayeva, T., Silvius, M. and Stringer, L. (Eds.) 2008. Assessment on Peatlands,
Biodiversity and Climate Change: Main Report. Global Environment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands International,
Wageningen.
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Sústavu chránených stromov v súčasnosti tvorí celkovo 443 chránených stromov a ich skupín vrátane
stromoradí – chránených objektov, čo predstavuje celkovo 1 251 jedincov stromov v rámci 65 taxónov (z toho
32 pôvodných a 33 nepôvodných).

2.3. Územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“) v zmysle definície zákona o ochrane prírody a krajiny je
taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje
rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a
interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu, ktoré zabezpečujú fungovanie
priestorových vzťahov medzi nimi ako predpokladov priestorovej ekologickej stability krajiny, a tým
zachovania rôznorodosti podmienok aj foriem života.
Na zabezpečenie ÚSES sa vyhotovuje:
a) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len
„GNÚSES“) ako dokument určený na stratégiu ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života v štáte,
b) dokument regionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej len „RÚSES“) ako dokument
určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne,
c) dokument miestneho územného systému ekologickej stability (ďalej len „MÚSES“) ako dokument určený
na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni.
Celková koncepcia ÚSES vychádza z GNÚSES. GNÚSES bol spracovaný pre použitie v mierkach 1:500 000
a 1:200 000. Tento dokument vytvára základný východiskový rámec a stratégiu pre tvorbu dokumentov ÚSES s
nižšou hierarchickou úrovňou. Bol schválený uznesením vlády č. 319 v roku 1992.
GNÚSES, dokument RÚSES i dokument MÚSES sú dokumentáciami ochrany prírody a krajiny (v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny).
Za základné ciele tvorby ÚSES možno považovať:
- zachovanie a podporu rozvoja prirodzeného genofondu krajiny (biodiverzity) v prirodzených
podmienkach,
- zachovanie, revitalizáciu a doplnenie stabilizujúcich prvkov v krajine a zabezpečenie ich priaznivého
pôsobenia na okolité, ekologicky menej stabilné časti krajiny,
- zachovanie významných krajinných prvkov a krajinných štruktúr,
- zachovanie a racionálne využívanie prírodných daností krajiny (prírodných zdrojov),
- zachovanie odolnosti krajiny voči pôsobeniu antropických aktivít,
- trvalé zachovanie celkovej produkčnej schopnosti krajiny, ktorá je základom dlhodobého
uspokojovania materiálnych aj duchovných potrieb spoločnosti (KURS, 2001).
Dokumenty RÚSES tvoria základnú východiskovú bázu pre :
ochranu prírody a krajiny:
a) na celoplošné prehodnotenie súčasného stavu ochrany prírody a návrh ďalších opatrení,
b) hodnotenie stavu územia a procesov, ktoré vedú k vyššej dynamickej stabilite krajinných prvkov,
c) doplnenie údajovej základne a podporu pri ochrane tých území, ktoré neboli chránené,
d) prvky ÚSES sú legislatívne ošetrené po vyhlásení za chránené územia v zmysle platnej legislatívy ochrany
prírody a krajiny.
Územný rozvoj:
a) územno-technický podklad k zachovaniu ekologickej stability územia, s vymedzením ekologicky
významných, hodnotných území,
b) podklad pre stanovenie regulatívov a optimalizáciu využitia územia,
c) dokument RÚSES je výsledkom spracovania krajinno-ekologickej problematiky, komplexne rieši stav
krajinného prostredia a tvorí podklad pre územnoplánovaciu dokumentáciu (ÚPD),
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d) v rámci schvaľovania ÚPD sa legislatívne legalizuje koncepcia ochrany a tvorby krajiny v predmetnom
území.
Pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo:
a) pre spracovanie projektov pozemkových úprav,
b) riešenie ekostabilizačných opatrení v krajine, najmä tam, kde sú citlivé miesta, napr. z hľadiska vodnej a
veternej erózie a kde hrozia degradačné procesy,
c) pri spracovaní Programov starostlivosti o lesy s cieľom prehodnotiť ekologickú stabilitu lesných
ekosystémov a upozorniť na nevyhnutné opatrenia v nich.
RÚSES je spracovaný na mapách v mierke 1: 50 000 (tiež 1:25 000 a 1:100 000) pre jednotlivé okresy
Slovenska. V roku 2017 bolo vypracovaných 22 RÚSES pre vybrané okresy Slovenska. Aktuálne sú spracované
dokumentácie RÚSES pre okresy:
Banská Štiavnica, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Ilava, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin,
Michalovce, Poprad, Prešov, Ružomberok, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník,
Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Zvolen, Žiar nad Hronom.
Do roku 2021 budú spracované dokumentácie ochrany prírody pre 50 okresov:
Malacky, Pezinok, Senec, Bratislava - mesto, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Hlohovec,
Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Komárno, Nové Zámky,
Levice, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza,
Považská Bystrica, Púchov, Námestovo, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Banská Bystrica,
Brezno, Krupina, Žarnovica, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok,
Stará Ľubovňa, Sabinov, Bardejov, Medzilaborce, Humenné, Snina, Vranov nad Topľou,
Rožňava, Gelnica, Košice - mesto, Košice - okolie.
RÚSES predstavujú dokumenty, ktoré odzrkadľujú všetky legislatívne zmeny ochrany prírody a krajiny,
aktualizujú súčasný stav krajiny a javov, ktoré vplývajú na zmenu krajiny a ekologickej stability. Dokumenty
RÚSES sú nástroj na usmerňovanie rozvojových zámerov v krajine monitorujúci zmeny využitia krajiny a jej
významných charakteristických čŕt.
Spracovaním týchto dokumentácií dôjde k zabezpečeniu kontinuity a kompatibility návrhov prvkov RÚSES
(biocentier a biokoridorov) medzi jednotlivými okresmi v rámci SR. Komplexné spracovanie relevantných
priestorových údajov v rámci spracovania dokumentu RÚSES sa stane východiskovou bázou informácii o
prírode a krajine, potrebných pre činnosti súvisiace s ochranou a plánovaním krajiny a posilní sa inštitúcia
ochrany prírody a krajiny vytvorením koncepcie zabezpečujúcej celoplošnú ochranu prírody a zachovanie
biodiverzity.
MÚSES je spracovaný prevažne na mapách v mierke 1:10 000 (tiež 1:25 000 a 1:5 000), čím vytvára základ pre
realizáciu ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni (v rozsahu katastrálneho
územia) a stáva sa súčasťou textovej a grafickej časti územného plánu sídelného útvaru, alebo zóny a
projektov pozemkových úprav.

2.4. Chránené vodohospodárske oblasti a ochranné pásma vodárenských zdrojov
Rámcová smernica o vode (2000/60/ES, RSV), transponovaná v SR zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len vodný zákon), ukladá členským štátom EÚ, zabezpečiť dosiahnutie stanovených environmentálnych
cieľov nie len pre útvary povrchových a podzemných vôd, ale aj pre chránené územia.
V zmysle § 5, ods. 1, písm. c) vodného zákona sa jedná o nasledovné chránené územia:
- územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu,
- územia s vodou určenou na kúpanie,
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-

územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránená vodohospodárska oblasť“),
ochranné pásma vodárenských zdrojov,
referenčné lokality,
citlivé oblasti,
zraniteľné oblasti,
chránené územia ich ochranné pásma podľa osobitného predpisu (viď kap. III.2.1. Sústava chránených
území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny)

Chránené územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu
Predmetom ochrany sú vodárenské zdroje, ktorými sú v zmysle § 7 zákona o vodách útvary povrchovej a
podzemnej vody, využívané na odbery vôd pre pitnú vodu, alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre
viac ako 50 osôb, alebo umožňuje odber vody na takýto účel v priemere väčšom ako 10 m 3 za deň v
pôvodnom stave alebo po ich úprave. V SR je vyhlásených 102 vodárenských tokov, ktoré sú využívané alebo
využiteľné ako vodárenské zdroje na odber pitnej vody. Ich zoznam je uvedený vo vyhláške MŽP SR
č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských
vodných tokov. Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu stanovuje Príloha 2,
časť A NV SR č. 269/2010 Z. z. Monitorovanie a hodnotenie kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej
vody je súčasťou Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021 a jeho
dodatkov.
Územia s vodou určenou na kúpanie
Vody určené na kúpanie96 (VUK) sú v SR vyhlásené na základe požiadaviek smernice EP a Rady 20006/7ES o
riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS a vzťahujú sa na ne tiež ciele
a opatrenia požadované rámcovou smernicou o vode. V SR bolo v roku 2018 evidovaných 32 vôd určených na
kúpanie. Výborná kvalita vôd bola hodnotená na 20 lokalitách (62,5 % z celkového počtu lokalít), dobrá na 7
(21,9 %), vyhovujúca 1 (3,1 %) a nevyhovujúca na 1 (3,1 %, lokalita Slnečné jazerá) Z dôvodu rekonštrukcie
neboli klasifikované 3 lokality (9,4 %). Kvalita vôd určených na kúpanie sa v SR drží na relatívne vyrovnanej
úrovni. Aj napriek tomu, však dochádza z vynímaniu niektorých VUK z oficiálneho zoznamu VUK (počet VUK
v SR v roku 2004 bol 38, v roku 2016 bol 33, v roku 2017 32) a to z dôvodu ich zlej kvality a nemožnosti
uplatniť opatrenia na zlepšenie ich kvality. Medzi potenciálne zdroje znečistenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu vôd
na kúpanie patria napr. drobné podniky a sklady v okolí lokality, chemizácia poľnohospodársky využívanej
pôdy, vypúšťanie odpadových vôd, verejné kanalizácie a ČOV zaústené priamo do lokality VUK, akumulácia
komunálneho odpadu, obce bez verejného vodovodu, chatové a rekreačné oblasti bez adekvátneho
odvádzania odpadových vôd, rybné hospodárstvo, vodné vtáctvo (hniezdenie, kolónie, prikrmovanie,
exkrementy a i.)97.
Územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
Územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb určuje orgán štátnej
vodnej správy na návrh MŽP SR. Za povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb boli
určené vodohospodársky významné vodné toky (kmeňové toky č. I.) a toky ústiace do vodohospodársky
významných vodných tokov vrátane ich prítokov (kmeňové toky č. II.). Ich zoznam bol vyhlásený všeobecne
záväznými vyhláškami okresných úradov životného prostredia v pôsobnosti kraja. V SR bolo k roku 2015 za
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb určených 66 tokov s dĺžkou 2 586, 35 km, z toho
96

Voda určená na kúpanie je podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z. akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa
osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé
odporúčanie nekúpať sa; veľký počet kúpajúcich sa posudzuje úrad verejného zdravotníctva s ohľadom najmä na vývoj z
minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia a opatrenia prijaté na podporu kúpania v minulosti.
97
info z individuálnych Profilov vôd na kúpanie, vid
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=168&Itemid=65.
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49 tokov lososových vôd (1 666,7 km) a 17 tokov kaprových vôd (919,7 km)98. Kvalitatívne ciele povrchovej
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb stanovuje Príloha 2, časť C NV SR č. 269/2010 Z. z.
Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránená vodohospodárska oblasť)
Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) je vymedzené významné územie prirodzenej akumulácie
povrchových vôd a podzemných vôd, na ktorom sa prirodzeným spôsobom tvoria a obnovujú zásoby
povrchových vôd a podzemných vôd. V SR je vyhlásených 10 CHVO, ktoré sú ustanovené zákonom č. 305/2018
Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon tiež
definuje činnosti, ktorých vykonávanie je v CHVO obmedzené alebo zakázané a opatrenia na ochranu vôd.
CHVO sú zaradené do programu monitorovania vôd Slovenska, rozsah a spôsob monitorovania zohľadňuje
miestne pomery a mieru ohrozenia vôd.
Kvalita vôd v CHVO bude každoročne vyhodnocovaná a spracovávaná vo forme správy, ktorá bola prvý krát
dostupná od 15.07.2020.
Zoznam CHVO je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke. Ich základné charakteristiky sa uvádzajú podľa Vodného
plánu Slovenska (2015).
Tabuľka 28 Zoznam chránených vodohospodárskych oblastí a

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Názov CHVO
Žitný ostrov
Strážovské vrchy
Beskydy-Javorníky
Veľká Fatra
Nízke Tatry
a) západná časť
b) východná časť
Horné povodie Ipľa,
Rimavice a Slatiny
Muránska planina
Horné povodie rieky Hnilec
Slovenský kras
a) Plešivecká planina
b) Horný vrch
Vihorlat
Spolu

ich základné charakteristiky

Využiteľné množstvá VZ
Povrchové
Podzemné
Spolu
[m3.s-1]
[m3.s-1]
[m3.s-1]
18,00
18,00
2,33
2,33
1,84
0,69
2,53
0,97
2,98
3,95

Výmera pôdy
poľnohos.
lesnej
[km2]
[km2]
1 150,0
50,0
307,0
370,0
670,0 1 029,8
266,0
369,0

Plocha

Podiel1)

[km2]
1 400
757
1 856
644

[%]
2,86
1,54
3,78
1,31

358
805

0,73
1,64

2,33

2,50
2,43

2,50
4,76

-

-

375

0,76

1,09

0,11

1,20

199,0

150,0

205
108

0,42
0,20

0,16

1,40
0,10

1,40
0,26

23,0
-

178,0
-

57
152
225
6 942

0,12
0,31
0,46
14,16

0,08
6,47

0,55
1,97
0,43
33,49

0,55
1,97
0,51
39,96

11,0
23,5
42,0
3 085,4

46,0
126,0
180,0
3 289,8

Vysvetlivky: VZ = vodné zdroje, 1) Veľkosť plochy CHVO k ploche SR (49 014 km2)

98

MŽP SR. 2015. Vodný plán Slovenska – aktualizácia 2015. SAŽP - vydanie 2017. ISBN: 978-80-89503-62-9
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Obrázok 17 Register chránených území – Chránené vodohospodárske oblasti

Zdroj: VÚVH vo Vodné plánovanie a plány manažmentu povodí, publikácia realizovaná v rámci OP ŽP Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom
plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny, zostavené SAŽP Banská Bystrica v spolupráci s VÚVH Bratislava a MŽP
SR, 01/2009

Prehľad vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem je v nasledujúcej tabuľke. Z tabuľky vyplýva, že v SR je
spolu 1 777 vodárenských zdrojov (1 734 zdrojov podzemných vôd a 43 zdrojov povrchových vôd).
Ochranných pásiem je 1 350 (1 269 + 81), pričom ich výmera je 861 685 ha (372 052 ha + 489 633 ha).
Ochranné pásma vodárenských zdrojov (v zmysle § 32 vodného zákona) slúžia na ochranu výdatnosti kvality a
zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú. Ochranné pásma sú určené
rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy na základe záväzného posudku orgánu na ochranu zdravia, s cieľom
zabezpečiť ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vo vodárenskom zdroji.
Tabuľka 29 Prehľad vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem

Čiastkové
povodie
Morava
Dunaj
Váh
Hron
Ipeľ
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog
SÚPD
Spolu SR

Počet vodárenských zdrojov
podzemných
vôd
90
77
760
274
55
62
3
152
215
1 688
1 734

Počet OP vodárenských zdrojov

povrchových
vôd
0
0
5
7
1
5
1
4
11
34
43

podzemných
vôd
31
29
447
173
70
76
30
124
230
1 210
1 269

povrchových
vôd
0
0
14
7
1
6
7
18
17
70
81

Výmera OP vodárenských zdrojov
(ha)
podzemných
vôd
13 865
6 030
211 671
56 917
15 648
13 789
12 146
19 324
7 082
356 472
372 052

povrchových
vôd
0
0
19 436
9 542
8 400
13 762
10 416
72 693
339 459
473 708
489 633

Zdroj: Vodný plán Slovenska
OP- ochranné pásmo; SÚPD- Správne územie povodia Dunaja

102

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Správa o hodnotení strategického dokumentu
Referenčné lokality
Referenčná lokalita je lokalita, ktorá vyjadruje stav, aký by existoval vo vodnom toku bez vplyvu ľudskej
činnosti alebo s minimálnym vplyvom ľudskej činnosti. Stav referenčnej lokality tvorí základ na kvantifikáciu
narušenia vodného prostredia a na hodnotenie stavu povrchových vôd. Referenčnú lokalitu tvorí úsek
vodného toku jeden km nad odberovým miestom označeným riečnym kilometrom. V SR je vymedzených 41
referenčných lokalít99. V rámci sledovania chránených území sa v súlade s Dodatkom na rok 2020
k Rámcovému programu vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021 bude v roku 2020 sledovať 10
referenčných lokalít.
Citlivé oblasti
Citlivé oblasti sú, v zmysle § 33 vodného zákona, vodné útvary povrchových vôd,
a) v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu
kvality vôd,
b) ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje,
c) ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd.
V roku 2003 bolo celé územie Slovenska vyhlásené za citlivú oblasť nariadením vlády SR č. 249/2003 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti, ktoré bolo nahradené nariadením vlády SR č.
174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Táto skutočnosť má za následok, že
v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS je nutné odpadové vody produkované v aglomeráciách s
veľkosťou nad 10 000 EO podrobiť dôkladnejšiemu čisteniu, ako je sekundárne čistenie, a to aj odstraňovaniu
nielen organického znečistenia, ale i zvýšenému odstraňovaniu zlúčenín dusíka (N) a fosforu (P) 100. V SR
limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a
osobitných vôd vypúšťaných do povrchových alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých
oblastiach, stanovuje príloha č. 6 k NV SR č. 269/2010 Z. z.
Zraniteľné oblasti
Zraniteľné oblasti101 sú, v zmysle § 34 vodného zákona, poľnohospodársky využívané územia, z ktorých
odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia
dusičnanov vyššia ako 50 mg/l alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Povinnosť vymedziť zraniteľné
oblastí SR a prehodnocovať ich každé 4 roky vyplýva SR z požiadaviek smernice Rady 91/676/EHS o ochrane
vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (ďalej dusičnanová smernica).
V SR je k 1.7.2017 vymedzených 1 344 zraniteľných oblastí, ktoré v roku 2018 pokrývali výmeru 11 891,47 km2
a nachádzalo sa v nich cca 50 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy v SR. Zoznam obcí vymedzených
ako zraniteľné oblasti je uvedený v nariadení vlády SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a
zraniteľné oblasti.

99

Príloha č. 4.3.3.1 Rámcového programu monitorovania 2016-2021
MŽP SR, VÚVH, 2020: Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v
Slovenskej republike za roky 2017 a 2018. On-line: https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravyek/detail/1107
101
Správa Nid2020
100
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Obrázok 18 Zraniteľné oblasti SR

Zdroj: Príloha č. 2 NV SR č. 174/2017 Z. z.
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3. Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú
pravdepodobne významne ovplyvnené
Strategický dokument má prierezový, interdisciplinárny charakter a jeho implementácia zasiahne celé územie
Slovenskej republiky a dotkne sa všetkých oblastí životného prostredia a zdravia.
Vzhľadom na charakter strategického dokumentu nemajú navrhnuté ciele, opatrenia, resp. z nich vyplývajúce
úlohy jednoznačný územný priemet. Strategický dokument nezohľadňuje regionálne rozdiely a ciele,
opatrenia a úlohy sú definované všeobecne bez zohľadnenia prejavov zmeny klímy, rizík súvisiacich so zmenou
klímy a zraniteľných častí krajiny. Na úrovni konkrétnych projektov, by mohlo dôjsť k ovplyvneniu kdekoľvek na
celom území Slovenska.
Vzhľadom k charakteru úloh, ovplyvnenie bude prevažne nepriame a pozitívne. Priame ovplyvnenie súvisí s
implementáciou úloh, ktorých cieľom je projektovo- orientovaný výstup. Vzhľadom k širokému záberu NAP
a veľkej škále riešených cieľov a opatrení, ovplyvnené budú všetky zložky životného prostredia vrátane zdravia.
Z primárneho zamerania NAP, smerovaného k posilneniu prírodných a socio-ekonomických systémov
prispôsobiť sa prebiehajúcej alebo očakávanej zmene klímy a znižovanie zraniteľnosti a zvyšovanie odolnosti
a kde je to možné využívanie tiež pozitívnych účinkov zmeny klímy, vyplýva jeho prínos k zlepšeniu všetkých
zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
Oblasti, ktoré budú významne ovplyvnené korešpondujú s cieľmi riešenými v NAP a s ich dosahom na zložky
životného prostredia. K významnému ovplyvneniu môže dôjsť v nasledovných oblastiach:
- sídelné prostredie,
- voľná krajina a prírodné prostredie,
- oblasti vzniku prívalových povodní z extrémnych zrážok,
- oblasti ohrozenia extrémnymi teplotami,
- oblasti ohrozenia akumuláciou snehu a jeho rýchleho, náhleho roztopenia,
- oblasti s inverznou funkciu odvodňovania napr. melioračnými sústavami vysušujúcimi krajinu,
- oblasti ohrozené suchom,
- oblasti postihnuté kalamitami,
- oblasti s degradovanými plochami pôdy a prejavmi dezertifikácie,
- oblasti destabilizované svahovými poruchami, pohybmi a zosuvmi,
- oblasti ohrozené vodnou a veternou eróziou pôdy,
- oblasti ohrozené inváznymi druhmi rastlín,
- oblasti intenzívnej poľnohospodárskej činnosti a veľkých lánov polí,
- oblasti intenzívneho lesného hospodárstva,
- oblasti využívané na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,
- oblasti ohrozené zmenou vodného režimu a kvality a kvantity vody,
- oblasť zdravia obyvateľstva jeho bezpečnosti.
Charakteristiky stavu a vývoja sú uvedené v kap. III. 1.1. Súčasný stav životného prostredia a kap. III.1.2.
Pravdepodobný vývoj a trendy vývoja v závislosti od riešenej témy. Pri spracovaní správy o hodnotení bolo
snahou textovo a podľa možnosti aj graficky zachytiť vyššie uvádzané oblasti, avšak mnohé z údajov nie sú
k dispozícii a neposkytuje ich NAP a ani aktualizácia NAS. Vyhodnotenie vplyvov je uvedené v kap. IV. Správy
o hodnotení. Miera ovplyvnenia je závislá od charakteru a typu úlohy, ktorá je viazaná na jednotlivé oblasti
Celkovú informáciu o charaktere kvality životného prostredia, ktoré bude ovplyvnené aktualizovanou
stratégiou, je možné prezentovať prostredníctvom environmentálnej regionalizácie. Územie SR je rozdelené
do 5 kategórií environmentálnej kvality (viď tabuľku a obrázok nižšie). Najviac zastúpené sú regióny
s nenarušeným a mierne narušeným prostredím. Silne narušené prostredie sa nachádza v Dolnopohronskom,
Žiarskom, Jelšavsko- lubenickom, Rudnianaskom a Prešovskom okrsku.
105

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Správa o hodnotení strategického dokumentu
Tabuľka 30 Diferenciácia územia podľa environmentálnej kvality (2018)

Environmentálna kvalita
1 – regióny s nenarušeným prostredím
2 – regióny s mierne narušeným prostredím (vyhovujúce)
2 – regióny s narušeným prostredím
2 – regióny so značne narušeným prostredím
3 – regióny so silne narušeným prostredím

Rozloha (km2)
24 104
19 515
447
640
4 328

% z plochy SR
49,2
39,8
0,9
1,3
8,8

Zdroj: SAŽP

Obrázok 19 Regióny environmentálnej kvality

Zdroj: SAŽP, Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené hodnotenie kvality a starostlivosti)
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4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska
strategického dokumentu
Slovensko102 vykazuje v medzinárodnom porovnaní nadpriemerné výsledky pri znižovaní GHG, no stále
zaostáva v oblasti manažmentu odpadových vôd, odpadového hospodárstva a v kvalite ovzdušia. Vyše tretina
obyvateľstva stále nie je pripojená k verejnej kanalizácii, čo je výrazne viac ako napríklad v Českej republike
alebo ostatných krajinách OECD. Viac ako dve tretiny komunálneho odpadu končia na skládkach, čím sa
zvyšuje riziko kontaminácie prostredia a tlak na využívanie nových zdrojov. Miera recyklácie je preto jedna z
najnižších v EÚ. Znečistené ovzdušie prachovými časticami na Slovensku spôsobí viac ako 5 600 predčasných
úmrtí. Ročne tak celá spoločnosť stratí 63 100 rokov života, čo predstavuje náklad v objeme 1,95 mld. eur
ročne.
SWOT analýza, spracovaná v záverečnej správe Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre
prípravu akčného plánu implementácie národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky, Záverečná
správa103, poukazuje na vonkajšie hrozby a príležitosti s vnútornými silnými a slabými stránkami súvisiacimi
s implementáciou opatrení aktualizovanej NAS a opatrení adaptácie na zmenu klímy. Popri formuláciách
z environmentálnej oblasti sa SWOT analýza, v rámci jej jednotlivých častí, sústreďuje aj na formulácie
týkajúce sa procesov v sociálnej, hospodárskej a ekonomickej oblasti ovplyvňujúcich environmentálny stav.
Tabuľka 31 SWOT analýza prostredia pre implementáciu aktualizovanej NAS

S- silné stránky
- Jasné prihlásenie sa Slovenska k cieľom klimatických
politík na medzinárodnej (OSN) a európskej úrovni;
- Politický a právny rámec vypracovaný v strategických
dokumentoch a cieľoch EÚ je jasne definovaný a
preložený do slovenských politík / legislatívy;
- Vypracovaná a prijatá Národná stratégia adaptácie a
jasne deklarovaná požiadavka na vypracovanie a
realizáciu akčných plánov;
- Začlenenie politík v oblasti životného prostredia a
zmeny
klímy
do
operačných
programov
spolufinancovaných európskymi štrukturálnymi a
investičnými fondmi v rokoch 2014 – 2020;
- Podstatná pomoc poskytnutá v rámci dohody o
partnerstve na roky 2014 - 2020 a pridelené finančné
prostriedky;
- Rastúci počet publikovaných štúdií a výstupov
umožňuje rozvoj výskumu a verejnej politiky v oblasti
medzinárodných a národných odborných znalostí;
- Spoločenský konsenzus týkajúci sa naliehavej potreby
zaviesť opatrenia na riadenie rizík katastrof (najmä v
oblasti vodného hospodárstva a povodní), rastúca
podpora
organického
poľnohospodárstva
a
prebiehajúca spoločenská debata o budúcnosti
lesného hospodárstva;
- Dostatočné kvantitatívne údaje pomáhajú analyzovať

W- slabé stránky
- Všeobecne slabé verejné vnímanie zmeny klímy ako
problému, ktorý sa prejavuje aj v nízkom záujme
politických strán a politikov;
- Nepriaznivé demografické trendy s veľkým podielom
starnúcej populácie;
- Mestské oblasti s vysokou a rastúcou hustotou,
dopravnou záťažou ohrozenou zeleňou;
- Zastaraná a často nedostatočná sociálna, zdravotná a
vzdelávacia infraštruktúra;
- Nízke investície do výskumu a vývoja v hospodárstve
vo všeobecnosti a v oblasti adaptácie špecificky;
- Malé povedomie o rozsahu vplyvov a prepojení na
sektory ako sú verejné zdravie, bezpečnosť, kvalita
života;
- Nedostatok relevantných štúdií o priemetoch zmeny
klímy na ekonomiku a hospodárstvo;
- Vnímanie adaptácie ako drahej a neodôvodnenej
aktivity;
- Nízky záujem médií, hlavných mienkotvorných
televízií;
- Obmedzené ľudské zdroje v oblasti riešenia
problémov adaptácie, nedostatočné odborné
vzdelávacie aktivitami na zdieľanie poznatkov
súvisiacich so zmenou klímy;
- Slabé financovanie adaptačných opatrení v rámci

102

Haluš, M. a kol, 2017: Revízia výdavkov na životné prostredie, Záverečná správa, IEP
Kolektív autorov, 2018: Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu akčného plánu
implementácie národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky, Záverečná správa
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situáciu v súvislosti s technickým plnením cieľov;
- Rastúci počet inštitúcií a aktérov, hlásiacich sa k
cieľom adaptácie;
- Začlenenie politík a opatrení v zmene klímy do
predpokladaných
operačných
programov
spolufinancovaných európskymi štrukturálnymi a
investičnými fondmi v rokoch 2021 – 2027;
O- príležitosti
- Zvyšujúce sa kapacity štátnej správy a úrovne
informovanosti;
- Zvyšovanie impaktov a ich „viditeľnosti“ bude
vytvárať tlak na komplexné riešenia;
- Zlepšenie poznatkov o vzájomných prepojeniach
medzi opatreniami, zamestnanosťou a ekonomickým
rastom;
- Lepšia správa vecí verejných prostredníctvom
začlenenia adaptácie na zmenu klímy do kľúčových
sektorových politík;
- Zvýšená možnosť čerpania fondov EŠIF začlenením
problematiky zmeny klímy do operačných programov
spolufinancovaných EŠIF v období 2014 – 2020 a s
predpokladom kontinuity v rokoch 2021 – 2027;
- Zavedenie účinnejších systémov včasného varovania
a väčšieho povedomia verejnosti o zdravotných
rizikách vyplývajúcich zo zmeny klímy;
- Vývoj a zavádzanie nástrojov a technológií efektívne
využívajúcich zdroje v odvetviach, ktoré budú
pravdepodobne najviac postihnuté zmenou klímy;
- Predĺžená letná sezóna pre cestovný ruch, rozvoj
nových a alternatívnych produktov cestovného ruchu
a destinácií;
- Rozvoj a zavedenie nových druhov plodín
vyžadujúcich menej vody, podpora progresívnych
zavlažovacích praktík;
- Rozvoj nových lesných prístreškov a zvyšovanie
lesných teritórií a ekosystémov • zvýšenie potenciálu
pre rozvoj obnoviteľnej energie (napríklad viac
slnečného žiarenia, potenciálu biomasy) ;
- Rastúci počet zainteresovaných strán ktoré sa
problému venujú (napr. poľnohospodári, biznis,
odbory, MVO);
- Záväzok vlády rozvíjať a schvaľovať stratégiu pre
nízkouhlíkové hospodárstvo 2050;
- Financovanie EŠIF 2014 – 2020 a predpokladaná
priorita adaptačných opatrení v období 2021 – 2027

-

rozpočtu štátu a samospráv, -celková vysoká závislosť
od financovania EŠIF;
Slabé všeobecné chápanie väzieb medzi jednotlivými
prejavmi zmeny klímy a potreby komplexných
prístupov;

T- Ohrozenia
- Prednosť riešeniam a opatreniam s krátkodobým
ekonomickým
efektom
pre
opatreniami
prinášajúcimi dlho dobejší a vyšší prínos;
- Zužovanie problematiky adaptácie na proti
povodňové opatrenia a civilnú ochranu a podpora ad
hoc riešení na úkor systémových zmien;
- Zníženie zrážok vedúce k zníženiu celkových zásob
vody v krajine, nedostatok vody a stres vedúci k
súťaži o vodné zdroje medzi sektormi a územiami;
- Nedostatočné kapacity pre využívanie možností a
nedostatočné čerpanie fondov EŠIF období 2014 –
2020;
- Možná ekonomická kríza a nedostatok prostriedkov
zo štátneho rozpočtu, dofinancovanie EŠIF;
- Fragmentácia zberu a využívania údajov a informácii
bráni lepšiemu prepojeniu databáz;
- Nedostatok kapacít pre prípravu výhľadových štúdií a
scenárov;
- Malý záujem politických strán a nárast radikalizmu a
oportunizmu môžu sťažovať prijímanie politických
dohôd a riešení;

Zdroj: Kolektív autorov, 2018: Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu akčného plánu implementácie národnej
adaptačnej stratégie Slovenskej republiky, Záverečná správa

Vo vzťahu k NAP, NAS poukazuje na analýzu východiskového stavu, ktorá potvrdila, že na Slovensku je k
dispozícii celý rad špecifických sektorových stratégií, akčných plánov, programov a výsledky výskumných
projektov. Avšak dokumenty, ktoré sú v súčasnosti platné nie sú vzájomne prepojené, nezohľadňujú vôbec,
alebo len v malej miere synergie, medzisektorálne aspekty a ich realizácia prebieha „ad hoc“, bez užšej
koordinácie a definovania priorít.
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Podľa NAP chýba lepšia koordinácia v oblasti adaptácie, vznikajú záujmové rozpory v rámci rezortov a
odborných organizácií. Politiky a legislatívne opatrenia, ktoré majú priaznivý vplyv na zvyšovanie adaptačnej
schopnosti, nie sú niekedy v praxi dostatočne implementované, prípadne nedochádza k uplatňovaniu
sankčných mechanizmov. Chýba správne dodržiavanie legislatívy, ako aj lepšia vymáhateľnosť už existujúcich
legislatívnych možností. Problémom je tiež prevládajúci rezortizmus a problematická spolupráca v prípade
prierezových tém.
Taktiež chýba lepšie prepojenie databáz a výmena údajov, bude potrebné posilniť výstupy v oblasti
interpretácie údajov. Existujú izolované projekty, ktoré sa zameriavajú na zhodnotenie súčasnej
klimatologickej charakteristiky daného územia, prípadne vyčlenené prioritné dopady zmeny klímy relevantné
pre dané územie. Hlavným problémom je chýbajúca koordinácia, inventarizácia, nedostatok scenárov a
interpretácie údajov s prepojením na diseminačné aktivity.
Očakávané prejavy zmeny klímy budú mať, resp. majú viacero nepriaznivých dôsledkov. Celkové dôsledky
zmeny klímy sa vnímajú ako negatívne, aj keď sú známe, resp. je možné využívať niektoré pozitívne účinky
zmeny klímy. Veľkosť a závažnosť dôsledkov zmeny klímy sú dané veľkosťou/mierou zraniteľnosti Slovenskej
republiky a jednotlivých zložiek prostredia voči jej prejavom.
Environmentálne problémy súvisiace s oblasťami riešenými a súvisiacimi s posudzovaným NAP uvádzajú
nasledovné kapitoly. Viaceré identifikované environmentálne problémy sú v súčasnosti predmetom riešení
v rámci opatrení a cieľov definovaných v samostatných strategických dokumentoch, plánoch a politikách.

4.1. Ovzdušie a doprava
Napriek tomu, že z dlhodobého hľadiska sa zlepšuje kvalita ovzdušia na Slovensku, stále dochádza na mnohých
monitorovacích staniciach k prekračovaniu limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia. Najpálčivejšie
problémy sú v znečistení prachovými časticami, benzo(a)pyrénom, oxidmi dusíka a prízemným ozónom.
K prekračovaniu limitných hodnôt na ochranu zdravia u prachových častíc dochádza najmä v zimných
mesiacoch, čo má súvis predovšetkým s vykurovaním v domácnostiach tuhým palivom. Slovensko sa môže ako
jedna z mála krajín pochváliť vysokým pokrytím plynofikácie rodinných domov, avšak cena plynu nedokáže
konkurovať lacnejším palivám ako napr. drevo a z tohto dôvodu mnoho domácností prechádza na vykurovanie
tuhým palivom. Tento spôsob zabezpečenia tepla v domácnostiach vedie k vyššej produkcií emisií prachových
častíc do ovzdušia. Príčina, prečo vykurovanie domácnosti na Slovensku má vysoký podiel na celkových
emisiách PM2,5 (cca 86 %) spočíva najmä v prevádzkovaní prehorievacích a odhorievacích kotlov (65 %
domácností z domácností, u ktorých je dominantný tepelný zdroj kotol na tuhé palivo). Tieto kotly
vyprodukujú 4 až 10 krát viac prachových častíc do ovzdušia ako splyňovacie alebo automatické kotly.
Vykurovanie tuhým palivom v domácnostiach sú tiež významným zdrojom emisií benzo(a)pyrénu. Množstvo
emisií závisí od podmienok spaľovania, kvalitou paliva (napr. spaľovaním surového dreva sa vyprodukuje
2 x viac benzo(a)pyrénu ako pri suchom dreve (do 20 % vlhkosti)) ako aj spaľovaním a spoluspaľovaním
odpadov.
Slovenská republika, bez prijatia dodatočných opatrení, nie je schopná plniť záväzky zníženia emisií SO2, NOx ,
NH3 a PM2,5 do roku 2030. Na dosiahnutie týchto cieľov MŽP SR vypracovalo NAPCP SK, v ktorom sú navrhnuté
politiky a opatrenia na dosiahnutie vyššie uvedených národných záväzkov v dvoch etapách: obdobie rokov
2020 až 2029 a obdobie od roku 2030 ďalej.
NAPCP SK má prispieť k dosiahnutiu cieľov kvality ovzdušia podľa smernice 2008/50/ES, ako aj k zaisteniu
súladu s plánmi a programami stanovenými v iných relevantných oblastiach politiky vrátane klímy, energetiky,
poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy. Zároveň sa tým podporí presun investícií do čistých a účinných
technológií.
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Na území Slovenska neustále dochádza k prekračovaniu limitných alebo cieľových hodnôt na ochranu zdravia.
Územia, kde sa zistia takéto prekročenia, sa vyhlásia za oblasť riadenia kvality ovzdušia.
Slovensko má v dodržiavaní limitných hodnôt ustanovených smernicami EÚ o kvalite ovzdušia (Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES)
problémy. V dosahovaní požadovanej kvality ovzdušia je SR medzi poslednými krajinami EÚ-28 v dôsledku
čoho bolo voči SR začaté konanie o neplnení záväzkov (infringement).
Kombinácia rizikových faktorov znečisteného ovzdušia napr. so stúpajúcou teplotou vyvoláva obavu o zdravie
človeka. Kvalita ovzdušia sa môže zhoršiť následkom častejších požiarov alebo resuspenzie prachu z
vysušených povrchov. Zmeny v kvalite ovzdušia a fyzikálnych faktorov v ovzduší môže viesť k intenzívnejšej
tvorbe oxidantov, hlavne ozónu, ako aj vzniku aerosolov. Vytvoria sa podmienky pre väčšiu frekvenciu
redukčného (v zime) a oxidačného (v lete) smogu v silne znečistenom urbanizovanom prostredí.
Doprava patrí medzi oblasti, kde je v posledných rokoch zaznamenávaný v mnohých smeroch nepriaznivý
vývoj:
- dochádza k presunu z verejnej dopravy na osobné automobily,
- dlhodobý nárast individuálnej automobilovej dopravy- za posledných 20 rokov nárast predstavoval
30 %. Automobil sa stal neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Obyvatelia preferujú bývanie na
periférii miest alebo v priľahlých obciach väčších miest a každodenne dochádzajú za prácou a pritom
uprednostňujú osobný automobil pred verejnou dopravou najmä z časového hľadiska. Intenzívna
doprava v mestách počas dopravných špičiek ovplyvňuje plynulosť dopravy, zapríčiňuje zápchy,
spomalenie dopravy, čo vedie k vyšším emisiám do ovzdušia.
- dlhodobý pokles v preprave osôb verejnou dopravou,
- trend omladzovania vozidiel sa zlepšuje v nákladnej cestnej a autobusovej doprave, naopak u
individuálnej automobilovej dopravy je pozorovaný mierny nárast starnutia vozidlového parku. Staré
vozidlá vyprodukujú viac emisií ako nové, ktoré musia spĺňať prísnejšie emisné limity aj počas stavov,
keď vozidlo nie je v optimálnej prevádzke. Priemerný vek vozidiel na Slovensku je 13,4 roka, v EÚ je to
10,7 roka. Viac ako polovica osobných automobilov a autobusov je starších ako 11 rokov,
u nákladných áut je cca 40 %, pričom len do 10 % všetkých spomínaných vozidiel nie je starších ako 2
roky.
- prudko narastá potreba pohonných hmôt v cestnej doprave,
- od roku 2000 bol dosiahnutý významný technický pokrok pri znižovaní emisií NOx z benzínových
automobilov, pri dieselových autách tento trend bol len minimálny. V súčasnosti naviac používaným
palivom na Slovensku je nafta (cca 70 %), potom benzín (28 %). Alternatívne paliva (LPG, CNG,
biopalivá) sú v doprave doposiaľ len málo využívané (2 %). Viac dieslových áut prevláda v nákladnej
doprave, individuálna osobná doprava viac preferuje benzínové autá. Elektromobilita na Slovensku
stále nedosahuje ani priemer EÚ,
- nárast je pozorovaný v počte dopravných prostriedkov v cestnej doprave,
- klesajúci trend v počte dopravných prostriedkov v železničnej doprave,
- rozvoj cestnej siete nezodpovedá nárastu počtu vozidiel za posledných 10 rokov,
- v mestách sa stáva v poslednom čase významným problémom znečistenie ovzdušia spôsobené
dopravou, napriek tomu, že dochádza k poklesu emisií. Doprava sa najvýraznejšie podieľa na emisiách
oxidov dusíka a NM VOC, ktoré sú prekurzormi prízemného ozónu, t. j. ovplyvňujú jeho tvorbu
v ovzduší. K hlavným dôvodom vzniku tohto stavu možno pripísať zastaraný vozidlový park, nárast
individuálnej automobilovej dopravy, nárast tranzitnej nákladnej cestnej dopravy, nízky podiel vozidiel
na alternatívne palivo, chýbajúca cyklo-infraštruktúra, cestné obchvaty a záchytné parkoviská na
periférii miest,
- vysoké a nízke teploty, intenzívne búrky a snehové kalamity, ktorých frekvencia a intenzita sa v
dôsledku zmeny klímy zvyšuje, spôsobujú vážne komplikácie pre takmer všetky druhy dopravy,
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od roku 1990 je pozorovaný nárast agregovaných emisií GHG z dopravy - cca 12 % nárast, čo je
v kontraste s cieľom definovaným Európskou komisiou v Bielej knihe- 60 % zníženie emisií GHG do
roku 2050 oproti roku 1990,
dane z palív nezohľadňujú intenzitu CO2,
prechod na nízkouhlíkovú dopravu je veľmi pomalý.

4.2. Pôda, využívanie územia a poľnohospodárstvo
Z hľadiska pôdy, vývoja využívania územia a stavu poľnohospodárstva možno environmentálnu situáciu zhrnúť
nasledovne:
- výmera poľnohospodárskej pôdy od roku 1990 neustále klesá najmä na úkor zastavaných plôch
a nádvorí. V rokoch 2005 – 2018 došlo k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy o 2,2 % (-53 878 ha)
na súčasných 2 379 101 ha,
- pretrvávajú úbytky poľnohospodárskej pôdy najmä na úkor rôznych investičných účelov, pre
občiansku a bytovú výstavbu, priemyselnú výstavbu, poľnohospodársku výstavbu, výstavbu vodných
diel, ciest a diaľnic,
- najväčší percentuálny nárast oproti roku 2005 nastal u zastavaných plôch a nádvorí o 5,1 %
(+11 632 ha),
- zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách stanovil postup, pomocou ktorého sa
však za 30 rokov vyriešilo len 10 % územia Slovenska. Tento postup nie je efektívny a je treba stanoviť
postup ako vysporiadať zvyšných 90 % územia Slovenska,
- produkcia väčšiny poľnohospodárskych plodín má klesajúci trend. Pokles (2005 – 2018) bol
zaznamenaný najmä u jednoročných o 41,2 %, ako aj u viacročných o 43,6 % krmovín, u cukrovej repy
o 24,3 %, u olejnín o 11,9 % a u strukovín o 0,6 %. Naopak za dané obdobie sa zvýšila produkcia
zemiakov o 75,3 % a u obilnín o 12,6 %,
- klesajúci trend živočíšnej výroby na Slovensku po roku 1990, a neskôr najmä v dôsledku zavedenia
priamych platieb na plochu po pristúpení do EÚ, importu živočíšnych produktov zo zahraničia
nevytvára pre adaptáciu na zmenu klímy optimálny kontext. Existuje nízke zastúpenie fariem
aplikujúcich diverzifikovanú extenzívnu živočíšnu výrobu a jej disproporčné zastúpenie na Slovensku.
Je tu zvýšená uhlíková stopa spojená s dovozom produktov živočíšnej výroby a silným zastúpením
podnikov s vysokou koncentráciou hospodárskych zvierat (intenzívna poľnohospodárska produkcia),
- problémom je ohrozenosť opeľovačov používaním chemikálií, pestovaním monokultúr, oslabenie
včelstiev a šírenie chorôb a tiež v dôsledku zmeny fenológie kvitnúcich rastlín, extrémnych prejavov
počasia a nedostatku prirodzených biotopov opeľovačov, ktorý akceleruje zmena klímy,
- emisie GHG z poľnohospodárstva majú od roku 1990 klesajúci trend, najmä z dôvodu zníženia počtu
hospodárskych zvierat a množstva použitých priemyselných hnojív,
- dôsledkom zníženia počtu hospodárskych zvierat je napr. vyšší výskyt erózie, lavíny, nedopasky, zánik
niektorých druhov rastlín, zníženie kultúrneho rázu krajiny.
- poľnohospodárstvo je najväčším producentom NH3 zo všetkých sektorov. Zaznamenávaný je klesajúci
trend emisií NH3 z poľnohospodárstva s menšími odchýlkami,
- z dlhodobého hľadiska emisie PM10, PM2,5 a NMVOC majú klesajúci trend,
- emisie NOX zaznamenávajú výrazný nárast.
- z dlhodobého hľadiska, klesla výmera pôd ovplyvnených potenciálnou vodnou aj vetrovou eróziou,
pričom toto zníženie je vo väčšej miere výsledkom detailizácie používaného erózneho modelu,
ktorého základom je Univerzálna rovnica straty pôdy (USLE), potenciálne ohrozené poľnohospodárske
pôdy vetrovou eróziou predstavuje takmer 6 % poľnohospodárskych pôd a potenciálnou vodou
eróziou je ohrozených takmer 39 % poľnohospodárskych pôd,
- vývoj vypúšťania odpadových vôd z poľnohospodárskej činnosti má klesajúci charakter,
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spotreba pesticídov od roku 1993 až po súčasnosť má viac menej rastúci priebeh. V jednotlivých
skupinách pesticídov došlo v porovnaní rokov 2005 a 2018 k nárastu, pričom celková spotreba
pesticídov za dané obdobie vzrástla o 54,1 %,
pokles aplikácie organických a priemyselných dusíkatých hnojív do pôdy pri intenzívnom pestovaní
plodín medzi rokmi 2000 – 2006 spôsobilo, že bilancia dusíka v poľnohospodárskych pôdach bola, až
na niektoré roky, kedy sa obsah dusíka v pôde stával deficitný viac menej vyrovnaná. Od roku 2007 až
do roku 2015 bola zaznamenaná kladná bilancia dusíka v poľnohospodárskych pôdach,
agrochemické skúšanie pôd v období cyklov (1990 – 1994) až (2012 – 2017) poukázali na nárast
zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou a slabo kyslou pôdnou reakciou, čo má nepriaznivý súvis
so zvýšenou mobilitou ťažkých kovov v pôde,
napriek miernemu oživeniu obnovy strojov, v poľnohospodárskej technike prevládajú stroje staršie
ako 12 rokov. Podiel týchto strojov tvorí cca 50 %,
závislosť poľnohospodárskych činností od klimatických podmienok a jeho vystavenie dôsledkom
zmeny klímy:
- zmeny v druhovom zložení, počte a miestach výskytu škodlivých organizmov (chorôb,
škodcov, burín), ale najmä v náraste počtu hospodársky významných škodlivých organizmov,
- zmeny teplotnej zabezpečenosti rastlinnej výroby,
- zmeny fenologických pomerov a agroklimatického produkčného potenciálu,
- zmeny v rozdelení a množstve spadnutých zrážok a vlhkostnej zabezpečenosti,
- zmeny podmienok prezimovania ozimín (absencie snehovej pokrývky),
- zmeny pôdnej diverzity a fyzikálnych a chemických vlastností pôdy,
- zvýšená veterná erózia,
- úplná zmena alebo strata produkcie poľnohospodárskych plodín a to najmä v dôsledku sucha.
v dôsledku zmeny klímy a intenzívnych zmien vo využívaní pôdy sa zásoba organického uhlíka
v pôdach pomerne rýchlo mení. Na základe výsledkov monitoringu bolo zistené, že priemerné
hodnoty obsahu organického uhlíka v orničnom horizonte orných pôd rovnakých pôdnych typov sú
podstatne nižšie ako na trvalých trávnych porastoch. Tento stav je výsledkom intenzívnej
mineralizácie pôdnej organickej hmoty pri rozoraní pasienkov a tiež dlhodobým intenzívnym
obrábaním orných pôd. Na ornej pôde najvyššou hodnotou organického uhlíka v pôde disponujú
čiernice a najnižšou pseudogleje a hnedozeme,
problémy vyplývajúce zo sucha a prívalových dažďov (napr. nižšia produkcia, erózia pôdy, strata
humusu a pod.) sa zvýrazňujú veľkoblokovým systémom hospodárenia, problémom sú zastarané
a neudržiavané závlahové systémy a v neposlednom rade nevysporiadané vlastnícke vzťahy na pôde
s hydromelioračnými zariadeniami,
závlahové systémy nespĺňajú dostatočne technický a technologický štandard104. Klesla výmera
zavlažiteľných výmer oproti roku 2014, t .j. v období počas obdobia uplatňovania Koncepcie
revitalizácie hydromelioračných sústav v SR. Výmera prenajatých závlah sa zvýšila, najmä na Ponitrí a
Bodrogu a Hornáde. Rozsah závlah ostal na úrovni predchádzajúceho roka v regiónoch Záhoria,
Horného Považia a znížil sa na Podunajsku. Závlahy využívajú najmä pestovatelia intenzívnych plodín,
ktorí v trhových cenách plodín zahŕňajú aj náklady na závlahovú vodu a prenájom závlahových
zariadení.
z hľadiska adaptácie je problematická pomerne málo diverzifikovaná rastlinná výroba na Slovensku,
nízke zastúpenie fariem, ktoré aplikujú ekologické postupy rastlinnej výroby, ako aj integrovanú
produkciu ovocia a zeleniny. Tiež je slabá podpora pre zachovanie ako aj využívanie tradičných alebo
lokálnych genetických zdrojov, či už rastlín alebo živočíchov.

104

MŽP SR, Zelená správa 2020, Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2019, údaje za rok 2019
https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122---16206/
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4.3. Lesy, lesné biotopy a lesné hospodárstvo
Slovenská republika sa zaraďuje medzi tie lesnatejšie krajiny v Európe. Existenčným problémom lesníctva
v súčasnosti je riešenie financovania jeho potrieb, aby bolo zabezpečené plnenie všetkých ekonomických,
environmentálnych (ekologických) a sociálnych funkcií lesov, ako aj predpokladané negatívne dôsledky zmeny
klímy na lesné ekosystémy. Súčasné environmentálne problémy možno zhrnúť nasledovne:
- existujúci systém kategorizácie lesov už nie je, napriek viacerým pozitívam, celkom vyhovujúci,
nezodpovedá najmä zmeneným podmienkam rozvoja spoločnosti vo vzťahu k službám lesného
hospodárstva verejnosti. Treba ho prepracovať na základe najnovších tendencií vo vývoji terminológie,
systematiky, financovania a ekonomiky využívania funkcií lesov, najmä platieb za ekosystémové
služby,
- optimálne plánovanie starostlivosti o lesy bolo doposiaľ sťažené až znemožnené absenciou zakotvenia
prírode blízkeho obhospodarovania lesov v legislatíve (zákone o lesoch). Legislatívny proces na
odstránenie tohto vážneho nedostatku sa začal až v r. 2018. Veľkým problémom je, že do súčasnosti
v procese prípravy PSL dochádza z dôvodu ekonomickej efektívnosti nastavenej na podmienku stálosti
stanovíšť k veľkým odchýlkam od skutočne vymapovaných lesných typov. Predpoklad o stálosti
podmienok stanovišťa však v dôsledku globálnej a rýchlej zmeny klímy stráca svoju platnosť.
Dôsledkom je, že na mnohých miestach sa pri obnove lesa stále používajú neperspektívne dreviny
a prístupy, vrátane eliminácie prípravných drevín, a zvyšuje sa tým pravdepodobnosť budúcich kalamít
(ekologických narušení) veľkého rozsahu,
- súčasťou problematiky lesnej ťažby je aj sprístupňovanie lesov a výstavba, resp. údržba lesnej cestne
siete. Pri trasovaní a výstavbe lesných ciest sa často neberie do úvahy zraniteľnosť prostredia, napr.
náchylnosť na zosuvy pôdy resp. až podložia, otvorenie a drenáž svahov a následný vplyv na odtokové
pomery, vrátane zvyšovania maximálneho odtoku (Soulis et al. 2015, Orfánus et al. 2017),
- v dôsledku zmeny klímy a pôsobenia abiotických a biotických škodlivých činiteľov na lesy sa zvyšuje
objem náhodných (kalamitných) ťažieb dreva105. Od roku 1990 dosahuje 2 – 6 mil. m3 ročne a jeho
podiel z celkovej ťažby kolíše od 35 do 65 %, čo spôsobuje nižšiu výťažnosť kvalitnejších sortimentov
pri spracovaní poškodeného dreva. Nižšia úroveň technickej infraštruktúry (ťažbové a dopravné
technológie, lesná cestná sieť, sklady dreva) tiež nevytvárajú optimálne podmienky pre efektívne
využívanie domácich zdrojov dreva,
- vplyvom účinkov zmeny klímy a následného rastu kalamitných ťažieb, ktorých podiel sa pohyboval v
rozpätí 35 až 65 % sa znížilo zastúpenie ihličnanov zo 41,0 na 37,0 %106. Zmeny v druhovom zložení
lesov spôsobujú zhoršovanie kvalitatívnej štruktúry zásob dreva,
- zdravotný stav lesov Slovenska charakterizovaný mierou defoliácie možno stále považovať za
nepriaznivý, pričom je naďalej horší ako celoeurópsky priemer. Pri ihličnatých drevinách možno už od
roku 1996 pozorovať stabilizáciu zdravotného stavu až zlepšovanie, no pri listnatých došlo k jeho
zhoršeniu. Najviac poškodenými drevinami sú dub (so zlepšujúcim sa trendom) a borovica (so
zhoršujúcim sa trendom), najmenej buk a hrab (so zhoršujúcim sa trendom). Oblasťami s dlhodobo
najhorším zdravotným stavom lesov na Slovensku zostávajú Kysuce, Orava a spišsko-tatranská oblasť,
ktoré súvisia s masívnym rozpadom smrekových lesných porastov,
- v posledných rokoch prebieha ťažba aj v ochranných lesoch z titulu vetrových a podkôrnikových
kalamít. Z tohto pohľadu sú problematické najmä dva aspekty:
- sanácia kalamít sa rutinne označuje ako náhodná ťažba. Avšak vedomosti a poznatky
potrebné na zníženie rizika výskytu kalamít diverzifikáciou drevinovej a vekovej štruktúry,
resp. postupným opustením systému lesa vekových tried, sú k dispozícii najmenej 60 rokov.
V roku 1956 boli dokonca navrhnuté vedecky podložené kroky na dosiahnutie priaznivého
stavu v horizonte ca 60 rokov, t. j. dnes. Aj preto sa v súčasnosti, v súvislosti s vysokým
objemom ekologických disturbancií, prestáva používať termín náhodná ťažba.
105
106

MPaRV SR, 2019: Národný lesnícky program Slovenskej republiky 2021 – 2030; Lesy pre spoločnosť, vstupná správa
MPaRV SR, 2019: Národný lesnícky program Slovenskej republiky 2021 – 2030; Lesy pre spoločnosť, vstupná správa
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zďaleka neplatí, že biotické škodlivé činitele sa šíria len z lesov v chránených územiach do
hospodárskych lesov. Tieto procesy sú zväčša závislé od vytvorenia nadkritickej potravnej bázy
pre podkôrny hmyz, ktorá vznikla aj v lesoch, kde sa neuplatňujú takmer žiadne obmedzenia
z titulu ochrany prírody,
z hľadiska obhospodarovania, manažmentu a správy lesných pozemkov v chránených územiach
a územiach s vysokou biodiverzitou je jednoznačným problémom správa a vlastníctvo pozemkov,
lesy Slovenska, s ohľadom na súčasnú klimatickú situáciu, sa dostávajú v mnohých oblastiach do
krízového stavu s tendenciou veľkoplošného rozpadu, hlavne smrekových lesných ekosystémov.
Veľkoplošný rozpad týchto lesov vníma verejnosť veľmi negatívne a pri existujúcej lesníckej legislatíve
sa konanie lesníkov dostáva často do rozporu s legislatívou ochrany prírody a očakávaniami
spoločnosti na celé spektrum plnenia ekosystémových funkcií lesov a ochranu prírody,
neexistuje dostatok dát potrebných pre plánovanie, monitoring a evaluáciu, štúdie ktoré poukazujú na
potrebu úpravy drevinového zloženia lesa sú regionálneho charakteru, rovnako chýbajú údaje o
vertikálnej a horizontálnej variabilite,
podiel starých prirodzených lesov, ktoré boli modelom priaznivého stavu biotopov a meradlom
prirodzeného stupňa ich diverzity postupne klesá,
dochádza k strate často pralesovitých porastov, vzniknutých prirodzenou regeneráciou, ktoré sú
nahrádzané kultúrnymi lesmi s rubnou dobou obmedzenou najčastejšie vekom 90 – 120 rokov.
Mnohé z nich sa však pri narastajúcom podiele náhodných (kalamitných) ťažieb tohto veku
nedožívajú,
veľmi vážna je problematika lužných lesov, ktoré sú aktuálne najviac postihnuté inváznymi druhmi.
V Podunajsku navyše stále prevažuje vysádzanie šľachtených topoľov. V týchto plantážach sa invázne
druhy najrýchlejšie šíria,
prirodzené smrečiny v súčasnosti trpia obdobiami extrémneho sucha.

Zmena klímy je považovaná za hlavný faktor nárastu kalamít v lesoch107- zmena klímy prebieha a prejavuje sa
približne od 80-tych rokov 20. storočia aj v lesoch SR rozsiahlymi kalamitami najmä v regiónoch s prevahou
ihličnatých drevín (Tatry, Kysuce, Orava, Spiš, Záhorie), ale aj inde (Osrblie, Malé Karpaty, Horná Nitra).
Spočiatku sa vzostup kalamít pripisoval imisnej záťaži, od 90-tych rokov, keď problém imisií ustúpil, je zmena
klímy považovaná za hlavný faktor nárastu kalamít v lesoch. Vzhľadom na známe mechanizmy pôsobenia
klimatických faktorov na lesy a dreviny sa dá očakávať progres kalamít aj v ďalších regiónoch, a to až dovtedy,
kým reštrukturalizácia lesov nedosiahne stav novej rovnováhy s klimatickými podmienkami a extrémnymi
prejavmi počasia.
Hlavné dopady zmeny klímy na les a lesné hospodárstvo vyvolané zmenou rastových podmienok a kalamitami
je možné zhrnúť nasledovne:
Dopady na biodiverzitu:
- ústup drevín, ktoré sa nedokážu vyrovnať s meniacimi sa rastovými podmienkami a/alebo zvýšeným
pôsobením škodlivých činiteľov a na nich naviazaných biotopov,
- prechodné zvýšenie podielu pionierskych drevín (brezy, jarabiny, osiky, vŕby) a ostatných
svetlomilných drevín s ľahkým lietavým semenom na kalamitných holinách,
- priestor pre šírenie nepôvodných (inváznych) drevín a iných organizmov, vrátane škodcov.
Dopady na dodávky dreva pre bioekonomiku:
- zmena štruktúry zásob dreva v lesoch a dodávok sortimentov dreva na trh,
- straty z výpadku produkcie na kalamitných holinách a zvýšené náklady na ich zalesnenie,
- zníženie hodnotovej produkcie lesov v dôsledku očakávaných zmien v zastúpení drevín.
Dopady na mimoprodukčné ekosystémové služby lesov:
- prechodné zníženie estetickej (rekreačnej) hodnoty lesov po rozsiahlych disturbanciách,
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nepriaznivý vplyv na bilanciu uhlíka v dôsledku poklesu zásob a prírastkov,
horšie plnenie ďalších regulačných služieb, najmä vodohospodárskej a pôdoochrannej.

4.4. Prírodné prostredie, ochrana prírody, biodiverzita a chránené územia
Stav a vývoj v oblasti prírodného prostredia poukazuje na nasledovné skutočnosti 108:
- podľa výsledkov reportingu, pre EK o stave biotopov a druhov európskeho významu (za roky 2013 –
2018) v zmysle článku 17 smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov
a rastlín, sa k roku 2018 nachádzalo v nepriaznivom stave (nevyhovujúci, príp. zlý) 75 % druhov
európskeho významu. Skutočná zmena bola zaznamenaná iba v prípade Liparis loeselii (jedno miesto v
panónskom biogeografickom regióne bolo zaplavené – prírodné procesy a populácia zmizla);
- ohrozenosť nižších rastlín v SR predstavuje v súčasnosti 11,4 % a ohrozenosť vyšších rastlín činí 14,6 %,
pričom chránených je 19,7 % vyšších rastlín vyskytujúcich sa v SR. V rámci živočíchov je ohrozených
24,2 % stavovcov a 6,6 % bezstavovcov, pričom chránených je spolu cez 3 % druhov.
Imisiami oslabené a poškodené stromy a porasty (najmä smrek, jedľa a buk) sú vo väčšej miere ohrozované
abiotickými činiteľmi (vietor, sneh, námraza), čím sa vytvárajú následne priaznivé podmienky na premnoženie
biotických škodcov. Imisné poškodenie lesov od roku 2002 klesá, čo súvisí aj s poklesom vývoja emisií
základných znečisťujúcich látok (hlavne SO2 a NOX).
Zdravotný stav lesov charakterizovaný mierou defoliácie je naďalej považovaný za nepriaznivý, pričom je stále
horší ako celoeurópsky priemer. V roku 2019 bol podiel ihličnatých drevín v stupňoch defoliácie 2 až 4
(stredne až silne defoliované a mŕtve) na úrovni 45,3 %, čo predstavuje zlepšenie oproti roku 2018 o 4,4 %.
Podiel listnatých drevín v uvedených stupňoch defoliácie bol 34,8 % a v porovnaní s rokom 2018 to znamená
zlepšenie o 3,4 %.
Výrazné výkyvy najmä v defoliácii listnatých drevín približne od roku 2010,
súvisia s aktuálnymi
klimatickými podmienkami (najmä so suchom).
Kľúčovým cieľom ochrany biodiverzity je do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov
v SR, zabezpečiť ich revitalizáciu a racionálne využívanie ekosystémových služieb v ich najväčšom
vykonateľnom rozsahu ako príspevok Slovenskej republiky k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom
meradle.
Biodiverzita v poľnohospodársky využívanej krajine je na Slovensku ohrozená zvyšovaním intenzity
obhospodarovania poľnohospodárskych plôch intenzívnym až priemyselným pestovaním malého počtu plodín
na pôdnych blokoch s veľkou výmerou. Intenzifikácia poľnohospodárstva znižuje ekologickú stabilitu krajiny
a adaptačnú schopnosť. Dôsledky zmeny klímy budú negatívne pôsobiť v kumulácii na znižovanie adaptačnej
schopnosti prostredia.
Zmena klímy zasahuje do fungovania ekosystémov a poskytovania ekosystémových služieb. Hodnotenie
problémov a dopadov je zložité a závisí od lokalizácie a schopnosti obnovy. Zmena klímy sa na týchto
systémoch prejavuje a prejaví:
- zvýšená priemerná teplota vzduchu- posun vegetačných pásiem a stupňov, čo z pohľadu biodiverzity
znamená ohrozenie ekosystémov, biotopov, druhov organizmov a ich spoločenstiev. Zmeny v
štruktúre a zložení biotopov, výmeny druhov v biotopoch, ktoré spôsobia zníženie odolnosti
ekosystémov, zníženie ich schopnosti poskytovať ekosystémové služby alebo ich rozpad. V súčasnej,
človekom využívanej krajine je obmedzená možnosť pre posun ekosystémov v rámci vegetačných
pásiem a stupňov, čo znamená ich izoláciu, väčšiu fragmentáciu spôsobujúcu úbytok migrujúcich
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druhov. Najzraniteľnejšími typmi biotopov na Slovensku sú sladkovodné biotopy, rašeliniská, slatiny,
lesné biotopy a vysokohorské biotopy.
výskyt obdobia sucha- vysychanie pôd, vegetačné zmeny smerujúce v extrémnom prípade až k
dezertifikácii z pohľadu biodiverzity znamenajú úbytok mokradí, slatín a rašelinísk. Zmena kvality vody,
zakalenie, zvýšená sedimentácia, zanášanie (napr. miest rozmnožovania rýb) a zvýšená eutrofizácia s
výskytom toxických siníc a rias spôsobia zmeny v kvalite vodných ekosystémov,
extrémne poveternostné situácie a extrémne úhrny zrážok- disturbancie predovšetkým v lesných
ekosystémoch môžu byť veľkoplošné. V dôsledku takéhoto poškodenia môže dôjsť k vytvoreniu
podmienok pre následné negatívne pôsobenie biotických škodlivých činiteľov, najmä podkôrneho a
drevokazného hmyzu, na tieto ekosystémy. Môže prísť k zániku existujúcich biotopov, zároveň sa
môžu vytvárať nové biotopy na nových miestach.

Environmentálne problémy v tejto oblasti súvisia tiež s chýbajúcim:
- konsenzom o spôsobe manažmentu biotopov, kde sa prekrývajú záujmy ochrany prírody a
hospodárske záujmy (lesníctvo, poľnohospodárstvo) a chýba celospoločenská dohoda o podiele
biotopov, ktoré je potrebné ponechať na prírodný vývoj,
- dostatočným zapojením vlastníkov a správcov chránených území do starostlivosti o chránené biotopy
a ekosystémy (starostlivosť o krajinu) za účelom zvýšenia ich adaptačnej kapacity (chýbajúca
motivácia),
- nástrojom národného, regionálneho a miestneho plánovania a regulácie, ktoré by mohli zabrániť
degradácii a fragmentácii biotopov a funkčných ekosystémov.
Zmenené podmienky ako koncentrácia CO2, zvýšená priemerná teplota vzduchu alebo dostupnosť vody
vplývajú na životné procesy druhov. Zvýšená úroveň fotosyntézy a respirácie, zmeny v raste, stavbe tela alebo
biologickej produktivite určitých druhov. Fyziologický stres môže viesť k väčšej mortalite a náchylnosti na
choroby.
Zmeny v životnom cykle rastlín a živočíchov, najmä v období rozmnožovania, zmeny začiatku a konca
vegetačnej sezóny, posun zimného obdobia a častejšie prejavy neskorých jarných mrazov v extrémnom
prípade môžu znamenať postupný úhyn celých populácií jedincov a to aj v nadväznosti na ich ekologické
väzby. Nekontrolované šírenie inváznych druhov spôsobuje v podmienkach zmeny klímy dodatočný tlak na
ekosystémy a môže prispieť k výraznej strate adaptačnej schopnosti a odolnosti krajiny.
Z hľadiska zmien klímy na Slovensku sú problematické druhy a spoločenstvá, ktoré sú na južnom okraji areálu
rozšírenia a vysokohorské druhy a spoločenstvá. Väčšina na vodu viazaných druhov patrí medzi ohrozené,
nakoľko sú zraniteľné a citlivé voči zmenám hydrologického režimu a antropogénnym zásahom.
Zmena klímy má aj svoj priamy dopad na chránené územia bez ohľadu na to, v akom stave sa nachádzajú.
Najväčší problém vzniká stratou vody a zmenami vodného režimu v chránených územiach. Priamymi
celoplošnými prejavmi zmeny klímy je zmena v klimatických pomeroch tak, že postupne dochádza k
celoplošnému otepľovaniu krajiny, pričom v južných oblastiach sa to prejaví aj výrazným deficitom zrážok a
zvyšujúcim sa podielom vysušovania, pričom môže dôjsť až k dezertifikácii niektorých území vrátane
chránených. Následne sa dajú očakávať aj zmeny v biote, najmä vo vegetácii, pričom časť druhov rastlín a
biotopov rastlín vysušovaním alebo nedostatkom vlahy zanikne, resp. ich nahradia iné druhy a iný charakter
vegetácie.
V severnejších oblastiach Slovenska prejav zmeny klímy je prostredníctvom zvýšeného podielu klimatických
extrémov, najmä prívalových dažďov spojených s húľavami a silnými veternými smršťami, extrémnym
snežením, ale súčasne aj rýchlym oteplením a topením snehovej pokrývky.
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4.5. Svahové deformácie
Hlavnými prírodnými príčinami svahových deformácií sú klimatické faktory v kombinácii s eróznou činnosťou
vodných tokov, vývermi podzemných vôd a vztlakovými účinkami podzemných vôd.
Na základe Atlasu máp stability svahov Slovenskej republiky sa na Slovensku nachádza 21 192 svahových
deformácií. Porušujú územie s rozlohou 257,5 tis. ha, čo predstavuje 5,25 % rozlohy Slovenska. V dôsledku
mimoriadne výdatných zrážok v 1. polovici roka 2010 a povodňovej situácie v mesiacoch máj a jún sa
predchádzajúci počet svahových deformácií zvýšil o 577 nových, prípadne reaktivizovaných zosuvov o ploche
cca 293 ha. Z nich viac ako 100 ohrozovalo resp. ohrozuje životy, zdravie a majetok obyvateľov v postihnutých
lokalitách, zvyšné devastujú poľnohospodársku a lesnú pôdu, životné prostredie a ľudské diela.
Reálnu predstavu o porušenosti územia Slovenska svahovými deformáciami109 podáva plošná porušenosť,
pričom sú vyčlenené porušené územia z hľadiska ich využívania ako poľnohospodárskej pôdy, lesnej pôdy a
iných plôch (zastavané územia, ihriská, cintoríny...). Poľnohospodárska i lesná pôda sú porušené približne
rovnakým dielom (50,6 % a 46,7 %) a podiel porušenia inak využívaných plôch predstavuje
2,7 %. Niektoré
územia poľnohospodárskej pôdy porušené svahovými deformáciami sa však vplyvom sťažených podmienok na
obrábanie prestali poľnohospodársky využívať a v súčasnosti sú zarastené, resp. zarastajú divokým trávnatým,
krovinatým, resp. až lesným porastom.
Z celkového počtu zaregistrovaných svahových deformácií až 94,5 % tvoria zosuvy a svahové prúdy. Na
ostatné typy svahových deformácií pripadá menej ako 5,5 %, pričom z tohto množstva je 95 (0,4 %)
kombinovaných svahových deformácií. Z hľadiska hodnotenia porušených plôch, ktoré je reprezentatívnejšie
ako početné hodnotenie, je taktiež výrazne najvyššie zastúpenie zosuvov (78,12 %) pred blokovými
deformáciami (15,31 %) a ostatnými typmi svahových porúch, vrátane kombinovaných (spolu 6,57 %).
Z hľadiska hodnotenia stupňa aktivity najväčší počet svahových deformácií je potenciálnych - 63 %.
Stabilizovaných je 24,9 % a aktívnych 11,6 %. Ostatné svahové deformácie (0,5 %) sú kombinované. Aktívne
formy sú typické najmä pre zosuvy (94,9 %) a prúdy (3,5 %), podobne aj pre potenciálne formy sú typické
zosuvy (92,8 %) a prúdy (6 %). Stabilizované formy sú charakteristické pre svahové deformácie zo skupiny
svahových pohybov typu plazenia, rútenia a zosúvania.
Výskyt svahových deformácií v geologických útvaroch je viazaný na súvrstvia paleogénu – 60,1 %, neogénu –
18,7 %, kriedy – 9,9 %, paleozoika – 4,2 % a triasu – 2,3 %. Ostatných 4,8 % pripadá na ďalšie geologické
útvary (obr. 9). Zosuvy sa najčastejšie vyskytujú v paleogénnych súvrstviach. Blokové deformácie, skalné
zrútenia, ako aj kombinované svahové deformácie sú najviac registrované v neogénnych štruktúrach. Plazivé
deformácie charakteru roztrhania a rozvoľnenia masívu a svahové prúdy sú najpočetnejšie zaznamenané v
paleozoických kryštalických horninách.
Z hľadiska porušenosti svahovými deformáciami relatívne najvyššiu porušenosť svahovými deformáciami
vykazuje Prešovský kraj (81 702,1 ha) pred Žilinským (80 474,5 ha) a Banskobystrickým krajom (37 712 ha). Z
hľadiska percentuálnej porušenosti voči celkovej ploche príslušného kraja je najviac porušený Žilinský kraj
(11,86 %) pred Prešovským (9,09 %) a Trenčianskym krajom (7,15 %). Menej problémov v súvislosti so
svahovými pohybmi je v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. K najporušenejším okresom patria
okresy severného, severozápadného a severovýchodného Slovenska (okresy Žilina, Liptovský Mikuláš, Dolný
Kubín, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Prievidza, Brezno, Rimavská Sobota, Poprad, Prešov, Bardejov, Snina,
Košice a ďalšie), patriace k flyšovým územiam, neogénnym vulkanitom i sedimentárnym horninám.
Z vysokej porušenosti územia SR svahovými pohybmi vyplýva aj vysoký stupeň ohrozenia stavebných objektov,
poľnohospodárskych a lesných pôd a plôch iného využitia. Zaznamenaných bolo 168 lokalít s počtom
ohrozených stavebných objektov vyšším ako 50 (pozemných stavieb – obytných, hospodárskych a iných
budov). Ide o ohrozené obce, mestské časti, chatové a záhradkárske oblasti, ktoré úplne alebo čiastočne ležia
na územiach postihnutých svahovými deformáciami. K najčastejšie ohrozeným ostatným stavbám patria
vodojemy (38,5 %), cintoríny (32 %), vleky a lanovky (6,9 %), vodné nádrže, rybníky, hate (6,3 %), ihriská (3,8
%), skládky (1,8 %), mosty (6 %) a tunelové portály (0,6 %).
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Líniové stavby, t. j. diaľnice, rýchlostné cesty, železnice a cesty I., II. a III. triedy sú najviac ohrozované
poškodzované zosuvmi (99 %). Z celkovej dĺžky diaľnic a ciest I. triedy až 12,9 % je ohrozovaných, resp.
poškodzovaných aktívnymi zosuvmi. Aktívne zosuvy sa na ohrození a poškodzovaní ciest II. a III. triedy
podieľajú 11,2 %, na ohrození železníc 10,1 % a na ohrození, príp. poškodení pozemných stavieb 5,1 %. Podiel
aktívnych zosuvov na ohrození a poškodení ostatných stavieb predstavuje 6,5 %, nadzemných produktovodov
3,7 %, plynovodov 6,8 % a vodovodov 4,2 %.

4.6. Environmentálne záťaže
V rámci špecifického cieľa 7 je navrhnutá aj podpora investícií do zníženia ohrozenia pitnej vody a tým aj
riešenie problematiky environmentálnych záťaží, ktoré môžu kvalitu podzemných vôd významne ohrozovať. Je
potrebné upozorniť, že vznik environmentálnych záťaží nie je podmienený zmenou klímy, ale následkom
niektorých jej fenoménov (napr. povodne, zosuvy) môže dochádzať ich roznosu do širšieho okolia. Na
Slovensku je v súčasnosti 310 lokalít s potvrdenou environmentálnou záťažou (IS EZ), z toho 153 s vysokým
rizikom ohrozenia zdravia a životného prostredia. Na základe doterajších realizovaných prieskumov dochádza
k ohrozeniu horninového prostredia a podzemnej vody širokou škálou chemických látok, najmä chlórovaných
uhľovodíkov, ropných látok príp. niektorých ťažkých kovov, ale aj pesticídov. Najbohatší zdroj podzemnej vody
Žitného ostrova je vystavený rizikám kontaminácie z bodových ako aj difúznych zdrojov. V oblasti Východného
Slovenska naďalej pretrváva kontaminácia PCB látkami. Oblasť Bratislavy je, aj napriek realizovaným ako aj
prebiehajúcim sanáciám, ešte stále vystavená kontaminácií podzemnej vody (ropné látky, chlórované
uhľovodíky, pesticídy).

4.7. Vodné pomery a vodné hospodárstvo
Sucho a nedostatok vody ako dôsledok zmeny klímy:
- vplyv na zásoby podzemných vôd- za obdobie 2010 – 2015, napriek suchému a z pohľadu podzemných
vôd podpriemernému roku 2012, došlo na území Slovenska k veľmi miernemu zmierneniu negatívnych
dôsledkov zmeny klímy na zdroje podzemných vôd, ktoré boli indikované a publikované pri hodnoteniach
podzemných vôd do roku 2009. Naďalej však prevažujú negatívne dôsledky zmeny klímy na zdroje
podzemných vôd po roku 1980 na viac ako 60 % územia Slovenska. Dokumentovaný priemerný pokles
výdatností prameňov za obdobie 1981 – 2015 bol okolo -8 %, najväčšie poklesy boli dokumentované v
Kysuckej vrchovine, pohorí Vtáčnik, Podtatranskej kotline, Muránskej planine, Slovenskom raji a
Vihorlatských vrchoch, kde poklesy v danom období dosahovali hodnoty do -15 % v porovnaní s
referenčným obdobím do roku 1980.
Z hľadiska zásob podzemných vôd v nížinách a kotlinách SR (sondy) v období 1981 – 2015, v porovnaní s
referenčným obdobím do roku 1980 (spracované na základe meraní vybraných 99 sond lokalizovaných v
10 čiastkových povodiach) bolo pozorované:
o obdobne ako u prameňov, aj u sond za obdobie 2010 – 2015 zmiernenie negatívnych dôsledkov
zmeny klímy na zásoby podzemných vôd,
o takmer 90 % územia nížin a kotlín Slovenska má ale stále odhadovanú zápornú zmenu v zásobách
podzemných vôd medzi obdobím 1981 – 2015 a referenčným obdobím do roku 1980,
o priemerná hodnota dokumentovaných poklesov zásob podzemných vôd sa pre všetkých 10
čiastkových povodí za vybrané obdobie 1981 – 2015 pohybuje okolo -35 až -40 tisíc m3.km-2,
o významnejšie priemerné poklesy zásob podzemných vôd na úrovni okolo - 80 tisíc m3.km-2 boli
v období 1981 – 2015 dokumentované najmä v povodiach Hrona a Slanej.
- vplyv na hospodárske oblasti závislé od vody- sucho a nedostatok vody prejavujúce sa nerovnováhou
medzi dostupnosťou vodných zdrojov a zvyšujúcou sa potrebou vody, resp. dopytom po vode, ohrozuje
zabezpečovanie funkcií v rezorte poľnohospodárstva, zásobovania vodou (pitná voda, verejné zdravie),
energetiky (vodná energia), priemyslu (chladiaca voda), lodnej dopravy ale i rekreácie.
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vplyv na suchozemské ekosystémy závislé od vody- dlhodobé sucho a nedostatok vody môže dlhodobo
poškodiť ekosystémy závisle od vody. Zvýšenie teploty vody a následná znížená hladina kyslíka vo vodách,
spolu s vyššími koncentráciami znečisťujúcich látok môžu predstavovať vážne ohrozenie citlivých vodných
druhov, najmä ak neexistuje prirodzený prístup k alternatívnym biotopom.
zvýšenie rizika eutrofizácie- zvyšovanie teploty vody v období nízkych vodných stavov môže mať vplyv na
jej kvalitu, ako aj na stav a kvalitu ekosystémov priamo závislých od vody.
ohrozenie vôd v dôsledku bilančného prebytku dusíka v pôde- k najvyšším hodnotám bilančného prebytku
v pôde dochádza nie v dôsledku nárastu spotreby hnojív v poľnohospodárstve, ale v dôsledku výskytu
sucha, ktoré spôsobuje pokles úrod plodín a tým aj odber príslušných živín110.

Prejavy extrémnych javov súvisiacich so zmenou klímy (povodne):
- vplyv na kvalitu vodných zdrojov- vplyvom prívalových dažďov a povodňových stavov sa krátkodobo
výrazne zhoršuje stav útvarov povrchovej vody, ako aj chemický stav zdrojov podzemnej vody využívaných
na zásobovanie pitnou vodou.

4.8. Sídla
Problémy sídel, najmä mestského typu, v kontexte riešenej problematicky adaptácie na zmenu klímy, súvisia
najmä s ich charakteristickými črtami:
- vysoká hustota obyvateľstva,
- vysoký podiel zastavaného územia,
- vysoký podiel spevnených plôch,
- vysoká koncentrácia hospodárskej činnosti a služieb (vysoký podiel pracovných miest),
- vysoká koncentrácia infraštruktúry.
Vo vnútorných priestoroch budov trávi mestské obyvateľstvo okolo 90 % času. Pomerne vysoký podiel budov
postavených na Slovensku je navrhnutých v súlade s technickými normami vytvorenými prevažne v druhej
polovici 20. storočia na základe vtedajších klimatických podmienok, technických možností a kvality
zhotovovania stavieb. Zároveň sa samotné budovy významne podieľajú na spotrebe energie. Tieto dva fakty
stavajú problematiku budov a jej riešenie do popredia z pohľadu potreby riešenia adaptácie a mitigácie.
Sídla majú veľmi nízku ekologickú stabilitu a preto sa tu vyvinulo špecifické prostredie, vysoko citlivé voči
zmene klímy. Zmena klímy prináša samostatný okruh problémov do sídelného prostredia. Medzi prejavy
zmeny klímy v sídelnom prostredí patrí:
- zvýšenie počtu tropických dní a výskyt vĺn horúčav v letnom období,
- nerovnomerné časové a priestorové rozloženie zrážok,
- častejší výskyt extrémnych úhrnov zrážok spôsobujúcich dažďové, snehové a prívalové povodne
prípadne bahnotoky,
- častejší výskyt období sucha spôsobujúcich pokles kapacity vodných zdrojov a výskyt extrémnych
poveternostných situácií (víchrice, veterné smršte, búrky, tornáda).
Tieto prejavy majú vplyv na kvalitu života v sídelnom prostredí, najmä mestskom, kde už v súčasnosti:
- zhoršuje sa efekt tepelného ostrova,
- prejavuje sa nedostatok zelene v okolí budov,
- absentujú prvky modrej infraštruktúry,
- absentujú vegetačné strechy,
- zástavba je zahustená a stále sa viac zahusťuje,
- výšková zonácia je nevhodná.
110

MŽP SR, 2019: Prehľad významných vodohospodárskych problémov, Dunaj
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Dôsledky zmeny klímy na zastavané územie (stavebné konštrukcie, pamiatky, infraštruktúra sídla, verejné
priestranstvá), prírodnú zložku sídelného prostredia (zeleň, zelená infraštruktúra sídla), vodné zdroje
(zásobovanie pitnou vodou a hospodárenie s vodnými zdrojmi, vodné nádrže), využívanie krajiny v sídelnom
prostredí, zdravie obyvateľstva a sociálnu oblasť, dopravnú, technickú a energetickú infraštruktúru, obchod,
priemysel a cestovný ruch sa prejavujú už v súčasnosti a budú sa zhoršovať a meniť aj v budúcnosti v závislosti
od vývoja zmeny klímy.
Záverečná správa111 poukazuje na skutočnosť, že prakticky všetky mestá (s výnimkou 1 až 2) nerealizujú
systematický adaptačný proces. Podľa výsledkov prieskumu v 39 najväčších slovenských mestách, majú v
súčasnosti samostatnú adaptačnú stratégiu štyri mestá, ďalšie tri mestá sú v procese spracovania alebo
prípravy spracovania, pričom na jej vypracovanie už majú schválené finančné prostriedky z Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP). Ostatné mesta nemajú dostatok informácií o význame a
praktickom využití tohto dokumentu, a v ostražitosti pred nepotrebnými, a z ich pohľadu finančne náročnými
dokumentami, zatiaľ ani neplánujú ich vypracovanie.
Desať miest (26 %) má v záväznej časti svojho Územného plánu (ÚPN) priamo zakomponovanú potrebu
adaptácie na zmenu klímy a obsahuje konkrétne adaptačné opatrenia. Tretina (33 %) posudzovaných sa
explicitne nezaoberá zmenou klímy a adaptáciou na ňu, ale obsahuje rôzne protipovodňové, protierózne a
ďalšie ekostabilizačné opatrenia, ktoré sú do veľkej miery totožné s adaptačnými. Zbytok miest (44 %) a ich
územnoplánovacie dokumentácie ani okrajovo nereflektujú zmenu klímy a adaptáciu. Z kvalitatívneho
prieskumu vyplýva, že v niektorých mestách existuje predstava, že adaptačné opatrenia na úrovni regulatívov
sú prekážkou v raste mesta a v príleve nových investorov. Nie je ani samozrejmosťou, resp. je skôr výnimkou,
že by investori a projektanti sami reálne zahŕňali adaptačné opatrenia do projektových dokumentácií
pozemných či inžinierskych stavieb. Vo väčšine miest pociťujú absenciu uvedomelých odborníkov na vlastných
oddeleniach (útvar hlavného architekta, životné prostredie a pod.), ktorí nie sú schopní relevantne vstupovať
do procesu pripomienkovania stavebného konania s ohľadom na adaptáciu na zmenu klímy.
V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) až 26 miest (66 %) bola identifikovaná hrozba zmeny
klímy a zároveň začlenenie adaptačných opatrení do strategickej časti dokumentu. Kvalita uchopenia
adaptácie je však kolísajúca. V niektorých mestách je externá spolupráca s expertmi hlavným dôvodom
zahrnutia adaptácie do strategických cieľov PHSR, čo sa odráža aj v postupnom zvyšovaní uvedomenia medzi
úradníkmi. Zatiaľ len malý počet (7) z týchto miest dokázalo preklopiť plánované adaptačné opatrenia z PHSR
explicitne do aktuálneho rozpočtu mesta. Miera preklopenia adaptačných opatrení zo strategickej časti PHSR
do mestského rozpočtu ostatných 19 miest je ťažko identifikovateľná, nakoľko sumarizované výdavky pre
jednotlivé programy alebo podprogramy neposkytujú informácie o financovaní jednotlivých opatrení. Takáto
situácia môže byť výsledkom neporozumenia témy adaptácie a/alebo identifikácia strategických cieľov miest,
týkajúcich sa zmeny klímy a adaptácie súvisí skôr s nasledovaním výziev operačných programov.
V súvislosti s implementáciou adaptačných opatrení na zmenu klímy je možné poukázať na nasledovné
problémy112:
- nízka priorita témy adaptácie na dopady zmeny klímy,
- absentujú inštitucionálne predpoklady potrebné pre riešenie otázok adaptácie na zmenu klímy,
- v proces adaptácie na dopady zmeny klímy v sídelnom prostredí absentuje koordinovaný prístup z
národnej, regionálnej a obecnej úrovne,
- nefunguje, resp. nedostatočne funguje viacúrovňové a súčasne medzirezortné spravovanie pre oblasť
sídelného prostredia,
111

Kolektív autorov, 2018: Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu akčného plánu
implementácie národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky, Záverečná správa
112
Kolektív autorov, 2018: Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu akčného plánu
implementácie národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky, Záverečná správa
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nesystematickosť uchopenia témy adaptácie na zmenu klímy v základných rozvojových dokumentoch
vyšších územných celkov (VÚC) napr. (ÚPN), (PHSR) z hľadiska implementácie,
nízke uvedomenie súvislostí a nedostatočné vedomosti o príčinách a dôsledkoch negatívnych prejavov
zmeny klímy na život v sídlach,
pri príprave a aktualizácii ÚPN absentuje zohľadnenie zraniteľnosti sídiel z hľadiska dôsledkov zmeny
klímy,
vytváranie regionálnych a lokálnych adaptačných stratégií je v počiatočných štádiách a v procesoch tvorby,
častokrát, ak sa aj v ÚPN a PHSR VÚC vyskytujú špecifické sektorové opatrenia, ktoré by bolo možné
vnímať ako adaptačné, tak sú bez jasnej, identifikovateľnej väzby na adaptáciu na dopady zmeny klímy,
VÚC nemajú vypracované vlastné politiky v oblasti adaptácie na zmenu klímy (regionálnu adaptačnú
stratégiu), ani hodnotenie zraniteľnosti územia na prioritné dopady zmeny klímy,
problém predstavuje aj nedostatok informácií o ohrození územia zmenou klímy a dostupnosť
relevantných dát, z ktorých by mohli VÚC vychádzať pri tvorbe regionálnych adaptačných stratégií
(predovšetkým klimatologické posúdenie, scenáre vývoja a modelovanie dopadov na čo najnižšej úrovni),
v mnohých prípadoch identifikácia strategických cieľov miest, týkajúcich sa zmeny klímy a adaptácie súvisí
skôr s nasledovaním výziev operačných programov,
väčšina miest sa snaží realizovať nejaké adaptačné opatrenia (napr. riešiť vsakovanie pri rekonštrukciách
ciest a pod.), ale nejedná sa o systematický prístup. Opatrenia definujú podľa toho, čo je možné
financovať z externých zdrojov a navrhujú ich realizovať tam, kde majú pocit, že je najväčšia potreba a
zároveň najmä na majetku mesta, a to bez komplexného posúdenia ich efektivity a účinnosti. Z vlastných
zdrojov mestá vyčleňujú len malý objem financií na realizáciu zväčša len menej nákladných aktivít, ktoré
môžu mať aj adaptačný charakter (napr. starostlivosť o zeleň),
mestá majú malú odbornú kapacitu v oblasti adaptácie na zmenu klímy, absentuje odborná podpora,
vzdelávanie, systematickosť a jasnosť v prioritách témy smerom z národnej a regionálnej úrovne,
existuje málo prepojení (sietí) medzi odborníkmi s rôznych oblastí. Je nedostatok metodologických
skúseností s prípravou cielených projektov. Na druhej strane je tu trend posilňovania kapacít a záujem
zainteresovaných subjektov. Kooperácia medzi štátnym a privátnym sektorom, ale naráža v praxi na
mnohé úskalia. Problémom je tiež nedostatok informácií a príkladov domácej „dobrej praxe.“

4.9. Zdravie
Vzájomné vzťahy medzi životným prostredím a ľudským zdravím sú však veľmi zložité a ťažko sa posudzujú.
Najznámejšie vplyvy na zdravie súvisia so znečistením ovzdušia v okolí, nedostatočnou kvalitou vody a
nedostatočnou hygienou. Ľudské zdravie môžu ovplyvňovať aj klimatické zmeny, úbytok stratosférického
ozónu, pokles biodiverzity a degradácia pôdy. Podľa OECD sa má do roku 2050 znečistenie ovzdušia v mestách
stať hlavnou environmentálnou príčinou úmrtnosti na celom svete. Podľa Európskej environmentálnej
agentúry (EEA) až 30 % Európanov žijúcich v mestách je vystavených úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie
prekračujúcim európske normy kvality ovzdušia. Najväčšími zdrojmi látok znečisťujúcich ovzdušie sú cestná
doprava, poľnohospodárstvo, elektrárne, priemysel a domácnosti. Hlavnými hrozbami pre ľudské zdravie
vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia sú jemné častice a prízemný ozón. WHO odhadla, že v roku 2016
znečistenie vonkajšieho ovzdušia spôsobili 58 % úmrtí následkom ischemického ochorenia srdca a infarktu,
zatiaľ čo 18 % úmrtí vzniklo následkom chronickej obštrukčnej choroby pľúc a akútnym respiračným
ochoreniam a 6 % následkom rakoviny pľúc113.
Ďalej WHO vo svojom dokumente Climate Chaneges 2014:imapact, adaptation and vulnerability114 upozorňuje
na fakt, že znížením uhlíkových emisií dochádza k zlepšeniu zdravia populácie. Dobre realizované plánované
akcie zamerané na zníženie GHG môžu priniesť významné prínosy pre zdravie, najmä v redukcii znečistenia
113
114

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.who.int/globalchange/environment/climatechange-2014-report/en/
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ovzdušia, keďže práve toto zapríčiňovalo približne jedno úmrtie z ôsmych úmrtí za rok vo svete. Dokument
upozorňuje aj na fakt, že znečisťujúce látky s krátkou dobou životnosti ako napr. CH4 a tzv. čierny uhlík
nielenže môžu pomaly otepľovať planétu, ale aj spôsobiť 2 až 2,5 milióna úmrtí ročne.
V Akčnom pláne pre životné prostredia a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V) sa uvádza:
Epidemiologické štúdie vykonané v posledných rokoch priniesli nové poznatky o vplyve znečistenia ovzdušia
na zdravie ľudí, ktoré je možné zosumarizovať nasledovne: zdravie ľudí je ovplyvňované nižšími
koncentráciami znečisťujúcich látok v ovzduší, než sa uvažovalo doposiaľ.
Odhaduje sa, že na Slovensku je každoročne približne 5 000 predčasných úmrtí spôsobených v dôsledku
prachových častíc PM10 a viac ako 100 úmrtí zapríčinených oxidom dusíka (NO2). So zhoršenou kvalitou
ovzdušia narastajú aj náklady na zdravotnú starostlivosť, a to každoročne o viac ako 3 miliardy EUR. Hoci sa
znečisťovanie ovzdušia často spája so špičkami a krátkodobými prípadmi vysokého znečistenia, väčšiu hrozbu
pre ľudské zdravie a prírodu predstavuje dlhodobé vystavenie nižším dávkam. Najzraniteľnejšou skupinou sú
astmatici, ľudia s respiračnými chorobami, alergici, deti a starci.

5. Environmentálne aspekty 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
Základným podkladom pre hodnotenie vzťahu strategického dokumentu NAP k iným strategickým
dokumentom je súbor relevantných a aktuálnych strategických dokumentov na medzinárodnej, európskej
a národnej úrovni. Do hodnotenia sú zahrnuté nie len schválené strategické dokumenty, ale aj tie, ktoré len
vznikajú, resp. ktoré sú vo fáze schvaľovania a majú významný vplyv na životné prostredie a na predmet
posudzovaného strategického dokumentu. Tieto strategické dokumenty môžu byť počas procesu
posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie schválené a pre vznikajúci strategický
dokument majú podstatný význam.
S ohľadom na interdisciplinárny charakter problematiky a súvis s mnohými dokumentmi relevantnými pre
jednotlivé riešené oblasti je analýza environmentálnych aspektov rozsiahla, a preto je spracovaná ako
samostatná príloha Správy o hodnotení.
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IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu
vrátane zdravia
1. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na
zdravie (primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé,
dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne aj negatívne)
1.1.

Požiadavky na vstupy

Požiadavky na vstupy sú viazané na aktualizáciu NAS, ktorá predstavuje kľúčový dokument v rámci adaptácie
na zmenu klímy. Podrobnosti k aktualizácii NAS a k princípom, ktoré sú určujúce aj pre NAP sú uvedené v kap.
VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu
a opis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako
napr. technické nedostatky a neurčitosti).
Potreba spracovania NAP vyplýva z identifikovaných nedostatkov v oblasti adaptácie na Slovensku. Analýza
východiskového stavu potvrdila, že na Slovensku je k dispozícii celý rad špecifických sektorových stratégií,
akčných plánov, programov a výsledky výskumných projektov. Avšak dokumenty, ktoré sú v súčasnosti platné
nie sú vzájomne prepojené, nezohľadňujú vôbec, alebo len v malej miere synergie, medzisektorálne aspekty a
ich realizácia prebieha „ad hoc“, bez užšej koordinácie a definovania priorít.
Slovensko nemá k dispozícii dokument, ktorý by navrhol prioritné adaptačné opatrenia a plán na ich
implementáciu, vrátane indikátorov na ich monitorovanie, hodnotenie a revíziu. Zatiaľ nie je k dispozícii ani
metodika, ktorá by umožnila jednoduché stanovenie nákladov, prínosov a dopadov navrhovaných
adaptačných opatrení a pomohla by ich vhodným spôsobom prioritizovať. Adaptačné opatrenia sú vo
všeobecnosti vysoko komplexné, vyznačujú sa viac-sektorovým prístupom a sú ovplyvnené významnou mierou
neurčitosti. Aktualizácia NAS uvádza, že NAP musí byť schopný tieto zložitosti adresovať.
Aktualizácia NAS definovala, že hlavným cieľom NAP bude prostredníctvom navrhovaných prioritných
adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. NAP by mal
prispieť k lepšiemu premietnutiu adaptačných opatrení do sektorových politík dotknutých rezortov. Pre
úspešnú implementáciu v NAP budú:
- určené špecifické ciele, prioritné opatrenia a nástroje pre vybrané oblasti a sektory,
- formulované konkrétne úlohy pre naplnenie vybraných prioritných adaptačných opatrení,
- stanovení gestori, časový harmonogram a termíny plnenia úloh,
- vyčíslené ekonomické náklady na realizáciu úloh,
- zmapované legislatívne, organizačné a finančné prekážky v implementácii,
- vybrané indikátory pre monitorovanie a hodnotenie prioritných opatrení.
NAP by mal obsahovať návrh systému monitorovania zraniteľnosti a adaptácie na zmenu klímy a návrh
systému strednodobého hodnotenia adaptačného procesu v podmienkach Slovenska, vrátane sledovania
väzieb medzi nákladmi a prínosmi a návrh platformy pre zverejňovanie a zdieľanie pozitívnych skúseností.
Ďalšie podkladové materiály, nevyhnutné k zostaveniu NAP, boli získavané v rámci dvojfázového procesu,
ktorého závery tvoria vstupy pre vznik NAP.
Vypracovanie strategického dokumentu nadväzuje na:
- spracovanie analytickej štúdie „Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre
prípravu Akčného plánu implementácie národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky (2018)“,
- uskutočnenie participatívneho procesu definovania prioritných adaptačných opatrení a úloh (2019).
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Z hľadiska procesu tvorby strategického dokumentu kľúčovú rolu z hľadiska vstupov zohrávajú informácie
a analýzy týkajúce sa predpokladaného vývoja a trendov vývoja v oblasti zmeny klímy, jej prejavov a dôsledkov
v jednotlivých oblastiach (viď kap. III.1.2. Pravdepodobný vývoj a trendy vývoja).
V štádiu posúdenia vplyvov strategického dokumentu nie sú k dispozícii podrobnejšie informácie o rozsahu
a charaktere vstupov. Upresňovanie a konkretizácia budú riešené v ďalších fázach realizácie konkrétnych
projektov. Požiadavky na vstupy vo vzťahu k životnému prostrediu súvisia najmä s realizáciou činností
investičného charakteru, ktorých uskutočnenie bude vyžadovať záber pôdy, zmenu spôsobu využitia územia,
spotrebu vody, potrebu surovín, nároky na dopravu, nároky na dodávku elektrickej energie a ďalšími.

1.2.

Údaje o výstupoch

Výstupom bude strategický dokument, schválený vládou Slovenskej republiky, ktorý určí strategické ciele,
opatrenia a úlohy smerujúce k plneniu aktualizácie NAS do roku 2027.

1.3.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie

Posúdenie má charakter hodnotenia ex- post, t. j. hodnotenia až po spracovaní dokumentu, čo so sebou
prináša niekoľko aspektov:
výhody – jasný predmet posudzovania,
nevýhody – predkladateľ dokumentu vykonal zásadné rozhodnutie o podobe strategického
dokumentu, o jeho cieľoch a pod., v prípade pripomienok z procesu SEA nasleduje prepracovanie časti
alebo celého strategického dokumentu, čo je časovo náročný proces.
Hodnotenie sa zameriava predovšetkým na identifikáciu, popis a posúdenie predpokladaných priamych
a nepriamych významných vplyvov realizovaného ako aj nerealizovaného strategického dokumentu (nulový
variant).
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal v prípade, že by nedošlo k schváleniu strategického
dokumentu pri zohľadnení pravdepodobného vývoja v riešenej oblasti a trendov vývoja. V súčasnosti platí a na
oblasť adaptácie na zmenu klímy sa vzťahuje Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (v
správe o hodnotení uvádzaná ako aktualizácia NAS). Jedná sa pritom už o prvú aktualizáciu tohto dokumentu.
Schválená bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10. 2018. Podrobnosti sú uvedené v
kap. VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných
informácií, ako napr. technické nedostatky a neurčitosti.
V rámci prípravy nadväzujúcich, okrem iných, akčných plánov, t. j. aj posudzovaného NAP, aktualizácia NAS za
kľúčové považovala spracovanie analýzy klimatických a hydrologických pomerov a vhodnú identifikáciu
prejavov a dôsledkov zmeny klímy v danom území, a na základe analýz aplikovať účinné a cielené adaptačné
opatrenia. Aktualizácia NAS a NAP predstavujú niekoľkostupňovú hierarchiu strategických dokumentov.
Z hľadiska procesu SEA, a požiadaviek zákona o posudzovaní vplyvov, bol tak vytvorený predpoklad toho, že
môže dochádzať k identifikácii nových, na vyššej úrovni doposiaľ neidentifikovaných a neposúdených vplyvov.
Z analýzy NAP však vyplynulo, že vyššie uvedené skutočnosti NAP neobsahuje. Posúdenie vplyvov tak bolo
možné len vo všeobecnej rovine, v širších súvislostiach a vzťahoch.
Hodnotenie navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu bolo spracované pre jeden variant
riešenia strategického dokumentu „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“
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(NAP)“. Požiadavka na jeho vypracovanie vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10.
2018.
Schválením a implementáciou NAP nedôjde k strate platnosti alebo nahradeniu aktualizácie NAS,
posudzovaným NAP. Schválenie NAP predstavuje doplnenie existujúceho, schváleného dokumentu. NAP má
podčiarknuť a riešiť, analýzou identifikované prioritné oblasti a ciele. NAP predstavuje vykonávací a zároveň
doplnkový strategický dokument k aktualizácii NAS.
Z popisu navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu (viď kap. VI. Dôvody výberu zvažovaných
alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané
vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky
a neurčitosti), je zrejmé, že viac ako 27 % úloh plánovaných v NAP má štrukturálny, t.j. projektovoorientovaný charakter. Pričom do tejto kategórie boli, okrem „zelených“ a „modrých“ prístupov, zaradené aj
infraštruktúrne, t.j. „sivé“ koncepcie.
Zvyšných, takmer 73 % úloh, je neštrukturálnych, zahŕňajúcich analyticko- legislatívne úlohy a pomerne
rôznorodú zmes ostatných úloh skôr teoretického, systémového, administratívno- organizačnomanažérskeho charakteru. Z charakteru strategického dokumentu vyplýva, že NAP predstavuje všeobecný
strategický dokument v rozsahu neštrukturálnych úloh. Z ich obsahu nie je možné definovať predstavu
o navrhovaných činnostiach, ktoré by bolo možné zaradiť podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov,
a ktoré by podliehali povoľovaniu podľa osobitných predpisov. Rovnako tak neobsahuje žiadne obmedzenia
alebo bližšie podmienky event. kritériá stanovujúce rámce pre schvaľovanie konkrétnych navrhovaných
činností. Úlohy uvedené v tabuľke č. 2 a č. 3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení nestanovujú rámec pre schválenie niektorej
z navrhovaných činností a neexistuje prepojenie na rozhodovací proces orgánov štátnej správy podľa
osobitných predpisov.
Projektovo orientované úlohy vytvárajú rámce pre realizáciu niektorých navrhovaných činností, ktoré je
možné zaradiť podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov (viď kap. VI. Dôvody výberu zvažovaných
alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané
vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky
a neurčitosti).
Metodika hodnotenia vplyvov
Na hodnotenie NAP sa prihliada z viacerých uhlov pohľadu:
- z hľadiska plnenia cieľov a poslania definovaného v aktualizácii NAS,
- súladu, zlučiteľnosti s inými strategickými dokumentmi,
- analýzy trendov a vývoja, prejavov zmeny klímy a predpokladaných dôsledkov a problémov
v jednotlivých oblastiach/sektoroch,
- hodnotenia cieľov a úloh na nich viazaných z hľadiska ich logického súladu ako aj z hľadiska
ovplyvnenia riešenej oblasti,
- z hľadiska vplyvov podľa jednotlivých oblastí/sektorov, s ktorými sa implementácia NAP spája.
V priebehu posúdenia sa sleduje a vyhodnocuje potreba návrhu nielen opatrení na prevenciu, elimináciu,
minimalizáciu a kompenzáciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, ale tiež
potreba návrhu opatrení na zvýšenie priaznivých vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie.
Hodnotenie sa nesústredí na vyjadrenie k prioritizácii adaptačných opatrení a spôsobu ich výberu. Procesu
tvorby NAP predchádzali analytické fázy, vrátane participatívneho procesu, ktorých výsledky sa premietli aj do,
v NAP, definovaných prioritných adaptačných opatrení a úloh.
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Pri opise a identifikácii vplyvov sa využíva nasledovná terminológia:
A) kategórie úloh v členení podľa indikátora/pomocného indikátora
- štrukturálne a infraštrukturálne úlohy, projektovo- orientované úlohy (P),
- neštrukturálne úlohy, analyticko-legislatívneho charakteru až systémového charakteru (A-L),
- neštrukturálne úlohy, ostatné úlohy (O), nezaradené do kategórií P resp. A-L.
Rozdelenie úloh v zmysle vyššie uvedených kategórií je v prílohe č. 6 Správy o hodnotení. (Pozn. možnosti
zaradenia úloh k vyššie uvedeným kategóriám sú ovplyvnené skutočnosťou, že opis úlohy uvedený v NAP
smerujúci k plneniu špecifického opatrenia, nie vždy jednoznačne korešponduje s výstupom, t.j.
indikátorom/pomocným indikátorom. V prípade nejednoznačnosti v zaradení úlohy, sa posudzoval najhorší
možný scenár, t.j. úloha bola začlenená do tabuľky č. 1, t.j. projektovo- orientovaným úlohám)
B) typy koncepcií (kategórie adaptácie) a typy opatrení vychádzajú z kategórií a princípov definovaných
aktualizáciou NAS, kde:
- „sivé“ infraštruktúrne koncepcie, t.j. fyzické zásahy alebo stavebné opatrenia voči extrémnym javom s
využitím inžinierskych služieb, na účely zvýšenia odolnosti budov a infraštruktúr, ktoré majú zásadný
význam z hľadiska sociálneho a hospodárskeho blahobytu spoločnosti (ďalej tiež sivá koncepcia);
- „zelené“ a „modré“ štrukturálne prístupy, ktoré prispievajú k zvýšeniu odolnosti ekosystémov,
s cieľom zastaviť stratu biologickej rozmanitosti a degradáciu ekosystémov a obnoviť vodné cykly,
súčasne využívajú funkcie a služby, ktoré poskytujú ekosystémy, na dosiahnutie nákladovo
efektívnejšieho a niekedy vhodnejšieho riešenia prispôsobenia sa ako keď sa opierajú iba o sivú
infraštruktúru (ďalej tiež zelená koncepcia);
- „mierne“ neštrukturálne koncepcie, v rámci ktorých sa navrhujú a uplatňujú politiky a postupy,
kontroly využívania pôdy, šírenie informácií a hospodárske stimuly na zníženie alebo prevenciu
ohrozenia katastrofami. Vyžadujú si dôkladnejšie riadenie príslušných ľudských systémov (ďalej tiež
mierna koncepcia).
Typy opatrení (princípy adaptácie):
- no-regret - realizácia opatrení/úloh bez negatívnych následkov/ dôsledkov na zložky životného
prostredia,
- win-win - všeobecne prospešné opatrenia/úlohy, ktoré dosahujú požadované výsledky, pokiaľ ide o
minimalizáciu klimatických rizík, ale majú aj ďalšie sociálne, hospodárske alebo environmentálne
prínosy,
- low-regret - obojstranne prospešné, bez negatívneho dopadu na zložky životného prostredia, alebo s
malým dopadom.
C) podľa kritérií (indikátorov)
- druh vplyvu- ako základné a primárne členenie vplyvu na:
o pozitívne (+)- vyjadruje zmenu stavu prvkov životného prostredia, ktorá zlepšuje podmienky/
stav- v škále významne pozitívne (+2); pozitívne (+, resp. +1),
o negatívne (-)- vyjadruje zmenu stavu prvkov životného prostredia, ktorá zhoršuje podmienky/
stav - v škále významne negatívne (-2); negatívne (-1),
o neutrálny vplyv/ bez vplyvu- (0)
- typ vplyvu- v členení na:
o priamy (P)- zmena v životnom prostredí vyvolaná bezprostrednou realizáciou strategického
dokumentu,
o nepriamy alebo sekundárny (N)- zmena prvku životného prostredia spôsobená zmenou iného
prvku,
- dosah vplyvov- určuje dopady a dosah vplyvov na hľadiska veľkosti územia, ktoré ovplyvní. Dosah sa
definuje na úrovni:
o lokálnej (L)- vyjadruje dosah na malej ploche, resp. území s ovplyvnením max. územia obce
alebo jej časti
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-

-

-

-

o regionálnej až nadregionálnej (R)- vplyv má dosah min. na územie okresu, resp. kraja a štátu
časové pôsobenie vplyvu- vyjadruje najmä väzbu pôsobenia vplyvu v určitom období s vyznačením
symbolu (+), k príslušnému identifikovanému obdobiu pôsobenia vplyvu. Pôsobenie vplyvu pritom
môže byť:
o krátkodobé (K)- trvanie v horizonte do 1 roka
o strednodobé (S)- trvanie v horizonte 1- 5 rokov
o dlhodobé (D)- trvanie v horizonte 5 rokov a viac rokov, resp. trvalé pôsobenie
významnosť vplyvu a jeho prejavov- s použitím hodnotiacej škály:
o nevýznamný, resp. žiadny vplyv- (0)
o málo významný vplyv- (1)
o významný vplyv/ veľmi významný- (2)
riziko pôsobenia vplyvu- definuje pravdepodobnosť s akou implementácia opatrenia/úlohy môže
negatívne ovplyvniť určitú zložku životného prostredia. Hodnotenie rizík je vykonané s použitím škály
so stúpajúcou významnosťou:
o žiadne- 0
o malé- 1
o stredné- 2
o veľké- 3
súčasný stav – hodnotenie bolo vykonané s použitím vyššie uvedených druhov vplyvov, len v prípade
oblasti týkajúcej sa prírodného prostredia a biodiverzity, ako aj vodného hospodárstva a vodného
režimu, bola využitá klasifikácia – N- nepriaznivý, Z- zraniteľný, P- primeraný, D- dobrý, O- optimálny

S ohľadom na charakter strategického dokumentu, rozsah plánovaných úloh (viď prílohu č. 6, event. prílohu č.
7 Správy o hodnotení), bolo potrebné ich posudzovať na vyššej, agregovanej úrovni. Za týmto účelom bola
vykonaná identifikácia vplyvov s cieľom určiť najvýznamnejšie vplyvy, ktoré je potrebné podrobnejšie
vyhodnotiť. Relevantnosť z hľadiska možnosti ovplyvnenia bola spracovaná s použitím hodnotiacej škály:
- nepredpokladá sa/nevytvára predpoklad, resp. predpokladá sa vo veľmi malom rozsahu – nevyžaduje
ďalšie podrobnejšie hodnotenie v zmysle definovanej metodiky, nakoľko sa nepredpokladá, že
posúdením sa dosiahne splnenie účelu strategického posúdenia = vylúčené z posúdenia vplyvov
- nevylučuje sa – vyžaduje ďalšiu podrobnejšiu analýzu možných vplyvov a identifikáciu prípadných
stretov záujmov = zahrnuté do posúdenia vplyvov
- predpokladá sa – charakter strategického dokumentu vyžaduje podrobné hodnotenie vplyvov
a identifikácie rizík = zahrnuté do posúdenia vplyvov
- nehodnotiteľné – vzhľadom k všeobecnému zadaniu nie je možné identifikovať, určiť a významným
spôsobom zvýšiť podrobnosť hodnotenia, ktorá by smerovala k splneniu účelu strategického
posúdenia. Možné vplyvy sú malého rozsahu a ich určenie je viazané na štádium projektu, t. j.
posúdenia navrhovanej činnosti = vylúčené z posúdenia vplyvov
Tabuľka 32 Identifikácia možnosti ovplyvnenia javov a

Prvok

Relevantnosť

Vodné pomery
a vodné hospodárstvo

Predpokladá sa- NAP
rieši priamo
prostredníctvom
špecifického cieľa 1
NAP nevytvára
predpoklad pre
ovplyvnenie/
nehodnotiteľné

Horninové prostredie

faktorov životného prostredia strategickým dokumentom

Výrok
viazaný na
relevantnosť
Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Metóda

Poznámky

Kvalitatívna

Vylúčené z
posúdenia
vplyvov
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Prvok

Relevantnosť

Nerastné suroviny

NAP nevytvára
predpoklad pre
ovplyvnenie/
nehodnotiteľné
Nevylučuje sa- NAP
rieši len nepriamo

Geomorfologické
pomery
a geodynamické javy

Ovzdušie (množstvo
a koncentrácia emisií
a imisií)
Pôda

Prírodné prostredie a
biodiverzita

Klimatické pomery
a zraniteľnosť voči
zmene klímy

Krajina- štruktúra
krajiny a krajinný
obraz
Využitie zeme
a využívanie
prírodných zdrojov

Sídelné prostredie

Environmentálne
obzvlášť dôležité
oblasti
Zdravie obyvateľov

Pohoda a kvalita
života obyvateľov

Kultúrne a historické

Nehodnotiteľné

Predpokladá sa- NAP
rieši priamo
prostredníctvom
špecifického cieľa 2
Predpokladá sa- NAP
rieši priamo
prostredníctvom
špecifického cieľa 4
Predpokladá sa- NAP
rieši priamo
prostredníctvom
prierezových
opatrení a všetkých
špecifických cieľov
NAP nevytvára
predpoklad pre
ovplyvnenie/
nehodnotiteľné
Predpokladá sa- NAP
rieši priamo
prostredníctvom
špecifického cieľa 2 a
3
Predpokladá sa- NAP
rieši priamo
prostredníctvom
špecifického cieľa 6
Nevylučuje sa

Predpokladá sa- NAP
rieši priamo
prostredníctvom
špecifického cieľa 5
Predpokladá sa- NAP
rieši najmä
prostredníctvom
špecifického cieľa 5 a
6
NAP nevytvára

Výrok
viazaný na
relevantnosť
Vylúčené z
posúdenia
vplyvov

Metóda

Poznámky

Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Nepovažuje sa za dostatočne
významné na to, aby sa hodnotilo
osobitne v kontexte ostatných vplyvov.
Hodnotenie je v rámci iných kapitol
a primárne v rámci hodnotenia
špecifického cieľa 7.

Vylúčené z
posúdenia
vplyvov
Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Riešené prierezovo v rámci všetkých
hodnotení

Vylúčené z
posúdenia
vplyvov
Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov
Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Kvalitatívna

Vylúčené z
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Prvok

Relevantnosť

pamiatky, vplyvy na
archeologické
náleziská
Paleontologické
náleziská a významné
geologické lokality.
Iné vplyvy

predpoklad pre
ovplyvnenie

Výrok
viazaný na
relevantnosť
posúdenia
vplyvov

NAP nevytvára
predpoklad pre
ovplyvnenie

Vylúčené z
posúdenia
vplyvov

Predpokladá sa- NAP
rieši
čiastočne
prostredníctvom
špecifického cieľa 7

Rekreácia a cestovný
ruch
Energetika, priemysel,
kritická infraštruktúra,
poisťovníctvo

Odpady a odpadové
hospodárstvo

Metóda

Poznámky

Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Nevylučuje sa

Zahrnuté do
posúdenia
vplyvov

Kvalitatívna

Nepovažuje
sa
za
dostatočne
významné na to, aby sa hodnotilo
osobitne v kontexte ostatných vplyvov.
Hodnotenie
je primárne
v rámci
hodnotenia špecifického cieľa 7.
Nepovažuje sa za dostatočne
významné na to, aby sa hodnotilo
osobitne v kontexte ostatných vplyvov.
Hodnotenie je primárne v rámci
hodnotenia špecifického cieľa 7.

NAP
nevytvára
predpoklad
pre
ovplyvnenie

Vylúčené z
posúdenia
vplyvov

Identifikácia poukázala na skutočnosť, že vzhľadom na interdisciplinárny a rámcový charakter NAP, sa za
efektívne považuje vyhodnotenie vplyvov podľa jednotlivých špecifických cieľov riešených v NAP a nie podľa
zložiek životného prostredia, t.j. bez spodrobnenia na javy a faktory základných zložiek životného prostredia.
Charakter strategického dokumentu umožňuje vykonanie len kvalitatívneho posúdenia, bez možnosti
kvantifikácie.
V zmysle uvedeného štruktúra kapitol hodnotenia vplyvov zodpovedá štruktúre špecifických cieľov riešenými
NAP. Hodnotenia sa pritom primárne zameriavajú na identifikáciu vplyvov podľa jednotlivých oblastí, ktorými
sa NAP zaoberá (viď tabuľku nižšie). V prípade identifikácie vplyvov vyplývajúcich z inej riešenej oblasti
(špecifického cieľa), u ktorej sa identifikuje súvis s riešenou oblasťou, hodnotenie je doplnené o tieto súvisiace
posúdenia. Uvedené hodnotenie tak zároveň poukazuje na vzájomné synergie medzi jednotlivými špecifickými
cieľmi, opatreniami a úlohami v nich navrhovanými. Všetky oblasti boli konfrontované z hľadiska ich
potenciálneho vplyvu na environmentálne obzvlášť dôležité oblasti.
Prehľad hodnotených oblastí a v nich zahrnutých priamo súvisiacich hodnotení a ostatných
súvisiacich hodnotení
Tabuľka 33

Oblasť
Vodné pomery
a vodné
hospodárstvo

Priamo súvisiace hodnoteniešpecifický cieľ (ŠC)
ŠC 1- vodné hospodárstvo

Pôda a
poľnohospodárstvo

ŠC 2- udržateľné
poľnohospodárstvo

Lesné hospodárstvo

ŠC 3- adaptované lesné

Ostatné súvisiace hodnotenia- špecifický cieľ/ciele (ŠC)
ŠC 2- udržateľné poľnohospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 4- podpora prírodného prostredia a biodiverzity- vybrané
opatrenia a úlohy
ŠC 6- adaptované sídelné prostredie- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 7- technické, ekonomické a sociálne opatrenia- vybrané
opatrenia a úlohy
Prierezové opatrenia
ŠC 1- vodné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 3- adaptované lesné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 4- podpora prírodného prostredia a biodiverzity- vybrané
opatrenia a úlohy
Prierezové opatrenia
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Oblasť

Priamo súvisiace hodnoteniešpecifický cieľ (ŠC)
hospodárstvo

Prírodné prostredie
a biodiverzita

ŠC 4- podpora prírodného
prostredia a biodiverzity

Zdravie obyvateľstva

ŠC 5- zdravie a zdravá
populácia

Pohoda a kvalita
života obyvateľov

ŠC 5- zdravie a zdravá
populácia
ŠC 6- adaptované sídelné
prostredie

Sídelné prostredie

ŠC 6- adaptované sídelné
prostredie

Technické,
ekonomické a
sociálne opatrenia

ŠC 7- technické, ekonomické
a sociálne opatrenia

Ostatné súvisiace hodnotenia- špecifický cieľ/ciele (ŠC)
ŠC 1- vodné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 2- udržateľné poľnohospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 4- podpora prírodného prostredia a biodiverzity- vybrané
opatrenia a úlohy
Prierezové opatrenia
ŠC 1- vodné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 2- udržateľné poľnohospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 3- adaptované lesné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 4- podpora prírodného prostredia a biodiverzity- vybrané
opatrenia a úlohy
ŠC 6- adaptované sídelné prostredie- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 7- technické, ekonomické a sociálne opatrenia- vybrané
opatrenia a úlohy
ŠC 1- vodné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 2- udržateľné poľnohospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 3- adaptované lesné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 4- podpora prírodného prostredia a biodiverzity- vybrané
opatrenia a úlohy
ŠC 6- adaptované sídelné prostredie- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 7- technické, ekonomické a sociálne opatrenia- vybrané
opatrenia a úlohy
ŠC 1- vodné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 2- udržateľné poľnohospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 4- podpora prírodného prostredia a biodiverzity- vybrané
opatrenia a úlohy
ŠC 1- vodné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 2- udržateľné poľnohospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 3- adaptované lesné hospodárstvo- vybrané opatrenia a úlohy
ŠC 4- podpora prírodného prostredia a biodiverzity- vybrané
opatrenia a úlohy
ŠC 5- zdravie a zdravá populácia
ŠC 7- technické, ekonomické a sociálne opatrenia- vybrané
opatrenia a úlohy
-

V hodnotení sa pozornosť sústredí na všetky ciele, opatrenia, úlohy a indikátory definované v NAP a to na
takej úrovni podrobnosti, na akej sú navrhované. Pri hodnotení sa berie do úvahy skutočnosť, že cieľom by
malo byť v prvom rade vplyvom predchádzať. Ak nie je možné vplyvom predísť, tak sa hľadajú a navrhujú
opatrenia ako ich eliminovať, minimalizovať a pokiaľ to nie je možné, tak pristúpiť ku kompenzácii.
Vzhľadom k uvedenému, za účelom predchádzania negatívnym vplyvom, v prípade identifikácie rizika, event.
potenciálnych negatívnych vplyvov, sa úlohe/ám priraďujú podmienky/pravidlá, za ktorých je implementácia
opatrenia/úlohy environmentálne prijateľná. NAP definuje podmienky implementácie len v rovine časovej,
finančnej a rovine zodpovednosti za plnenie. Ďalšie podmienky nie sú definované.
Celkové hodnotenie vplyvu je z pohľadu vyššie uvedených kritérií (typu vplyvu, druhu vplyvu, dosahu vplyvu,
časového pôsobenia vplyvu, významnosti a rizík) vyjadrené textovo (viď nasledujúce kapitoly III.1.3.1 až 1.3.7.)
a tabuľkovo (viď prílohy č. 8 až 14 Správy ohodnotení).
Z hľadiska geografického rozmeru nie je možné vyhodnotiť NAP, nakoľko neobsahuje rozmer umožňujúci
lokalizáciu navrhovaných opatrení, resp. úloh zameraných na konkrétne aktivity a kroky. Tieto sú síce časovo
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ohraničené a majú svojho gestora, nemajú však zadefinovanú lokalizáciu. NAP nezohľadňuje regionálne
rozdiely. V tomto kontexte je možné konštatovať, že k implementácii opatrení alebo úloh môže dôjsť
kdekoľvek na Slovensku.
Z hľadiska interaktivity možno v súvislosti s implementáciou NAP očakávať vplyvy:
- kumulatívne – očakávané sú v dôsledku pôsobenia vplyvu NAP vo vzájomnej funkčnej a časovej
súvislosti s vplyvmi doterajších, platných a plánovaných aktivít a dokumentov
- synergické – znásobovanie účinku kumulatívnych vplyvov
Najvýznamnejšia priama kumulácia a synergia posudzovaného NAP je so schválenou aktualizáciou NAS. Vízia
a ciele aktualizácie NAS sú stále platné, a preto NAP významným spôsobom prispieva k vytvoreniu synergie,
čím sa zvýši účinnosť a efektívnosť v úsilí implementovať adaptačné opatrenia v podmienkach SR. V NAP
vybrané prioritné opatrenie, ciele a úlohy prehĺbia smerovanie definované aktualizáciou NAS, a to aj
prostredníctvom úloh osobitne určených na využitie a zabezpečenie synergie s vývojom a zisteným skutkovým
stavom a potrebám na zlepšenie stavu. NAP prispeje k zvýšeniu synergických účinkov medzi opatreniami v
aktualizácii NAS a to prostredníctvom integrovaného merania pokroku dosahovaného v plnení cieľov
(indikátory, pomocné indikátory).
Implementácia NAP podporí synergické pôsobenie a napĺňanie aj iných existujúcich, ale aj pripravovaných,
strategických dokumentov (viď kap. III. 1.2. Predpokladaný vývoj a trendy vývoja a prílohu č. 2 Správy o
hodnotení). Ako už bolo uvedené, Slovenská republika má k dispozícii široký výber sektorových stratégií
a akčných plánov, ktoré riešia problematiku adaptácie, avšak nezohľadňujú dostatočne vzájomné synergie
a medzisektorové aspekty. Súborom cieľov a úloh v NAP sa, na jednej strane, priamo alebo nepriamo
implementuje/podporuje implementácia opatrení, úloh a cieľov riešených inými strategickými dokumentami.
Na druhej strane sa vytvára tlak na mobilizáciu úsilia na riešenie problémov súvisiacich s adaptáciou na zmenu
klímy v oblastiach a sektoroch (napr. poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo), v ktorých stále pretrváva
potreba posilniť začleňovanie problematiky adaptácie na zmenu klímy. Zároveň však synergia funguje aj
v opačnom smere, t. j. pre účely NAP je potrebné a vhodné využiť možnosti vzájomného učenia sa z poznatkov
získaných ostatnými sektormi/oblasťami.
NAP v rámci vybraných špecifických opatrení a k nim prislúchajúcich úloh si dáva za cieľ prepojiť, nájsť alebo
vytvoriť synergie. Jedná sa napr. o hľadanie prepojení medzi strategickými dokumentami vodného plánovania,
dokumentmi územného plánovania, národným investičným plánom, stratégiou Agendy 2030, Envirostratégiou
2030 a pod (špecifické opatrenie 1.4: Adaptácia v strategických dokumentoch integrovaného manažmentu
povodí). Vytvorenie synergií sa očakáva v rámci aktualizácie čiastkového monitorovacieho systému lesy so
zameraním na parametre dôležité z pohľadu adaptácie lesov na zmenu klímy, koordinácie, spoločných
výstupov a výmenu dát s inými inštitúciami ako sú VÚPOP, PPA, SHMÚ a ŠOP SR. ( úloha 3.6.1).
Implementáciou NAP sa pozornosť sústreďuje na novo identifikované medzery v skutkovom stave. Poznatková
základňa poukazuje na medzery týkajúce sa vzájomných závislostí, synergií s inými relevantnými cieľmi
(ochrana prírody a krajiny, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo). Zameriava sa tiež na aktivity inšpirované
výskumom a inováciami, ktoré majú pomôcť v riešení problematiky adaptácie na zmenu klímy.
Výrazný synergický efekt je aj v rámci štruktúry samotného NAP a to medzi jednotlivými opatreniami
a úlohami v jednotlivých špecifických cieľoch ako aj medzi týmito špecifickými cieľmi.
Časové súvislosti sú dané najmä obdobím platnosti schválených alebo aj pripravovaných strategických
dokumentov. Synergia je v tomto kontexte pomerne významná a vytvára priaznivé predpoklady pre riešenie
adaptácie na zmenu klímy v podmienkach SR. Časové harmonogramy platnosti alebo schvaľovania nevylučujú
možnosti intervencií do kľúčových strategických dokumentov. Budú vyžadovať sledovanie vývoja
v jednotlivých oblastiach/sektoroch a zvýšené úsilie o dosiahnutie zahrnutia adaptačných opatrení medzi ciele.
Interdisciplinárny charakter problematiky zmeny klímy a prepojenie riešení pre mitigáciu a adaptáciu vyžaduje
koordinovaný prístup. Na potrebu vzájomnej koherencie mitigačných a adaptačných opatrení poukazovala už
aktualizácia NAS. Vzhľadom k významnej koherencii adaptačných opatrení s mitigačnými, dôležité postavenie
v tomto smere zohráva NUS SR. NAP by mal napomôcť k podpore synergií pri koordinácii a implementácii
opatrení a podporiť prechod Slovenka na nízkouhlíkovú ekonomiku adaptovanú na zmenu klímy. Výber medzi
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adaptáciou a mitigáciou nie je správnym riešením, potrebné je realizovať oboje. Aj keby sa emisie úplne
prestali vypúšťať, nie je možné zabrániť klimatickým vplyvom, ktoré sú už pozorované, a ktoré sú
pravdepodobné počas celých nasledujúcich desaťročí. Narastajúce tempo prejavov a dôsledkov zmeny klímy
je jednou z príčin, prečo je potrebná adaptácia na zmenu klímy a teda aj určenie cieľov a smerovania ako ju
dosiahnuť. NAP je v tomto smere, v synergii s aktualizáciou NAS, jedným z najdôležitejších smerodajných
dokumentov. Trvalé emisné obmedzenia znížia strednodobú až dlhodobú závažnosť vplyvov na zmenu klímy.
Preto je potrebný integrovaný prístup k zmierňovaniu aj adaptácii. Okrem toho si adaptácia vyžaduje toľko
pozornosti ako zmierňovanie, pretože aj najúspešnejšie zmierňovacie opatrenia majú stále závažné následky,
ktorým je potrebné sa prispôsobiť. Jedným príkladom synergií medzi adaptáciou a zmierňovaním je
implementácia prírode blízkych riešení - tieto môžu prispieť k zmierneniu zmeny klímy ukladaním a
sekvestráciou uhlíka a znižovaním energetickej náročnosti (napr. zlepšením tepelnej pohody v mestách) a
zvýšením zadržiavania vody, čím sa okrem iných adaptačných výhod znižuje aj riziko povodní. Medzi mitigáciou
a adaptáciou je však potrebné hľadať vzájomné kompromisy. Opatrenia na zníženie emisií môžu v určitých
kontextoch oslabiť odolnosť voči zmene klímy a naopak. Na druhej strane existujú adaptačné opatrenia, ktoré
sú tiež prospešné pre dekarbonizáciu.

1.3.1. Vyhodnotenie vplyvov súvisiacich s vodnými pomermi a vodným hospodárstvom
NAP, v rámci špecifického cieľa 1 zameraného na vodné hospodárstvo, definuje 3 úlohy, ktoré boli zaradené
medzi štrukturálne a infraštruktúrne úlohy (viď tab. č. 1 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa
charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení) a 25 úloh bolo zaradených medzi
neštrukturálne úlohy (viď tab. č. 2 a č. 3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení).
Tabuľkové vyhodnotenie vplyvov NAP súvisiacich s vodnými pomermi a vodným hospodárstvom je uvedené
v prílohe č. 8 Správy o hodnotení.
Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo je zameraný na zlepšenie adaptačnej schopnosti krajiny na zmeny klímy
lepším manažmentom vody, za súčasného zvýšenia bezpečnosti obyvateľstva, ochrany kritickej infraštruktúry
a odolnosti krajiny.
Princípom je lepší manažment vody pre zlepšenie adaptačnej schopnosti krajiny a zvýšenie bezpečnosti
obyvateľstva, ochrany kritickej infraštruktúry, najmä čo sa týka integrovaného manažmentu povodí pre
prejavy povodní a sucha, integrovaného prístupu k manažmentu krajiny na úrovni čiastkových povodí,
dostupnosti vodných zdrojov pre všetkých, pre ekosystémy a biotu, dostupnosti meteorologických
a hydrologických podkladov pre projekty na miestnej úrovni.
Špecifické opatrenie 1.1: Zadržiavanie vody v krajine a sídlach
Špecifické opatrenie 1.1 je prevažne vo väzbe na adaptačné opatrenia aktualizácie NAS „Spomalenie odtoku z
povodí“, vrátane podporných legislatívnych, metodických a výskumných aktivít.
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ dodržiavaní agrotechnických opatrení na reguláciu odtokových pomerov a ochranu pred eróziou
poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z.;
b/ zavedení kontrolných mechanizmov a sankcií (dodržiavanie pravidiel a zníženie vysušovania);
c/ aktualizácii legislatívy pre preventívne opatrenia (poľnohospodárske pôdy, lesné pozemky);
d/ podpore metodík a tvorbe noriem na zníženie maximálneho prietoku počas povodní;
e/ výskume adaptačných procesov a efektivity opatrení (spomalenie odtoku vody z krajiny a splošťovanie
povodňových prietokov);
f/ znižovaní podielu nepriepustných povrchov v sídlach, decentralizácia záchytu zrážok pomocou zelenej
a technickej infraštruktúry, využívanie zádrže na úžitkové účely;
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g/ budovaní otvorených retencií, vodných plôch, obnove mokradí, čo je v synergii s biodiverzitou a
možnosťami oddychu;
h/ zakotvení povinnosti vlastníkov, nájomcov a investorov stavieb zadržiavať vodu na pozemku do stavebného
zákona.
Úlohy špecifického opatrenia 1.1 Zadržiavanie vody v krajine a sídlach sú prevažne neštrukturálneho
charakteru, analyticko-legislatívneho, sú to mierne koncepcie, s pozitívnym vplyvom hlavne na vodné
a klimatické pomery, ako aj biotu a krajinu.
Analyticko-legislatívne úlohy (úlohy 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5) majú nepriame dopady na životné prostredie
nadregionálneho (celoštátneho) dosahu, pri predpoklade dlhodobého pôsobenia. Jedná sa o málo významné
vplyvy +1, bez rizík zásadného negatívneho ovplyvnenia niektorej zo zložiek životného prostredia. Vzhľadom
na to, že ide sa jedná o neštrukturálne úlohy, nestanovujú sa podmienky realizácie.
Úloha v oblasti vodohospodárskej infraštruktúry (úloha 1.1.4) môže mať priame dopady na zložky životného
prostredia, s lokálnym pôsobením jednotlivých stavieb a s pozitívnym vplyvom minimálne na úrovni +1.
Podmienky realizácie určí až projektová dokumentácia konkrétnej stavby, vrátane prípadných rizík.

Špecifické opatrenie 1.2: Protipovodňová ochrana na zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, kritickej infraštruktúry
a krajiny
Špecifické opatrenie 1.2 je vo väzbe na adaptačné opatrenie aktualizácie NAS „Zmenšenie maximálneho
prietoku povodne“ a „Hodnotenie rizika“.
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ výstavbe, rekonštrukciách, údržbách a opravách vodných stavieb pre účely zníženia maximálneho prietoku
povodne;
b/ predchádzaní zníženia objemov retencie vodných stavieb;
c/ legislatívnej ochrane určených území pred zastavaním a nevhodným využívaním znemožňujúcim efektívnu
protipovodňovú ochranu;
d/ kontrole aktuálnosti hydrologických a meteorologických podkladov s návrhovými povodňovými prietokmi
a na ich základe v prehodnocovaní bezpečnosti a manipulačných poriadkov protipovodňových stavieb
a stavieb na tokoch;
e/ vytváraní podmienok na znižovanie povodňového rizika vo vzťahu k ohrozeniu kritickej infraštruktúry;
f/ prehodnotení lokalít vhodných pre akumuláciu a retenciu („Generel lokalít pre akumuláciu a retenciu
povrchových vôd“) na zníženie účinkov povodní v dlhodobom horizonte v kontexte zmeny klímy.
Úlohy špecifického opatrenia ŠO 1.2 Protipovodňová ochrana na zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, kritickej
infraštruktúry a krajiny sú, s výnimkou úlohy 1.2.3, neštrukturálne, analyticko-legislatívne úlohy, sú to mierne
koncepcie, s pozitívnym vplyvom hlavne na vodné a klimatické pomery a krajinu. Negatívne vplyvy na životné
prostredie pri realizácii opatrení spočívajú v prípadnom zábere pôd (1.2.4) alebo v obmedzení existujúceho
využívania zeme (najmä pre oblasť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva), prípadne v potrebe
navyšovania investícií na stavebné objekty.
Analyticko-legislatívne úlohy (úlohy 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6) majú nepriame dopady na životné
prostredie regionálneho alebo lokálneho dosahu, pri predpoklade dlhodobého pôsobenia. Jedná sa o málo
významné vplyvy, bez rizík zásadného negatívneho ovplyvnenia niektorej zo zložiek životného prostredia.
Vzhľadom na to, že ide o neštrukturálne úlohy, nestanovujú sa podmienky realizácie.
Úloha v oblasti protipovodňových stavieb (úloha 1.2.3) môže mať priame dopady na zložky životného
prostredia, s lokálnym pôsobením jednotlivých stavieb a s významným pozitívnym vplyvom až na úrovni +2.
Podmienky realizácie určí až projektová dokumentácia konkrétnej stavby, vrátane prípadných rizík.
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Špecifické opatrenie 1.3: Zlepšenie ochrany územia a integrovaný manažment krajiny
Špecifické opatrenie 1.3 je vo väzbe na adaptačné opatrenia aktualizácie NAS „Spomalenie odtoku z povodí“,
vrátane podporných metodických, normotvorných a výskumných aktivít.
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ uplatňovaní správnych poľnohospodárskych postupov – obrábanie pôdy, osevné postupy, na exponovaných
lokalitách zabezpečiť trvalý vegetačný kryt, výsadbu remízok, vytváranie prielohov a zasakovacích rigolov a
iných prvkov zelenej infraštruktúry, v územiach so zvýšením rizikom erózie a povodní;
b/ obnove záplavových území a mokradí, výsadbe brehových porastov, podpore prírodných opatrení
na zadržiavanie vody, v obdobiach výdatných/nadmerných zrážok na využitie v obdobiach nedostatku;
c/ vytvorení metodík a noriem, s popisom praktických krokov vo všetkých sektoroch;
d/ podpore výskumu efektivity prírode blízkych vodozádržných opatrení pre ochranu prírody a krajiny, pre
ochranu pred povodňami, na predchádzanie následkom sucha a nedostatku vody;
e/ zameraní výskumu v pôdohospodárstve na produkčné a mimoprodukčné funkcie pôdy a na výskum
adaptačných opatrení na dopady extrémnych klimatických javov;
f/ využití výsledkov medzinárodných projektov, napr. DriDanube a FramWat, prinášajúcich nástroje na
hodnotenie efektivity malých vodozádržných opatrení v strednej Európe.
Úlohy špecifického opatrenia ŠO 1.3 Zlepšenie ochrany územia a integrovaný manažment krajiny sú prevažne
neštrukturálne, analyticko-legislatívne úlohy, aj keď úloha 1.3.1 sa týka rozhodnutí na konkrétne stavby; sú to
koncepcie všetkých typov, s pozitívnym vplyvom hlavne na vodné a klimatické pomery, biotu a krajinu.
Negatívne vplyvy na životné prostredie pri realizácii opatrení spočívajú v zmene využitia zeme v dôsledku
potreby ďalších prídavných stavebných objektov a s tým súvisiacich ďalších investícií.
Analyticko-legislatívne úlohy (najmä 1.3.2 a 1.3.3) majú nepriame dopady na životné prostredie regionálneho
dosahu, pri predpoklade dlhodobého pôsobenia. Predpokladaná nepriama pozitívna zmena v škále +1,
významnosť vplyvov 1, bez rizík zásadného negatívneho ovplyvnenia niektorej zo zložiek životného prostredia.
Vzhľadom na to, že ide o neštrukturálne úlohy, nestanovujú sa podmienky realizácie.
Úloha 1.3.1 sa týka rozhodnutí o povolení konkrétnych stavieb s priamym pozitívnym dopadom na miesto
realizácie +1, s dlhodobým účinkom, s významnosťou na úrovni 1, bez rizík. Ani v tomto prípade sa
nestanovujú žiadne podmienky neprijateľné pre implementáciu úlohy (napr. pri celoplošnom pôsobení),
ale nie je možné stanoviť ani podmienky zaručujúce pozitívny efekt.

Špecifické opatrenie 1.4: Adaptácia v strategických dokumentoch integrovaného manažmentu povodí
Špecifické opatrenie 1.4 je vo väzbe na adaptačné opatrenia aktualizácie NAS „Hospodárenie s vodou“,
vrátane aktivít v oblasti vodného plánovania, čo sa týka účasti rôznych zainteresovaných subjektov
a prepojenia s relevantnými strategickými dokumentmi.
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ spolupráci a účasti občianskej spoločnosti, samospráv, akademickej sféry, iných zainteresovaných skupín pri
príprave Vodného plánu Slovenska (VPS) resp. čiastkových plánov manažmentu povodí;
b/ prepojení a synergii vodného plánovania, územného plánovania, národného investičného plánu, Agendy
2030, Envirostratégie 2030 a pod.; c/ plnohodnotnom zhodnotení stavu vodných útvarov (VÚ) vo Vodnom
pláne Slovenska, v súvislosti s plánovaním v oblasti vodných zdrojov (VZ);
d/ modelovom časovom a priestorovom rozlíšení autochtónnych vodných zdrojov vo vzťahu k perspektívam
zmeny klímy a zmeny využitia vody na našom území;
e/ aktualizácii štruktúry a metodiky vodohospodárskej bilancie (VHB), na základe skúseností s druhým cyklom
vodných plánov;
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f/ vyhodnotení disponibilných vodných zdrojov, ich režimu v čase a priestore pre hospodárenie s vodou,
a v určení kritických oblastí s ohľadom na zmenu klímy.
Úlohy špecifického opatrenia ŠO 1.4 Adaptácia v strategických dokumentoch integrovaného manažmentu
povodí sú neštrukturálne, analyticko-legislatívne úlohy, predstavujú mierne typy koncepcií, s významným
pozitívnym prínosom hlavne pre vodné pomery. Nie sú identifikované žiadne negatívne vplyvy na niektorú zo
zložiek životného prostredia.
Analyticko-legislatívne úlohy ŠO 1.4 majú nepriame pozitívne dopady na životné prostredie +1, regionálneho
dosahu, pri predpoklade dlhodobého pôsobenia. Významnosť vplyvu je hodnotená minimálne na úrovni 1, bez
rizík zásadného negatívneho ovplyvnenia niektorej zo zložiek životného prostredia. Vzhľadom na to, že ide
o neštrukturálne úlohy, nestanovujú sa podmienky realizácie.

Špecifické opatrenie 1.5: Zabezpečenie dostatku vody pre biotu a krajinu počas extrémnych prejavov sucha
Špecifické opatrenie 1.5 je vo väzbe na adaptačné opatrenie aktualizácie NAS „Hospodárenie s vodou“,
s prvkami adaptačných opatrení „Spomalenie odtoku vody z povodia“.
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ optimálnom nastavení ekologických prietokov tokov pre účely udržania ekologického stavu vodných tokov
so zohľadnením kvalitatívnych a kvantitatívnych predpokladov vodného útvaru (VÚ), pri prideľovaní vody na
rôzne využitie šetriť vodu a v mnohých prípadoch aj energiu, a to prostredníctvom opatrení týkajúcich sa
efektívnejšieho využívania vody;
b/ zabezpečení hospodárenia s vodnými zdrojmi (VZ) v súlade s environmentálnou etikou, založenou na
bilancovaní zdrojov a potrieb vody, resp. účtovaní vody v povodí;
c/ podpore obnovy biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a
budovania zelenej infraštruktúry (napr. revitalizácia odvodnených území, revitalizácia hydrologického režimu
biotopov, obnova mokradí a pod.);
d/ podpore medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií v oblasti sucha a nedostatku vody.
Úlohy špecifického opatrenia ŠO 1.5 Zabezpečenie dostatku vody pre biotu a krajinu počas extrémnych
prejavov sucha sú neštrukturálne, analyticko-legislatívne úlohy, predstavujú mierne typy koncepcií,
s významným pozitívnym prínosom hlavne pre vodné a klimatické pomery, biotu a krajinu. Nie sú
identifikované žiadne negatívne vplyvy na niektorú zo zložiek životného prostredia.
Analyticko-legislatívne úlohy ŠO 1.5 majú nepriame pozitívne dopady na životné prostredie +1, regionálneho
dosahu, pri predpoklade dlhodobého pôsobenia. Významnosť vplyvu je hodnotená minimálne na úrovni 1, bez
rizík zásadného negatívneho ovplyvnenia niektorej zo zložiek životného prostredia. Vzhľadom na to, že ide
o neštrukturálne úlohy, nestanovujú sa podmienky realizácie.

Špecifické opatrenie 1.6: Monitoring a vyhodnocovanie klimatických a hydrologických prvkov
Špecifické opatrenie 1.6 je spodrobnením „Všeobecného adaptačného opatrenia“ aktualizácie NAS.
MŽP SR prevádzkuje komplexný informačný systém o životnom prostredí. SHMÚ zabezpečuje monitorovanie
hydrologických a ďalších údajov. Chýbajú dlhšie časové rady a formáty umožňujúce ďalšie spracovanie,
analýzu alebo vizualizáciu. Problémy s údajmi sú v menších povodiach.
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ zjednotení hydrologických a klimatických údajov čiastkových monitorovacích systémov do spoločnej
platformy, zabezpečení interoperability dátových tokov a sprístupnenia dát a výstupov pre rôznych
používateľov, najmä pre rezortné (vodné plánovanie, plány manažmentu povodňových rizík, metodiky) a
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výskumné organizácie, ďalej v integrovaní podaní pre EÚ a medzinárodné organizácie vrátane cieľov
udržateľného rozvoja OSN;
b/ harmonizácií hydrologických údajov s údajmi susedných krajín, kde je to relevantné využívať údaje
z diaľkového prieskumu Zeme;
c/ podpore tvorby indikátorov a výhľadových štúdií v priereze vodného hospodárstva a zmeny klímy;
d/ doplnení štátnej hydrologickej siete pre účely hodnotenia aktuálneho stavu povrchových a podzemných
vôd vo vzťahu k zmene klímy;
e/ hydrologickom prieskume deficitných oblastí na režim, obeh, kvalitu podzemných vôd a potenciál
zásobovania vodou.
Úlohy špecifického opatrenia ŠO 1.6 Monitoring a vyhodnocovanie klimatických a hydrologických prvkov sú
neštrukturálne, analyticko-legislatívne úlohy, predstavujú mierne typy koncepcií, s významným pozitívnym
prínosom hlavne pre vodné a klimatické pomery. Nie sú identifikované žiadne negatívne vplyvy na niektorú zo
zložiek životného prostredia.
Analyticko-legislatívne úlohy ŠO 1.6 majú nepriame pozitívne dopady na životné prostredie v škále +1 až +2,
regionálneho dosahu, pri predpoklade dlhodobého pôsobenia. Významnosť vplyvu je hodnotená na úrovni 1
až 2, bez rizík zásadného negatívneho ovplyvnenia niektorej zo zložiek životného prostredia. Vzhľadom na to,
že ide o neštrukturálne úlohy, nestanovujú sa podmienky realizácie.

Špecifické opatrenie 1.7: Hospodárenie v lesoch a v krajine a ochrana vodných zdrojov
Špecifické opatrenie 1.7 je rozpracovaním jedného z adaptačných opatrení aktualzovanej NAS „Spomalenie
odtoku vody z povodia“.
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ rozšírení výberkového spôsobu obhospodarovania lesov osobitného určenia a lesov v druhom pásme
ochrany vodných zdrojov (OP VZ); v lesoch osobitného určenia (LOU) a lesoch ochranných (LO) preferovať
vodoochrannú a protieróznu funkciu, využívať účelový alebo výberkový spôsob hospodárenia;
b/ uplatňovaní prvkov na zmiernenie povrchového odtoku na lesných cestách, vrátane odrážok;
c/ dodržiavaní zákonných povinností a zásad správneho hospodárenia v lesoch, pri posilnení kontrolných
a sankčných mechanizmov a ich uplatňovaní v praxi, vrátane opatrení na spomaľovanie odtoku vody
a zabránenie vodnej erózii (najmä čo sa týka udržiavania lesných ciest a vracania zvážnic do pôvodného stavu);
d/ využití výsledkov medzinárodných projektov, napr. PROLINE-CE alebo CAMARO-D, venovaným ochrane
vodných zdrojov (VZ) v strednej Európe a dunajskom regióne.
Úlohy špecifického opatrenia ŠO 1.Hospodárenie v lesoch a krajine a ochrana vodných zdrojov sú, okrem
úlohy 1.7.1, neštrukturálne analyticko-legislatívne úlohy, predstavujú mierne typy koncepcií, s významným
pozitívnym prínosom hlavne pre vodné a klimatické pomery.
Úloha 1.7.1 je v prípade realizácie konkrétnych stavieb štrukturálneho charakteru, zeleno-modrou
koncepciou, s obmedzením v oblasti napr. lesného hospodárstva v dôsledku potreby budovania objektov na
obmedzovanie odtoku vody z územia.
Negatívne vplyvy môžu mať dopad na využitie zeme v dôsledku požiadavky zmien v spôsobe
obhospodarovania lesov (hlavne v lesoch osobitného určenia a lesov v druhom ochrannom pásme vodných
zdrojov), v obmedzení využívania vody v poľnohospodárstve počas krízových situácií (sucho, povodne), alebo
napr. aj zvýšenia nákladov v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a služieb po objektivizácii ceny vody, čo sa
môže premietnuť do ceny produktov pre obyvateľstvo.
Ostatné úlohy ŠO 1.7 majú, neštrukturálny, analyticko-legislatívny charakter, s nepriamymi pozitívnymi
dopadmi na životné prostredie v škále +1, regionálneho dosahu, pri predpoklade dlhodobého pôsobenia.
Významnosť vplyvu je hodnotená na úrovni 1, bez rizík zásadného negatívneho ovplyvnenia niektorej zo
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zložiek životného prostredia. Vzhľadom na to, že ide zväčša o neštrukturálne úlohy, nestanovujú sa podmienky
realizácie. V prípade uplatnenia úloh 1.7.1, ktoré budú mať priamy, pozitívny a dlhodobý vplyv
s významnosťou až +2 na lokálnej úrovni, budú podmienky stanovené v konkrétnej projektovej dokumentácii.

Hodnotenie úloh v rámci prierezových a špecifických opatrení súvisiacich s vodnými pomermi
a vodným hospodárstvom
Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo
Špecifické opatrenie 2.1: Opatrenia na zvýšenie retencie vody v pôde
Špecifické opatrenie 2.1 je rozmenené na šesť úloh. Z nich s vodnými pomermi resp. vodným hospodárstvom
súvisia hlavne tieto opatrenia:
2.1.2 Podpora projektov zameraných na zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v krajine
(napr. zasakovacie pásy, obnova mokradí, zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde, obmedziť ťažkú
agromechanizáciu, podpora zelenej infraštruktúry, zmena veľkoplošných systémov hospodárenia na pôde na
prírode bližšie maloplošné a kombinované systémy).
2.1.3 Rozvíjať závlahy s dôrazom na efektívnosť zavlažovania (technológie redukujúce spotrebu vody/energie,
rekonštrukcia/modernizácia existujúcich závlahových systémov)
2.1.5 Rozvíjať monitoring využitia existujúcich vodných zdrojov spojený s plánmi na zlepšenie konektivity
kanálov, vodných tokov, tvorba nových lokálnych zdrojov vody pre potreby závlah
Podpora projektov retencie (zasakovacie pásy, obnova mokradí, zelená infraštruktúra, úloha 2.1.2)
a monitoring zdrojov vôd pre závlahy (úloha 2.1.5) sú prevažne mierne koncepcie, neštrukturálneho,
analyticko-legislatívneho charakteru, s pozitívnym vplyvom hlavne vodné a klimatické pomery. Realizácia
projektov spojených s implementáciou úlohy 2.1.2 môže byť spojená s negatívami napr. v dôsledku záberov
pôdy.
Rozvoj závlah, ako projektovo orientovaná úloha zo súboru sivých koncepcií, môže mať významné prínosy pre
životné prostredie, nielen v zložkách vodné a klimatické pomery, ale aj pre využívanie zeme
(poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo).
Systémy retencie (úloha 2.1.2) nie sú dostatočne rozpracované, monitoring zdrojov vôd pre závlahy (úloha
2.1.5) existuje, vhodné ho je ďalej rozvíjať. Samotná podpora projektom retencie a monitoring zdrojov vôd pre
závlahy, ktoré sú na neštrukturálnej úrovni, majú do doby implementácie konkrétnych projektov len nepriame
pozitívne dopady národného dosahu +1. Účinky môžu byť dlhodobé s významnosťou minimálne 1, výhodou sú
nulové riziká. Nie je relevantné určovať súpis podmienok neprijateľných pre implementáciu úloh 2.1.2 a 2.1.5,
či podmienok zaručujúcich pozitívny dopad.
Efektívny rozvoj závlah môže mať na životné prostredie priamy pozitívny vplyv +1 až +2, v dotknutom území
realizácie a pri dlhodobom pôsobení, so všeobecne stanovenou významnosťou 1 až 2. Významnosť narastie
hlavne v oblastiach ohrozených suchom. Existujú riziká z dôvodu, že závlahová voda, ktorá je u nás odoberaná
hlavne z povrchových tokov, nie vždy vyhovuje požiadavkám na kvalitu, čo môže byť vypuklé hlavne v útvaroch
povrchových vôd nedosahujúcich dobrý chemický stav. Konkrétne podmienky úspešnej implementácie určia
jednotlivé projektové dokumentácie.
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Špecifický cieľ 4: Podpora prírodného prostredia a biodiverzity
Špecifické opatrenie 4.1: Zabezpečenie vody pre prírodu, biodiverzitu a krajinu
Špecifické opatrenie 4.1 je rozmenené na štyri úlohy. Z nich s vodnými pomermi resp. vodným hospodárstvom
súvisia hlavne tieto úlohy:
4.1.2 Integrovať budovanie zelenej a modrej infraštruktúry pri riešení protipovodňovej ochrany so zadržaním
vody pre biodiverzitu v krajine
4.1.3 Zlepšiť kvalitu vôd a prislúchajúce ekosystémy dôležité z hľadiska zmierňovania dopadov zmeny klímy
(rámcová smernica o vodách a smernica o biotopoch)
4.1.4 Vypracovať analýzu kľúčových ekosystémov a ekosystémových služieb pre zadržiavanie vody v krajine a
identifikácia dôležitých lokalít mokradí (vrátane lokalít pre sťahovavé druhy) a ich ochrana
Úlohy 4.1.3 a 4.1.4 sú neštrukturálneho charakteru, sú to mierne, vzájomne prospešné koncepcie,
a s významným pozitívnym vplyvom na vodné a klimatické pomery, biotu i krajinu.
Úloha 4.1.2 je projektovo orientovaná, zeleného resp, modrého typu, ktorá môže mať významný pozitívny
dopad na zložky životného prostredia +2. Negatívnym vplyvom môže byť záber pôd, resp. zmena využitia
zeme.
Integrácia zelenej a modrej infraštruktúry v rámci protipovodňovej ochrany území (úloha 4.1.2) je projektovo
orientované s priamym dopadom na konkrétne dotknuté územie. Jej realizácia môže mať dlhodobý efekt
s významom pre životné prostredie na úrovni 2. Riziká sú závislé od použitej techniky realizácie a menej
preskúmaných efektov, čo však bude vymedzené v jednotlivých konkrétnych projektoch.
Úloha 4.1.4 a 4.1.3 sú systémového charakteru (neštrukturálne, analyticko-legislatívne), preto vplyvy sú
hodnotené na úrovni 1, ako nepriame pozitívne +1, regionálneho až nadregionálneho dosahu, pri dlhodobých
účinkoch, bez rizík a bez podmieňujúcich okolností.

Špecifické opatrenie 4.2: Ochrana a adaptácia biodiverzity v poľnohospodárskej krajine
Špecifické opatrenie 4.2 je rozmenené na sedem úloh. Z nich s vodnými pomermi resp. vodným
hospodárstvom súvisí hlavne táto úloha:
4.2.1 Zakázať použitie pesticídov a chemických látok (mimo systémov integrovanej ochrany) v blízkosti
vodných tokov, mokradí a významných zdrojov podzemnej vody
Úloha je neštrukturálneho, analyticko-legislatívneho charakteru, je miernou koncepciou, s pozitívnym
prínosom v oblasti vodných pomerov (kvality podzemnej a povrchovej vody), bioty a krajiny, a tiež využitia
zeme (napr. vodných zdrojov). Vplyvy sú hodnotené ako nepriame pozitívne +1, národného dosahu,
s dlhodobým efektom, s významnosťou na úrovni 1. Nie sú identifikované riziká opatrenia na životné
prostredie, ani podmienky realizácie.

Špecifické opatrenie 4.3: Ochrana a adaptácia lesov v chránených územiach
Špecifické opatrenie 4.3 je rozmenené na osem úloh. Z nich s vodnými pomermi resp. vodným hospodárstvom
súvisí hlavne táto úloha:
4.3.3 Plánovať a vykonávať lesnícko-technické opatrenia na podporu zadržiavania vody v krajine a spomalenie
odtoku zrážok, vrátane protieróznych opatrení na lesnej cestnej sieti.
Úloha je štrukturálna, projektovo orientovaná, je sivou koncepciou, s pozitívnym prínosom v oblasti pôdy,
vody, klímy, bioty a krajiny. Negatívne môže byť ovplyvnené lesné hospodárstvo, technicky a ekonomicky,
v dôsledku potreby budovania lesnícko-technických stavieb.
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Predpokladajú sa priame dlhodobé vplyvy na konkrétne lokality, a s významom pozitívnych vplyvov na úrovni
+1. Nepredpokladajú sa žiadne riziká realizácie úlohy, pričom konkrétne podmienky realizácie budú stanovené
v projektovej dokumentácii.

Špecifický cieľ 6: Adaptované sídelné prostredie
Špecifické opatrenie 6.6: Posilnenie finančného rámca pre podporu adaptačných opatrení v sídlach
Špecifické opatrenie 6.6 je rozmenené na šesť úloh. Z nich s vodnými pomermi resp. vodným hospodárstvom
súvisia hlavne tieto opatrenia:
6.6.4 Podpora projektov zameraných na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) –
projekty kombinujúce opatrenia na záchyt zrážkových vôd spolu s opatreniami umožňujúcimi využívať
zachytenú vodu v čase sucha
6.6.5 Podpora projektov zameraných na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry a ďalšie opatrenia prispievajúce
k adaptácii urbanizovaného prostredia na zmenu klímy
Podpora projektov záchytu zrážok a ich využívania v čase sucha, ako aj budovanie zelenej a modrej
infraštruktúry sú úlohy projektového charakteru, sú to sivé, zelené a modré koncepcie typu win-win,
s priaznivým dopadom na vodné a klimatické pomery. Negatíva môžu byť v podobe záberov pôd a zmeny
využitia zeme (potreby budovania stavebných objektov, modrej a zelenej infraštruktúry).
Súčasný stav nie je priaznivý. Vyššie uvedené úlohy sú projektovo orientované, preto vplyvy sú hodnotené ako
priame pozitívne +1, lokálneho dosahu, ale s dlhodobými účinkami, minimálne na úrovni významnosti 1. Nie
sú identifikované žiadne riziká, a konkrétne podmienky realizácie (napr. neprijateľné, alebo zaručujúce
pozitívny dopad) budú stanovené v konkrétnej projektovej dokumentácii.
Špecifický cieľ 7: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
Špecifické opatrenie 7.1: Podpora adaptácie v oblasti horninového prostredia a geológie
Špecifické opatrenie 7.1 je rozmenené na dve úlohy. Z nich s vodnými pomermi resp. vodným hospodárstvom
súvisí úloha:
7.1.2 Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej
vody v deficitných oblastiach
Podpora hydrogeologického prieskumu deficitných oblastí pre účely zabezpečenia zdrojov pitnej vody je
projektovo orientovanou úlohou zo súboru modrých, a čiastočne sivých (kvôli vrtným prácam) koncepcií,
s pozitívnym dopadom na obyvateľstvo a využitie zeme (vodné hospodárstvo).
Súčasný stav riešenia je primeraný. Spája sa s priamymi pozitívnymi vplyvmi na životné prostredie +1,
regionálneho dosahu, pri dlhodobom pôsobení a o význame na úrovni 1. Nie sú identifikované žiadne riziká
pre životné prostredie, ani akékoľvek podmieňujúce okolnosti.
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1.3.2. Vyhodnotenie vplyvov súvisiacich s pôdou a poľnohospodárstvom
Pôda a na ňu nadväzujúce poľnohospodárstvo veľmi citlivo reaguje na variabilitu klímy a extrémy počasia,
akými sú suchá, silné búrky a záplavy. Predpokladané globálne klimatické zmeny sa budú v podmienkach
Slovenska premietať hlavne do zmeny teplotnej a vlahovej zabezpečenosti rastlinnej výroby, zmeny
fenologických pomerov, zmeny fyzikálnych a chemických vlastností pôd, zmeny podmienok prezimovania,
zvýšeného výskytu eróznych procesov a do zmeny vo výskyte chorôb, škodcov a burín.
Dôsledky zmeny klímy na pôdu môžu viesť až k celkovému zníženiu pôdnej úrodnosti a poľnohospodárskej
produkcie, poklesu až strate biodiverzity, zvýšeniu vzniku erózie, deštrukcii štruktúry pôdy (porušenie
agregátov a kompakcia), vyvolaniu a zintenzívneniu dezertifikačných procesov a k narušeniu celkového
hydropedologického cyklu.
Ochrana pôdy a udržateľné obhospodarovanie pôdy v nových klimatických podmienkach by mala byť
nevyhnutnou súčasťou adaptácie vidieckej krajiny na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Hlavným cieľom v oblasti udržateľného poľnohospodárstva je zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovanej
poľnohospodárskej krajiny uplatňovaním opatrení zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov
a podporu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby.
Pre naplnenie hlavného cieľa a priorít v oblasti udržateľného poľnohospodárstva bude implementovaných 6
špecifických opatrení a na ne nadväzujúcich 29 úloh. Z nich 14 úloh bolo zaradených medzi štrukturálne
a infraštruktúrne úlohy (viď tab. č. 1 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení) a 15 úloh bolo zaradených medzi neštrukturálne
úlohy (viď tab. č. 2 a č. 3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných
indikátorov Správy o hodnotení).
Jedná sa o výstižne definované, veľmi významne pozitívne, špecifické opatrenia s krátkodobým až dlhodobým
vplyvom nielen na lokálnej, ale aj na regionálnej úrovni. Opatrenia sú koncepčne významné nielen vo vzťahu
k pôde, ale aj k využívaniu celej poľnohospodárskej krajiny. Zabezpečujú jej diverzitu a celkovú priestorovú
ekologickú stabilitu.
Tabuľkové vyhodnotenie vplyvov NAP súvisiacich s pôdou a poľnohospodárstvom je uvedené v prílohe č. 9
Správy o hodnotení.

Špecifické opatrenie 2.1 Opatrenia na zvýšenie retencie vody v pôde
Problém nedostatku vody v pôdnom prostredí spôsobuje nielen vážne problémy v hospodárení na pôde, ale
vyvoláva viaceré nepriaznivé degradačné procesy v krajine. Z negatívnych účinkov sucha na pôdu možno
menovať: postupné znižovanie pôdnej organickej hmoty, zhoršenie pôdnej štruktúry a fyzikálnych vlastností
pôdy vedúcich ku kompakcii a stvrdnutiu pôdnych vrstiev (najmä v prípade pôd obohatené o soli), spomalená,
či porušená tvorba agregátnych štruktúr v prípade výskytu dlhodobého sucha, aridizácia krajiny až
dezertifikácia.
Úlohy sú zamerané najmä na:
1) zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavania vody v krajine, a
2) implementáciu zavlažovacích systémov s dôrazom na efektívnosť zavlažovania.
1)
Úloha 2.1.2 Podpora projektov zameraných na zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody
v krajine (napr. zasakovacie pásy, obnova mokradí, zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde, obmedziť ťažkú
agromechanizáciu, podpora zelenej infraštruktúry).
Ide o veľmi významnú pozitívnu úlohu s krátkodobým až dlhodobým vplyvom na lokálnej až regionálnej
úrovni. Úloha je nevyhnutná pre zabezpečenie realizácie praktických opatrení v praxi. Realizáciu uvedenej
úlohy podporuje: 2.1.6 Príprava metodickej príručky/Definovanie kritérií pre opatrenia na udržanie vody
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v pôde a zmierňujúce vysychanie pôdy (v spolupráci s vedeckými organizáciami rezortu). Ide o nepriamu
pozitívnu úlohu +1, najmä na lokálnej úrovni s malým významným vplyvom na úrovni 1 vzhľadom na to, že
uvedené kritériá existujú (napr. šírka pásov, ich dĺžka, vzdialenosť, drevinové zloženie ap.) v rámci viacerých
starších, ale aj novších publikácií (napr. SAŽP, 2017: Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny).
2)
Implementáciu zavlažovacích systémov zabezpečuje úloha 2.1.3 Rozvíjať závlahy s dôrazom na efektívnosť
zavlažovania (technológie redukujúce spotrebu vody/energie, rekonštrukcia/modernizácia existujúcich
závlahových systémov). Ide o veľmi významnú priamu pozitívnu úlohu +2, s krátkodobým až dlhodobým
vplyvom na lokálnej až regionálnej úrovni. Nevyhnuté je pristúpiť k systematickému obnovovaniu zastaraných
a budovaniu nových závlahových systémov s podporou štátu a v spolupráci so súkromnými vlastníkmi
a obhospodarovateľmi pôdy. Podpornými úlohami k tejto úlohe sú:
2.1.4 Implementovať monitoring sucha, informačný systém o výskyte a dôsledkoch sucha na území SR a jeho
napojenie na informačný systém o pôde, tvorba plánov manažmentu rizík spôsobených suchom.
2.1.5. Rozvíjať monitoring využitia existujúcich vodných zdrojov spojený s plánmi na zlepšenie konektivity
kanálov, vodných tokov, tvorba nových lokálnych zdrojov vody pre potreby závlah.
Ide o pozitívne +1, priame aj nepriame opatrenia na lokálnej až regionálnej úrovni s krátkodobým a až
dlhodobým vplyvom s významným na úrovni 2.
Koncepčne opatrenia na zvýšenie retencie pôdy zastrešuje úloha:
2.1.1 Rozvíjať integrovaný manažment využitia vody v krajine a implementovať „prioritizáciu vody“ a ochranu
pôdy do všetkých aspektov sektorových politík na národnej a regionálnej úrovni.
Ide o veľmi významnú nepriamu úlohu s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až nadregionálnej
úrovni s krátkodobým až dlhodobým vplyvom.
Špecifické opatrenie 2.2: Minimalizovanie vodnej a veternej erózie pôdy
Zmena klímy môže prispieť k zintenzívneniu eróznych procesov v oblastiach náchylných na vodnú a veternú
eróziu. Odnos povrchovej vrstvy pôdy má za následok stratu organickej hmoty a živín a následné zhoršenie
pôdnej štruktúry. Konečným dôsledkom týchto zmien je zníženie schopnosti pôdy plniť jej ekosystémové
funkcie (napr. zhoršenie produkčných funkcií). Podľa údajov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany
pôdy (NPPC – VÚPOP) je takmer 30 % poľnohospodárskej pôdy registrovanej v LPIS potenciálne ohrozenej
silnou vodnou eróziou. Problémom je nedostatočné uplatňovanie protieróznych opatrení v praxi.
V rámci špecifického opatrenia ide o komplex veľmi významných priamych úloh s veľmi významne priamym aj
nepriamym pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až regionálnej úrovni s krátkodobým až dlhodobým vplyvom.
Je to komplex pozitívnych úloh s kumulatívnym a synergickým účinkom:
2.2.1 Zaviesť uplatňovanie protieróznych opatrení v rámci ekologizácie poľnohospodárstva a prepojiť toto
opatrenie s celkovou ochranou krajinných prvkov „zelenou infraštruktúrou“ v rámci SPP.
2.2.2 Zvýšiť zastúpenie nových a podporovať zachovanie a obnovu existujúcich krajinných prvkov s
protieróznym účinkom.
2.2.3 Vytvárať agrolesnícke systémy na poľnohospodárskej pôde, t.j. identifikovať legislatívne bariéry,
navrhnúť úpravy a doplnenie súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a pripraviť podporné
schémy.
Uvedené úlohy zvyšujú ekologickú stabilitu a odolnosť poľnohospodárskej krajiny na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy a podieľajú sa na tvorbe udržateľne kultivovanej poľnohospodárskej krajiny.
Za veľmi významnú nepriamu úlohu, s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až nadregionálnej
úrovni s krátkodobým až dlhodobým vplyvom, patrí:
2.2.4 Dôslednejšie kontrolovať uplatňovanie protieróznych opatrení zahrnutých v zákone č. 220/2004 Z. z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pôdnou službou v praxi (aj spoločne s konkrétnymi
protieróznymi opatreniami SPP). Úloha je nevyhnutná nielen pre zabezpečenie ochrany pôdy pred eróziou, ale
aj na zabezpečenie retenčnej kapacity pôdy a celej poľnohospodárskej krajiny, ako aj jej ekologickej stability.
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Špecifické opatrenie 2.3: Podpora opatrení na ochranu pôdy
Pri ochrane pôdy ide predovšetkým o ochranu pred jej zaberaním v dôsledku silnejúcej urbanizácie
(rozširovanie obytných zón, výstavba priemyselných a obchodných parkov často na najúrodnejších pôdach),
ako aj o ochranu jej kvalitatívnych vlastností. Riziko na ich ochranu a zároveň pre adaptáciu na zmenu klímy,
predstavuje výrazný podiel veľkých fariem na Slovensku, ktoré intenzívne hospodária na veľkých plochách,
čomu prispôsobili technické vybavenie a spôsoby pestovania.
Pôda je považovaná za hlavnú zásobáreň organického uhlíka s významným potenciálom záchytu
a sekvestrácie (uskladňovania) uhlíka. Nešetrné a intenzívne hospodárenie na pôde spôsobuje emitovanie
GHG do atmosféry. Pôdna organická hmota zohráva kľúčovú úlohu v charaktere pôd budúcnosti a je kritickým
bodom pre udržateľné hospodárenie na pôde. Znižovaním obsahu organickej hmoty v pôde dochádza k
zhoršovaniu takmer všetkých pôdnych vlastností.
V tejto súvislosti za veľmi významné priame aj nepriame úlohy, s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na
lokálnej až nadregionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom, sú úlohy:
2.3.1 Podporovať aktivity na zlepšenie kvalitatívnych vlastností pôdy, vrátane precízneho poľnohospodárstva,
a podpory živočíšnej výroby.
2.3.2 Podporiť integrovanú produkciu a opatrenia ekologického poľnohospodárstva, so zameraním na
podporu malých/rodinných fariem.
Organické (ekologické) poľnohospodárstvo využíva predovšetkým vlastné zdroje a externé zdroje využíva len
vtedy, keď je to potrebné a vhodné. Hlavnou ideou organického poľnohospodárstva je selektívne využívanie
moderných technológií a zabránenie používania tých prvkov, ktoré sú rizikové alebo spôsobujú poškodenie
životného prostredia. Taktiež významne pozitívne je využitie princípov integrovanej produkcie, ktorými sa
minimalizujú vklady energie, obmedzuje sa erózia, únik škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd,
znižuje sa počet chemických ošetrení i hnojenia, čo prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti a neškodnosti
pestovaných plodín, ale aj šetrenia životného prostredia.
Nevyhnutným predpokladom pre podporu zelenej infraštruktúry v poľnohospodárskej krajine je,
prostredníctvom mozaikového využívania a uplatňovania agrolesníckych systémov, doriešiť problematiku
vlastníckych vzťahov cez projekty pozemkových úprav. Vytváranie pestrých krajinných štruktúr a krajinnej
pokrývky poľnohospodárskej a lesnej krajiny prispieva k jej ekologickej stabilite (odolnosti) a teda aj k riešeniu
zvyšujúcich sa rizík vyplývajúcich z meniacich sa klimatických podmienok.
Prírodné ekosystémy patria medzi najľahšie dostupné a nákladovo efektívne nástroje na prispôsobenie sa
dôsledkom zmeny klímy. Adaptácia založená na ekosystémovom prístupe môže do značnej miery zvýšiť
odolnosť ekosystémov voči dôsledkom zmeny klímy a prispieť k ich zlepšeniu zdravia.
Z tohto hľadiska sú, v rámci špecifického opatrenia, veľmi významné nepriame úlohy s veľmi významne
pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až nadregionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom:
2.3.3 Zvýšiť podporu mozaikového využívania poľnohospodárskej krajiny zaradením osobitného opatrenia na
podporu území s vysokou prírodnou hodnotou (HNV) typ 2: Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou
intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami.
2.3.4 Zaviesť podporu projektov na uplatňovanie agrolesníckych systémov formou vytvorenia opatrenia
podpory v rámci SPP
2.3.5 Doriešiť problematiku vlastníckych pomerov cez projekty pozemkových úprav a dbať o to, aby obsahovali
implementačné opatrenia zamerané na zvýšenie ekologickej stability krajiny.
Úloha 2.3.6 Podporiť pravidelný monitoring a „fitness-check“ hodnotenie dopadov poľnohospodárstva na
kvalitu pôdy v súvislosti so zmenou klímy je nevýznamná, hodnotenie na úrovni 0. Dopady nesprávneho
hospodárenia sú známe. Skôr by malo ísť o fitness-check“ (hodnotenie vhodnosti) adaptačných opatrení, čo je
možné považovať za jeden z krokov proaktívnej adaptácie na zmenu klímy.
Špecifické opatrenie 2.4: Adaptácia rastlinnej výroby na zmenené klimatické podmienky
Z hľadiska adaptácie na zmenu klímy je problematická pomerne málo diverzifikovaná rastlinná výroba na
Slovensku, nízke zastúpenie fariem, ktoré aplikujú ekologické postupy rastlinnej výroby, ako aj integrovanú
produkciu ovocia a zeleniny. Tiež je slabá podpora pre zachovanie ako aj využívanie tradičných alebo lokálnych
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genetických zdrojov. Pritom podpora šľachtenia druhov adaptabilných na zmenené podmienky by mala byť
jednou z priorít štátu.
Integrovaná produkcia používa postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Integrované pestovanie
používa ekologicky bezpečnejšie postupy a zároveň je jeho cieľom dosiahnuť stabilnú produkciu. Znižuje
chemické zásahy a preferuje biologické a mechanické postupy. Integrovaná produkcia je aktuálne súčasťou II.
piliera, neprojektových opatrení, takzvaných agro-environmentálnych opatrení. Okrem rozmeru podpory
lokálnej produkcie, je to aj významný nástroj na motivovanie pestovateľov zaviesť také pestovateľské postupy,
ktoré budú šetrnejšie pre životné prostredie a prínosné pre zdravie spotrebiteľov.
V rámci tohto špecifického opatrenia ide o úlohy veľmi významné, priame a nepriame, s veľmi významne
pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až nadregionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom:
2.4.1 Zvýšiť diverzitu plodín, integrovanú produkciu ovocia a zeleniny a vhodne využiť poľnohospodársky
potenciál v SR.
2.4.5 Tvorba rastlinných genotypov s vysokou odolnosťou a adaptabilitou k biotickým a abiotickým faktorom.
Podpora slovenského šľachtiteľstva.
2.4.2 V rámci SPP zaviesť výraznejšiu podporu fariem, ktoré aplikujú postupy udržateľného a ekologického
hospodárenia a uplatňujú aktívne opatrenia majúce dokázateľne lepší vplyv na biodiverzitu a klímu (AECM
agro-environemntálne klimatické opatrenia).
2.4.3 Znižovať uhlíkovú stopu podporou lokálneho predaja a lokálnych výrobkov, a aplikovaním šetrných
postupov pri rastlinnej výrobe na produkciu uhlíka.
Neustály tlak na znižovanie počtu účinných látok pesticídov v EÚ podporovaný verejnou mienkou, ale hlavne
stavom životného prostredia, nás vedie k tomu, aby sme hľadali alternatívne metódy ochrany rastlín.
Najvhodnejší smer v poľných aj špeciálnych plodinách je integrovaná ochrana rastlín. K tomuto prispievajú
nasledovné úlohy:
2.4.4 Implementovať integrovaný manažment ochrany rastlín proti škodcom, najmä využitím biologickej
ochrany.
Ide o úlohy s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až nadregionálnej úrovni, s krátkodobým až
dlhodobým vplyvom.
„Integrovaná ochrana proti škodcom je starostlivé zváženie všetkých dostupných metód ochrany rastlín
a následné zavedenie vhodných opatrení, ktoré zabránia rozvoju populácií škodlivých organizmov a udržiavajú
používanie prípravkov na ochranu rastlín a iných foriem zásahu na úrovniach, ktoré sú odôvodnené
z ekonomického a environmentálneho hľadiska a znižujú alebo minimalizujú riziko pre ľudské zdravie a životné
prostredie“. Európsky dvor audítorov konštatuje, že chýba podpora postupov integrovaného manažmentu
ochrany proti škodcom, a to napriek faktu, že uplatňovanie jeho princípov je povinné ako dôležitá časť
stratégie zameranej na zníženie závislosti farmárov na pesticídoch. Existuje len veľmi málo stimulov
motivujúcich farmárov znižovať závislosť na pesticídoch. Hoci Európska komisia vytvorila kategóriu produktov
na ochranu rastlín s nízkym rizikom, dodnes bolo sprístupnených na využívanie len 16 zo 487 látok. Farmári
tak podľa nich nemajú k dispozícii primerané alternatívy, s tým, že v ponuke musí byť viac možností „s nízkym
rizikom“, keďže viac produktov s „vysokým rizikom“ je zakázaných.
Špecifické opatrenie 2.5: Adaptácia živočíšnej výroby na zmenené klimatické podmienky
Na Slovensku existuje nízke zastúpenie fariem aplikujúcich diverzifikovanú extenzívnu živočíšnu výrobu a jej
disproporčné zastúpenie. Taktiež je zvýšená uhlíková stopa spojená s dovozom produktov živočíšnej výroby a
silným zastúpením podnikov s vysokou koncentráciou hospodárskych zvierat (intenzívna poľnohospodárska
produkcia).
V tejto súvislosti je úloha veľmi významná, s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až
nadregionálnej úrovni s krátkodobým až dlhodobým vplyvom. Za predpokladu dodržiavania všeobecne
záväzných predpisov a postupov sa negatívny vplyvy nepredpokladajú::
2.5.1 V rámci SPP výraznejšie podporiť extenzívny chov hospodárskych zvierat a odstrániť plošné disproporcie,
najmä cez podporu menších a stredne veľkých subjektov.
Adaptovanie živočíšnej výroby na zmenené klimatické podmienky si vyžaduje podporu adaptačných prístupov,
ako je napr. zvýšenie adaptability hospodárskych zvierat. Pohodu zvierat ovplyvňuje prostredie - zvlášť jeho
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súčasť- mikroklíma. Vysoká teplota prostredia spôsobuje stres. Pri dlhotrvajúcej nadmerne vysokej teplote
ovzdušia dochádza k narušeniu termoregulácie až k hypertermickej smrti.
V oblasti živočíšnej výroby je potrebné riešiť metódy ochladzovania, systémy ustajnenia (obnova, resp.
vybudovanie nových chovateľských objektov) a výber plemien vhodných pre vyššie teploty. Použitie
tradičných, odolných plemien a znovu zavedenie chovu menej výnosných plemien hospodárskych zvierat,
ktoré sú ale lokálne prispôsobené a pre chov menej náročné, môže byť prínosné (napr. sivý rožný dobytok
v rámci panónskej oblasti juhozápadného a juhovýchodného Slovenska). Nesmie sa zabudnúť na samovoľné a
nútené premiestňovanie zvierat v reakcii na zmenu klímy, kvôli zachovaniu génových rezerv pre budúcnosť.
Uvedené podporuje úloha 2.5.2 Adaptovať SPP a stratégie pre dobré životné podmienky zvierat a navrhnúť
a implementovať technologické opatrenia a postupy v spojitosti so zmenou klímy115.
Ide o úlohu veľmi významnú, nepriamu, s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až
nadregionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom.
V súčasnosti Slovensko nie je dobre pripravené ani na záchranu zvierat pri požiaroch zo sucha, ani pri
záplavách na čo reaguje opäť nepriamo úloha s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až
nadregionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom 2.5.3 Rozpracovať postupy záchrany
a manipulácie so zvieratami pri záplavách a požiaroch.
Špecifické opatrenie 2.6: Podpora chovu včiel a ochrana opeľovačov
Opeľovanie rastlín včelami ako aj iným druhom hmyzu má vplyv na zachovanie biodiverzity a na zachovanie
samotnej produkcie plodín (úrodnosť, kvalitu a stabilitu produkcie). Problémom je ohrozenosť opeľovačov
používaním chemikálií, pestovaním monokultúr, oslabenie včelstiev a šírenie chorôb a tiež v dôsledku zmeny
klímy aj zmena fenológie kvitnúcich rastlín.
Úlohy predstavujú komplex nepriamych opatrení zameraných na podporenie vytvárania biotopov pre
opeľovače a podporenie ich výživových zdrojov. Osobitný význam má zakladanie biopásov. V podmienkach
Slovenskej republiky je vytváranie biopásov podporované na základe § 15 písm. d) Nariadenia vlády SR č.
75/2015 (ďalej len „NV SR č. 75/2015“) ako „multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde. Zmes osiva
musí obsahovať najmenej sedem druhov rastlín v pomere 55 % ďatelinovín (najmenej tri druhy), 20 % až 25 %
bylín (najmenej dva druhy) a 15 % až 20 % plodín (najmenej dva druhy), pričom zastúpenie facélie nesmie byť
vyššie ako 3 % zmesi. Uvedené podporujú úlohy:
2.6.1 Pripraviť a implementovať národnú stratégiu na podporu opeľovačov, ktorá by mala obsahovať nové
prístupy a podpory na zlepšenie podmienok včelej pastvy, ako aj nové partnerstvá na ochranu všetkých
dôležitých opeľovačov
2.6.3 Podporiť podmienky pre vytváranie biotopov na hniezdenie voľne žijúcich hmyzích opeľovačov
a diverzitu zdrojov ich potravy.
2.6.5 Zabezpečiť podporu zakladania biopásov na ornej pôde pre členenie veľkých honov (nad 30 ha) v rámci
SPP.
Ide o veľmi významné nepriame adaptačné opatrenia, s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až
nadregionálnej úrovni s krátkodobým až dlhodobým vplyvom.
Za málo významné až významné nepriame adaptačné opatrenia s pozitívnym nepriamym vplyvom +1, na
lokálnej až nadregionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom sa považujú úlohy:
2.6.4 Aplikovať výskum v oblasti chovu včiel a monitoring včelej pastvy, vplyv opeľovania na zvyšovanie úrod
poľnohospodárskych plodín, mapovanie nebezpečných ochorení včiel, výskum na zmeny klímy.
2.6.2 Využívať „opeľovanie“ ako jeden z indikátorov ekosystémových služieb pre environmentálne
hodnotenie vplyvu poľnohospodárstva

115

Napr. spotreba technologickej vody a pitnej vody pre jednotlivé druhy, kŕmne dávky pre zvieratá počas extrémnych
teplôt, zdravotné opatrenia v súvislosti s aridizáciou prostredia a nástupom nových patogénov, ochladzovanie zvierat, typ
krmovín s ohľadom na uhlíkovú stopu pri ich trávení a pod.
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Hodnotenie úloh v rámci
poľnohospodárstvom

prierezových

a špecifických

opatrení

súvisiacich

s pôdou

a

Špecifický cieľ udržateľné poľnohospodárstvo kumulatívne alebo komplementárne podporujú aj úlohy
uvedené vo viacerých prierezových opatreniach, ako aj úlohy uvedené v rámci iných špecifických cieľov
riešených NAP. Celkovo tak bolo identifikovaných 37 úloh v rámci troch prierezových opatrení a troch
špecifických cieľov.
Z prierezových opatrení ide najmä o opatrenia a úlohy zamerané na zlepšenie implementačného rámca
(politického, legislatívneho a finančného) adaptácie, na informačné aktivity o adaptačných opatreniach pre
cieľové skupiny, ako aj na systematické rozvíjanie zelenej infraštruktúry, ktorá má multifunkčné postavenie
a ako súčasť poľnohospodárskej krajiny poskytuje celý rad ekosystémových služieb (Prierezové opatrenia 1, 4
a 5).
Zo špecifických cieľov ide najmú o úlohy uvedené v rámci: II.2. Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo, II.3.
Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo a II.4. Špecifický cieľ 4: Podpora prírodného prostredia
a biodiverzity. Prevažne ide o nepriame opatrenia (úlohy), ktoré taktiež majú charakter implementačného
rámca adaptácie. Patria medzi neštrukturálne úlohy, zameriavajú sa najmä na legislatívu - prehodnotenie
a doplnenie zákonov, na potrebu vypracovať analytické a metodické podklady, prípravu stratégií
a zabezpečenie finančnej podpory úloh.
Prierezové opatrenia
Vo vzťahu k udržateľnému poľnohospodárstvu sú veľmi významné nepriame úlohy s prevažne veľmi
významným pozitívnym vplyvom +1 až +2, na lokálnej až regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým
vplyvom. Ide o nasledovné úlohy v rámci prierezových opatrení:
Prierezové opatrenie 1: Posilnenie politického a legislatívneho rámca adaptácie a efektívne nastavenie
finančných mechanizmov pre implementáciu
PO.2 Implementovať adaptáciu ako prioritu pre pripravovanú SPP a pripravovanú Partnerskú dohodu pre
obdobie 2021 – 2027.
PO.4 Posilniť systémové zapracovanie témy adaptácie na zmenu klímy do pripravovaných noviel stavebného
zákona (MDV SR), zákona o územnom plánovaní a ostatných súvisiacich legislatívnych zmien.
PO.5 Posilniť systémové zapracovanie témy adaptácie na zmenu klímy do strategických plánov a koncepcií
Prierezové opatrenie 4: Vytvorenie funkčného rámca podpory vedy, vzdelávania a rozvoja povedomia
o problematike adaptácie
PO.13 Integrovať informácie o adaptačných opatreniach do informačných aktivít zameraných špecificky na
jednotlivé cieľové skupiny (napr. samosprávy, poľnohospodári, vodohospodári, lesníci, energetici).
V rámci uvedených úloh sa podporuje zapracovanie témy adaptácie do Spoločnej poľnohospodárskej najmä
politiky, ako aj do strategického plánovania a územného plánovania. Vo vzťahu k implementácii úloh je veľmi
významné (najmä pre svoju záväznosť) územné plánovanie. Pre praktickú realizáciu adaptačných opatrení sú
dôležité územné plány obcí a zón. Dôležitým predpokladom realizácie adaptačných opatrení v praxi sú aj
informačné aktivity zamerané na tému adaptácie v poľnohospodárstve.
Prierezové opatrenie 5: Budovanie zelenej infraštruktúry a ekologických sietí
PO.14 Upraviť dotačné schémy SP SPP, aby sa zvýšila podpora zelenej infraštruktúry (medze, pásy zelene) v
krajine a znížila podpora veľkoblokového intenzívneho obhospodarovania.
PO.15 Zaviesť finančné nástroje pre vytváranie mozaiky biotopov podporujúcu pestrosť krajiny (nielen v rámci
SPP).
PO.17 Posilniť legislatívne nástroje na ochranu krajiny a krajinných štruktúr – ochrana prvkov ÚSES hydrických
a terestrických koridorov, a krajinných typov, definovať ochranu krajiny a krajinného rázu (vrátane digitalizácie
dokumentácií).
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PO.18 Zhodnotiť potenciál krajiny a vyhodnotiť možnosti – na ich základe vypracovať a schváliť koncepciu
budovania a realizačný plán systematického rozvíjania zelenej infraštruktúry na Slovensku.
Ťažiskovým prierezovým opatrením vo vzťahu k udržateľnému poľnohospodárstvu je Prierezové opatrenie
č.5.: Budovanie zelenej infraštruktúry a ekologických sietí. Ide o úlohy, ktoré podporujú pestrosť
a mozaikovitosť poľnohospodárskej krajiny, čím podporujú jej priestorovú ekologickú stabilitu, odolnosť
a adaptabilitu na zmenu klímy. Veľmi významné je, že nepôjde o ad hoc opatrenia, ale na základe schválenia
koncepcie budovania a realizačného plánu systematického budovania zelenej infraštruktúry.
Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo
Prevažne nepriame úlohy s pozitívnym až veľmi významne pozitívnym vplyvom +1 až +2, na lokálnej až
regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom sú:
ŠO 1.1: Zadržiavanie vody v krajine a sídlach
1.1.1 Prehodnotiť a prípadne doplniť legislatívu v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku,
manažmentu povodí (v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa zamerať na povinnosti
vykonávania preventívnych a ochranných opatrení regulovania odtoku v krajine a urbanizovanom území miest
a obcí, vrátane kontrolných a sankčných mechanizmov).
1.1.2 Prehodnotiť a prípadne doplniť legislatívu o možnosti regulácie zásahov a manažmentu krajiny – riešiace
otázky vhodnosti systémov pestovania plodín, potreby plôch s trvalým rastlinným pokryvom, prípravu
programov starostlivosti o les v spojitosti s reguláciou odtoku a zmierňovania povodňových vĺn.
1.1.4 Pokračovať v projektovej príprave aktívnych vodohospodárskych prvkov technickej infraštruktúry (vodné
nádrže, priehrady) slúžiacich na prerozdeľovanie vody v čase a priestore v súlade so strategickými
dokumentmi vodného plánovania. Na úrovni obcí podporovať prípravu a realizáciu viacúčelových vodných
stavieb (napr. rybníky, malé vodné nádrže) a ich rekonštrukciu.
1.1.5 Vytvoriť metodické podklady pre odborné riešenie spomalenia odtoku vody z povodí technickými
opatreniami, zmenou systémov hospodárenia na pôde a prvkami zelenej a modrej infraštruktúry v krajine a
sídlach.
ŠO 1.2: Protipovodňová ochrana na zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, kritickej infraštruktúry a krajiny
1.2.2 Metodicky podporovať udržateľné využívanie krajiny, racionálne hospodárenie v lesoch a na
poľnohospodárskej pôde s bilanciou potreby a spotreby vody a jej dostupnosti.
1.2.3 Obnovovať, opravovať a rozvíjať vybudované protipovodňové vodné stavby, podporovať ich
multifunkčné využitie v protipovodňovej ochrane a v predchádzaní nepriaznivých následkov sucha.
1.2.4 Prehodnotiť, prípadne identifikovať nové lokality vhodné pre akumuláciu a retenciu povrchových vôd
prvkami zelenej a modrej infraštruktúry a technickými opatreniami.
1.2.6 Doplniť legislatívu upravujúcu hospodárenie v krajine o regulované zásahy do krajiny – presadzovanie
vhodných systémov plodín (vrátane agrolesníctva), potreby plôch s trvalým rastlinným pokryvom, regulovanie
programov starostlivosti o les.
ŠO 1.3: Zlepšenie ochrany územia a integrovaný manažment krajiny
1.3.2 Doplniť štruktúru a postupne upraviť územnoplánovacie dokumentácie a iné strategické dokumenty
(hospodárstvo, energetika, doprava, poľnohospodárstvo a pod.) o spôsoby zadržania vody v rámci realizácie
jednotlivých činností pri dodržaní princípu dostupnosti vody pre všetkých, vrátane bioty.
ŠO 1.7: Hospodárenie v lesoch a v krajine a ochrana vodných zdrojov
1.7.1 Podporiť prípravu a realizáciu projektov na zadržanie vody v krajine pre zmiernenie povrchového odtoku,
meandrovanie a sprírodnenie (revitalizovanie) malých tokov v lesoch a v krajine v súlade s pripravovanými
opatreniami 3. cyklu Vodného plánu.
1.7.2 Podporovať integrovaný manažment krajiny s rešpektovaním účelu využitia danej krajiny s prihliadnutím
na spoločný cieľ, ktorým je kvantita a kvalita povrchovej a podzemnej vody. Posilniť kontrolné a sankčné
mechanizmy a ich uplatňovanie v praxi pri nedodržiavaní zákonných povinností.
Uvedené úlohy podporujú zadržiavanie vody v poľnohospodárskej krajine prostredníctvom zapracovania
témy do legislatívy a plánovacích procesov (1.1.1, 1.1.2, 1.2.6, 1.3.2), prispievajú k zvýšeniu retenčnej
schopnosti poľnohospodárskej krajiny najmä prvkami zelenej a modrej infraštruktúry a vytvárajú zdroje vody
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pre zavlažovanie (1.1.4, 1.1.5, 1.2.3., 1.2.4, 1.7.1). Veľmi významnou úlohou, vo vzťahu ku všetkým úlohám,
v rámci adaptácie na zmenu klímy je úloha 1.7.2 , ktorá posilňuje kontrolné a sankčné mechanizmy v praxi.
Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo
Veľmi významné priame a nepriame úlohy, s pozitívnym až veľmi pozitívnym vplyvom +1 až +2, na lokálnej až
regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom sú nasledovné:
ŠO 3.8: Podpora zalesňovania poľnohospodársky nevyužívaných pozemkov, predovšetkým degradovaných
plôch s nízkou biodiverzitou
3.8.1 Podporiť agrolesnícke systémy na základe detailnej typológie identifikovaných plôch s nízkou
biodiverzitou pre zabezpečenie stability a ochrany územia poškodeného vodnou eróziou, zosunmi pôdy,
záplavami.
3.8.2 Novelizovať relevantné legislatívne dokumenty, predovšetkým zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy (§ 9 – 11) a nadväzujúce metodické dokumenty, a celkovo podporiť legislatívnu
úpravu tzv. bielych plôch.
Realizáciou uvedených úloh sa podporí mozaikovitosť a priestorová ekologická stabilita krajiny, ako aj retenčná
schopnosť krajiny. Agrolesnícke systémy podporujú biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny, diverzifikáciu
poľnohospodárskej výroby a sú významné aj z hľadiska sekvestrácie uhlíka.
Špecifický cieľ 4: Podpora prírodného prostredia a biodiverzity
Vo vzťahu k udržateľnému poľnohospodárstvu sú významné až veľmi významné priame a nepriame úlohy
s pozitívnym až veľmi významne pozitívnym vplyvom +1 až +2, na lokálnej až regionálnej úrovni,
s krátkodobým až dlhodobým vplyvom. Ide o nasledovné úlohy v rámci špecifických opatrení:
ŠO 4.1: Zabezpečenie vody pre prírodu, biodiverzitu a krajinu
4.1.2 Integrovať budovanie zelenej a modrej infraštruktúry pri riešení protipovodňovej ochrany so zadržaním
vody pre biodiverzitu v krajine.
ŠO 4.2: Ochrana a adaptácia biodiverzity v poľnohospodárskej krajine
4.2.2 Analyzovať a nastaviť podporu pre udržateľné obhospodarovanie lúčnych biotopov a pasienkov v spojení
s podporou chovu oviec a kôz v podhorských a horských oblastiach Slovenska a s podporou opatrení na
ochranu sťahovavých druhov.
4.2.3 Vypracovať analýzu a vyhodnotenie reálneho vplyvu opatrení „greeningu” na podporu biodiverzity a
opeľovania v poľnohospodárskej krajine.
4.2.4 Vypracovať analýzu implementácie opatrení SP SPP, ktoré majú pozitívny vplyv na biodiverzitu v
poľnohospodárskej krajine a navrhnúť úpravu opatrení alebo nové opatrenia.
4.2.5 Zabezpečiť prostredníctvom schém a podpôr PRV zvýšenie výmery poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa
hospodári s využitím systémov integrovanej ochrany plodín o 10 % oproti roku 2018.
4.2.6 Zachovať a systémovo obnovovať ekotonové prvky pre biodiverzitu v poľnohospodárskej krajine (na
každý 1 ha ornej pôdy pripadne 10 % plochy ponechanej pre biodiverzitu).
4.2.7 Zastaviť úbytok a zhoršovanie stavu biotopov a druhov viazaných na poľnohospodársku krajinu, vrátane
sťahovavých druhov.
ŠO 4.4: Zabezpečenie stability ekologických sietí a posilnenie adaptácie manažmentu chránených území
4.4.1 Zosúladiť legislatívu v oblasti ochrany prírody, lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a ďalších
sektorov pre nastavenie jednotných prístupov k adaptácii na zmenu klímy a prepojenie prístupov a opatrení.
4.4.4 Podporovať prípravu a kontrolovať zapracovanie dokumentácií ÚSES do územných plánov regiónov,
miest a obcí s dôrazom na zabezpečenie zachovania/obnovy ekologických koridorov.
4.4.5 Realizovať opatrenia navrhnuté v ÚSES na účel zlepšenia stability a adaptačnej schopnosti územia obcí a
miest.
ŠO 4.5: Podpora revitalizácie ekosystémov a prírodného vývoja biotopov využitím územného plánovania a
pozemkových úprav
4.5.1 Zabezpečiť identifikáciu a systematické financovanie starostlivosti o významné ekosystémy, ktoré
prispievajú k adaptačnej schopnosti lesnej, poľnohospodárskej a mestskej krajiny.
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4.5.4 Realizovať národný program a realizačný plán revitalizácie degradovaných ekosystémov.
4.5.5 Zaviesť do legislatívy princíp „no net loss”, kedy každý subjekt, ktorý nejakým spôsobom zničí/poškodí
prírodný biotop, tak ho v primeranej miere v podobnej kvalite revitalizuje/vytvorí/nahradí v inej najbližšej
vhodnej lokalite.
ŠO 4.7: Dôsledné a systémovo riešené odstraňovanie a manažment šírenia nepôvodných inváznych druhov
4.7.1 Vypracovať a schváliť stratégiu pre invázne druhy na Slovensku a realizovať jej opatrenia na prevenciu,
kontrolu a odstraňovanie inváznych druhov a zníženie ich negatívnych vplyvov na zdravie obyvateľov aj
v súvislosti so zmenou klímy.
4.7.2 Vytvoriť účinné nástroje (vrátane finančných) pomoci vlastníkom, užívateľom pozemkov a obciam s
cieľom eliminovania šírenia nepôvodných, inváznych druhov a na obnovu poškodených biotopov.
Biodiverzita je predpokladom pre zabezpečenie ekosystémových služieb, ktoré predstavujú príspevky
ekosystémov ku kvalite života ľudí. Niektoré, najmä regulačné (udržiavanie kvalitného ovzdušia a vody,
ovplyvňovanie klimatických podmienok, zmiernenie následkov erózie pôdy a záplav) a podporné
ekosystémové služby (kolobeh uhlíka a vody, tvorba kyslíka pri fotosyntéze a viazanie uhlíka), priamo súvisia
s adaptáciou na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, alebo prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy.
Úlohy sú zamerané na podporu zelenej a modrej infraštruktúry s cieľom zadržiavania vody v krajine pre
podporu biodiverzity (4.1.2), ochranu biodiverzity v poľnohospodárskej krajine (4.2.3 až 4.2.7), podporu
extenzívneho chovu hospodárskych zvierat (4.2.2), prípravu a realizáciu územných systémov ekologickej
stability, revitalizáciu degradovaných ekosystémov (4.5.4), ako aj na boj s inváznymi druhmi (4.7.1, 4.7.2).
„Kríza biodiverzity a kríza v oblasti klímy sú neoddeliteľne prepojené. Zmena klímy urýchľuje ničenie
prírodného prostredia v dôsledku sucha, záplav a lesných požiarov a úbytok prírodných zdrojov a neudržateľné
využívanie prírody sú zasa kľúčovými príčinami zmeny klímy. Ale rovnako ako sú prepojené krízy, sú prepojené
aj riešenia. 116”. Strata biodiverzity spolu so zmenou klímy predstavujú najkritickejšiu globálnu
environmentálnu hrozbu.

1.3.3. Vyhodnotenie vplyvov súvisiacich s lesmi a lesným hospodárstvom
Riziká vyplývajúce zo zmeny klímy a potenciálne ovplyvňujúce hospodárenie v lesoch súvisia najmä so
zníženou dostupnosťou vlahy v nižších vegetačných stupňoch, s nárastom frekvencie a intenzity víchric
a poškodzovania porastov vetrom, nárastom frekvencie suchých a teplých periód, ktoré môžu vyvolať
fyziologické oslabenie stromov a následne zvýšiť ich náchylnosť na napadnutie škodcami alebo infekciu
patogénmi. Zvýšené riziko deštrukcie lesných porastov, či už v súvislosti so zmenami v populačnej dynamike
viacerých škodcov alebo priamo s extrémnymi meteorologickými podmienkami, môže v spojení s požiarmi
viesť aj k degradácii pôdy (strata humusu, erózia, zníženie vodozádržnej schopnosti) a riečnych sedimentov,
ako aj k zníženiu kvality vôd (povrchovej a podzemnej).
Hlavným cieľom v oblasti adaptovaného lesného hospodárstva je zvýšiť komplexným a holistickým prístupom
adaptačnú schopnosť lesov na prebiehajúcu zmenu klímy.
Pre naplnenie hlavného cieľa NAS a špecifického cieľa v oblasti adaptovaného lesného hospodárstva bude
implementovaných 8 špecifických opatrení a 23 nadväzujúcich úloh.
NAP definuje 11 úloh, ktoré boli zaradené medzi štrukturálne a infraštruktúrne úlohy(viď tab. č. 1 prílohy č. 6
Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení) a 12
úloh bolo zaradených medzi neštrukturálne úlohy (viď tab. č. 2 a č. 3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií
podľa charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení).
Tabuľkové vyhodnotenie vplyvov NAP súvisiacich s lesmi a lesným hospodárstvom je uvedené v prílohe č. 10
Správy o hodnotení.
116
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Špecifické opatrenie 3.1: Úprava drevinového zloženia lesných porastov s cieľom zvyšovania ich stability a
odolnosti voči suchu a znižovania zraniteľnosti biotickými a abiotickými činiteľmi.
Kľúčovým nástrojom adaptácie lesov na zmenu klímy je postupná zmena drevinového zloženia, ktorá vhodne
reaguje na meniace sa klimatické podmienky. Zmena drevinového zloženia by mala hlavne v nižších
vegetačných stupňoch smerovať k širšiemu využívaniu drevín lepšie znášajúcich sucho. Kľúčová je náhrada na
vlahu náročného a zraniteľného smreka drevinami z prirodzenej skladby, predovšetkým v nižších a stredných
polohách. Druhovo a vekovo rôznorodé porasty majú potenciál zabezpečiť udržateľnosť produkcie a ďalších
ekosystémových funkcií aj po zničení alebo poškodení niektorých drevín alebo vekových štádií škodlivými
činiteľmi.
Hlavnou bariérou určenia vhodného drevinového zloženia obnovy porastov v súčasnosti je fakt, že
predpovedanie dopadov zmeny klímy na lesy presahuje naše súčasné poznanie, a teda, nevieme s istotou
zadefinovať, aké drevinové zloženie bude v príslušnej oblasti ideálne z hľadiska odolnosti voči suchu a ďalším
biotickým a abiotickým činiteľom. Preto ani preferencia prirodzenej obnovy lesa nemusí byť zárukou dobrých
riešení. To predstavuje určité riziko.
K naplneniu špecifického opatrenia by mali prispieť nasledovné úlohy:
3.1.1 Vypracovať a priebežne aktualizovať modely adaptácie lesov na zmenu klímy.
3.1.2 Upraviť a doplniť relevantné legislatívne a metodické predpisy lesného hospodárstva, aby rešpektovali
najnovšie, vedecky verifikované poznatky v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
3.1.3 Podporiť preventívnu implementáciu adaptačných modelov hospodárenia v lesoch prostredníctvom
programov starostlivosti o lesy (PSL).
Ide o veľmi významné, priame a nepriame úlohy, s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až
regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom.
Špecifické opatrenie 3.2: Integrácia adaptačných opatrení do koncepcie rekonštrukcie porastov
a manažmentu kalamitných situácií v oblastiach so zhoršeným stavom lesa a pretrvávajúcimi kalamitami
Modely hospodárenia programov starostlivosti o lesy identifikujú dreviny aj štruktúru pre obnovu porastov
rôznych lesných stanovíšť. Dôsledné dodržiavanie modelov hospodárenia pre rôzne hospodárske súbory
lesných typov v poraste zabezpečí bohatú diverzitu, rozrôznenú štruktúru drevín a ich stabilitu. Prioritnou
úlohou je v poškodených porastoch podporiť zabezpečenie obnovného zloženia drevín a ich štruktúry
dodržaním modelu hospodárenia.
V tejto súvislosti za, veľmi významné priame a nepriame úlohy, s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na
lokálnej až nadregionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom, patria úlohy:
3.2.1 Pri ozdravných opatreniach a rekonštrukciách lesov podporovať zakladanie zmiešaných lesných porastov
zložených zo stanovištne vhodných drevín, a ich systematickú výchovu zameranú na udržanie priaznivej
štruktúry lesa podľa platných PSL.
3.2.2 Podporovať implementáciu adaptačných modelov hospodárenia v lesoch pri ozdravných opatreniach
a rekonštrukciách lesov.
Existuje tu však určité riziko (tak ako bolo uvedené pri špecifickom opatrení 3.1), že ani preferencia
prirodzenej obnovy lesa nemusí byť zárukou dobrých riešení. Viaceré štúdie naznačujú zraniteľnosť bukových
porastov suchom a následne biotickými činiteľmi, využitie buka ako základnej dreviny, s ktorou sa uvažuje pri
rekonštrukcii nepôvodných smrekových porastov, by malo byť uvážlivé a základným princípom by mala byť
podpora druhovej diverzity porastov.
Špecifické opatrenie 3.5: Podpora výskumu a testovania relevantných alternatívnych modelov hospodárenia v
lesoch s ohľadom na potrebu zvyšovania adaptačnej kapacity lesných porastov
Alternatívne modely hospodárenia v lesoch predstavujú nový, v našej legislatíve doposiaľ nezahrnutý
a neukotvený prístup. Podstatou alternatívnych modelov hospodárenia je hľadať nové a vylepšené prístupy v
obhospodarovaní lesa, ktoré budú dostatočne odolné voči zmene klímy, zvyšujúcemu sa tlaku zo strany
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využívania bioenergií, vývoju globálneho trhu a tiež zvyšujúcemu sa záujmu o les zo strany verejnosti.
Strategické zámery sa týkajú obdobia 2015 – 2020, do roku 2025/2030 zatiaľ neexistujú.
Keďže však adaptácia lesa na zmenu klímy patrí k hlavným cieľom lesníctva a lesného hospodárstva v Európe,
stávajú sa postupne súčasťou nových prístupov. Vzhľadom na to, že v súčasnosti existuje obmedzená báza
exaktných poznatkov pre prípravu alternatívnych modelov hospodárenia, uvedené špecifické opatrenie je
nevyhnutné pre napĺňanie vyššie uvedených špecifických opatrení (ŠO 3.1 a ŠO 3.2).
Naplnenie uvedeného opatrenia podporuje komplex úloh zameraný na podporu výskumu a testovania
alternatívnych modelov hospodárenia, budovanie demonštračných objektov a na finančnú podporu týchto
aktivít. Ide o nepriame, významné až veľmi významné úlohy, s pozitívnym až veľmi významne pozitívnym
vplyvom +1 až +2, na lokálnej až regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom:
3.5.1 Podpora výskumu alternatívnych modelov a technologických postupov hospodárenia v lesoch
zvyšujúcich ich adaptačnú kapacitu pri zachovaní plnenia všetkých funkcií lesov.
3.5.2 Nastavenie finančnej podpory pre využitie alternatívnych modelov hospodárenia zvyšujúcich adaptačnú
kapacitu lesov.
3.5.3 Podporiť testovanie modelu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch pre vytváranie trvalo rôznovekých
flexibilných porastových štruktúr zložených z pôvodných drevín.
3.5.4 Vypracovať postupy výchovných a obnovných ťažbovo-dopravných postupov a technológií pre
alternatívne modely hospodárenia v lesoch pri zachovaní odolnosti lesného ekosystému.
3.5.5 Podpora vybudovania demonštračných objektov adaptácie lesných porastov na zmenu klímy.
Špecifické opatrenie 3.3: Podpora ex situ opatrení na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie genetických
zdrojov lesných drevín ohrozených zmenou klímy, s dôrazom na zakladanie semenných sadov a reprodukčných
výsadieb
Špecifické opatrenie 3.4: Podpora druhovej a genetickej diverzity lesných porastov ohrozených zmenou klímy
pre zlepšenie adaptačných mechanizmov a schopnosti funkcií lesa
Výskum a testovanie alternatívnych modelov hospodárenia vo vzťahu na zmenu klímy je potrebné využiť aj
na identifikovanie vhodnosti druhov drevín vzhľadom na ich genetickú diverzitu a proveniencie. Pri plánovaní
obnovy lesa sa zatiaľ nevyužíva objektívny nástroj pre odhad klimatickej ohrozenosti jednotlivých drevín,
úpravu drevinového zloženia a identifikáciu vhodnej proveniencie semien a sadeníc. Takisto rešpektovanie
druhovej a genetickej diverzity/proveniencie semien a sadeníc/ pôvodných drevín je pri obnove a
obhospodarovaní lesa nedostatočné, ako aj legislatívny rámec ochrany genetických lesných zdrojov
zohľadňujúci zmenu klímy.
Úlohy sa zameriavajú na kombináciu prístupov pre zlepšenie druhovej a genetickej diverzity porastov. Jednak
ide o zachovanie genofondu drevín, ktoré majú potenciál lepšie sa adaptovať na nové klimatické podmienky a
na zachovanie genofondu lesov v ich pôvodnej diverzite ako sieť dynamických jednotiek na zachovanie
genetických zdrojov in situ, ako aj o úlohy na záchranu genofondu ex situ (banky semien, semenné sady ,
reprodukčné výsadby) s finačnou podporou EŠIF a štátu.
3.3.1 Zachovať genofond ohrozených druhov drevín, s dôrazom na genotypy , ktoré majú potenciál lepšie sa
adaptovať na nové klimatické a stanovištné podmienky, využiť ich v adaptačných opatreniach.
3.3.2 Realizovať konkrétne projekty na podporu zachovania biologických zdrojov lesov v ich pôvodnej
genetickej, druhovej a ekosystémovej diverzite a na ich udržateľné využívanie na obnovu lesa.
3.4.1 Realizovať projekty nad rámec bežného hospodárenia na podporu biodiverzity a záchrany genofondu a
ich trvalo udržateľné využívanie in situ; prakticky podporiť jadrovú sieť dynamických jednotiek na zachovanie
genetickýc zdrojov117 118.
117

Napríklad Pan-Európska stratégia na ochranu genetických zdrojov lesných drevín http://www.euforgen.org/fileadmin/templates/euforgen.org/upload/Publications/Thematic_publications/EUFORGEN_FG
R_conservation_strategy.pdf
118
A European forest genetic resources programme EUFORGEN – Pan-European strategy for genetic conservation of
forest trees and establishment of a core network
of dynamic conservation units.
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3.4.2. Do plánovania na úrovni porastov zaviesť posúdenie klimatickej ohrozenosti drevín a umožniť
asistovanú migráciu klimaticky vhodných proveniencií reprodukčného materiálu.
3.4.3 Podpora projektov zameraných na budovanie banky semien a záchranu genofondu ex situ, podpora
zachovania genofondu lesných drevín ohrozených v mieste pôvodného výskytu, s dôrazom na populácie a
genotypy schopné adaptovať sa na nové klimatické a stanovištné podmienky.
3.4.4 Opatrenia na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov lesov podporiť z PRV /EŠIF,
prípadne štátnej pomoci na prostredníctvom Výnosu MPRV SR č. 660/2014-100.
Ide o úlohy veľmi významné, priame a nepriame, s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až
regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom.
Špecifické opatrenie 3.6: Optimalizácia monitoringu lesov s ohľadom na riziká súvisiace
so zmenou klímy a umožnenie adaptívneho manažmentu lesov
Monitoring lesov je ukotvený v základných legislatívnych predpisoch týkajúcich sa lesov. Avšak v rámci
monitorovacieho systému chýba meranie parametrov súvisiacich so zmenou klímy a integrácia a tvorba
spoločných výstupov s inými monitorovacími systémami. V kontexte adaptačných opatrení je potrebné
venovať pozornosť kontinuálnemu monitoringu lesa, ktorého výsledky môžu indikovať nepriaznivé tendencie
vo vývoji ukazovateľov stavu lesa a následne usmerniť realizáciu adaptačných opatrení. V súvislosti so
zvýšeným rizikom deštrukcie lesných porastov požiarmi, je veľmi významné vytvoriť aj funkčný monitoring
požiarneho meteorologického indexu PMI.
Uvedené podporujú úlohy:
3.6.1 Aktualizácia čiastkového monitorovacieho systému lesy so zameraním na parametre dôležité z pohľadu
adaptácie lesov na zmenu klímy, vrátane vytvorenia synergií, koordinácie, spoločných výstupov a výmenu dát s
inými inštitúciami ako sú VÚPOP, PPA, SHMÚ a ŠOP SR.
3.6.2 Zabezpečiť adekvátne financovanie monitoringu lesov zo štátneho rozpočtu aj so zameraním na
parametre dôležité pre adaptáciu lesov a ich pravidelné vyhodnocovanie.
3.6.3 Vytvoriť funkčný monitoring požiarneho meteorologického indexu PMI, ako prognózneho a varovného
systému pre lesy.
Ide o veľmi významné nepriame opatrenia s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až
regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom.
Špecifické opatrenie 3.7: Zabezpečenie ochrany a výskumu pralesov a prírodných lesov v kontexte adaptácie na
zmenu klímy
Pralesy a prírodné lesy sú meradlom prírodných procesov v lesoch, ktoré môžu byť využité pri hľadaní riešení
adaptácie v hospodárskych lesoch. Úlohy sú zamerané na podporu projektov výskumu a monitoringu pralesov
a na vypracovanie koncepcie ochrany pralesov v kontexte dopadov zmeny klímy.
3.7.1 Podporiť projekty výskumu a monitoringu vybraných pralesov ako východisko pre hodnotenie procesov
vývoja a adaptácie ako „etalónu" oproti manažovaným lesom.
3.7.2 Vypracovať koncepciu ochrany pralesov a prírodných lesov v súlade s medzinárodnými dohovormi v
kontexte dopadov zmeny klímy.
Ide o veľmi významné opatrenia na úrovni 2, s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až
regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom.

http://www.euforgen.org/fileadmin/templates/euforgen.org/upload/Publications/Thematic_publications/EUFORGEN_FG
R_conservation_strategy.pdf
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Špecifické opatrenie 3.8: Podpora zalesňovania poľnohospodársky nevyužívaných pozemkov, predovšetkým
degradovaných plôch s nízkou biodiverzitou
Adaptačné opatrenia v rámci lesníctva je potrebné navrhovať komplexne aj s ohľadom (a možným dopadom)
na poľnohospodársku a urbánnu krajinu v rámci povodia. Agrolesníctvo predstavuje také systémy
hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej ploche zámerne kombinuje poľnohospodárska produkcia
(rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (lesných a/alebo ovocných stromov a/alebo krovín).
Agrolesnícke systémy sú súčasťou zelenej infraštruktúry a podporujú priestorovú ekologickú stabilitu krajiny
a zároveň jej adaptabilitu na zmenu klímy. Úlohy sa zameriavajú na podporu agrolesníckych systémov na
plochách s nízkou biodiverzitou a na legislatívne postupy v súvislosti s novelizáciou zákona č. 220/2004 Z. z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
3.8.1 Podporiť agrolesnícke systémy na základe detailnej typológie identifikovaných plôch s nízkou
biodiverzitou pre zabezpečenie stability a ochrany územia poškodeného vodnou eróziou, zosunmi pôdy,
záplavami
3.8.2 Novelizovať relevantné legislatívne dokumenty, predovšetkým zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy (§ 9 – 11) a nadväzujúce metodické dokumenty, a celkovo podporiť legislatívnu
úpravu tzv. bielych plôch.
Ide o veľmi významné nepriame opatrenia (úlohy), s veľmi významne pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až
regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom.

Hodnotenie úloh v rámci prierezových a špecifických opatrení súvisiacich s lesmi a lesným
hospodárstvom
Špecifický cieľ adaptované lesné hospodárstvo kumulatívne alebo komplementárne podporujú aj úlohy
uvedené vo viacerých prierezových opatreniach, ako aj úlohy uvedené v rámci iných špecifických cieľov.
Celkovo tak bolo identifikovaných 35 úloh v rámci troch prierezových opatrení a troch špecifických cieľov.
Z prierezových opatrení ide najmä o opatrenia a úlohy zamerané na zlepšenie implementačného rámca
(politického, legislatívneho a finančného) adaptácie, na informačné aktivity o adaptačných opatreniach pre
cieľové skupiny, ako aj na systematické rozvíjanie zelenej infraštruktúry, ktorá má multifunkčné postavenie.
Lesné ekosystémy ako dôležitá súčasť zelenej infraštruktúry poskytujú celý rad ekosystémových služieb
(Prierezové opatrenia 1, 4 a 5).
Zo špecifických cieľov ide najmú o úlohy uvedené v rámci: II.2. Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo, II.2.
Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo a II.4. Špecifický cieľ 4: Podpora prírodného prostredia
a biodiverzity. Prevažne ide o nepriame úlohy (opatrenia), ktoré majú charakter implementačného rámca
adaptácie. Patria medzi neštrukturálne úlohy, zameriavajú sa najmä na legislatívu - prehodnotenie a doplnenie
zákonov, na potrebu vypracovať analytické a metodické podklady, prípravu stratégií, podporu projektov,
harmonizovanie a koordinovanie plánov medzi lesným hospodárstvom a ochranou prírody, ale aj na podporu
biodiverzity a adaptáciu lesov v chránených územiach.
Prierezové opatrenia
Veľmi významné sú nepriame úlohy, s veľmi významným pozitívnym vplyvom +2, na lokálnej až regionálnej
úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom. Ide o nasledovné úlohy v rámci prierezových opatrení:
Prierezové opatrenie 1: Posilnenie politického a legislatívneho rámca adaptácie a efektívne nastavenie
finančných mechanizmov pre implementáciu
PO.4 Posilniť systémové zapracovanie témy adaptácie na zmenu klímy do pripravovaných noviel stavebného
zákona (MDV SR), zákona o územnom plánovaní a ostatných súvisiacich legislatívnych zmien.
PO.5 Posilniť systémové zapracovanie témy adaptácie na zmenu klímy do strategických plánov a koncepcií
Prierezové opatrenie 4: Vytvorenie funkčného rámca podpory vedy, vzdelávania a rozvoja povedomia
o problematike adaptácie
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PO.13 Integrovať informácie o adaptačných opatreniach do informačných aktivít zameraných špecificky na
jednotlivé cieľové skupiny (napr. samosprávy, poľnohospodári, vodohospodári, lesníci, energetici).
Prierezové opatrenie 5: Budovanie zelenej infraštruktúry a ekologických sietí
PO.17 Posilniť legislatívne nástroje na ochranu krajiny a krajinných štruktúr – ochrana prvkov ÚSES hydrických
a terestrických koridorov, a krajinných typov, definovať ochranu krajiny a krajinného rázu (vrátane digitalizácie
dokumentácií).
PO.18 Zhodnotiť potenciál krajiny a vyhodnotiť možnosti – na ich základe vypracovať a schváliť koncepciu
budovania a realizačný plán systematického rozvíjania zelenej infraštruktúry na Slovensku.
V rámci uvedených úloh sa podporuje zapracovanie témy adaptácie do strategického plánovania a územného
plánovania. Vo vzťahu k implementácii úloh je veľmi významné (najmä pre svoju záväznosť) územné
plánovanie. Pre praktickú realizáciu adaptačných opatrení sú dôležité územné plány obcí a zón. Dôležitým
predpokladom realizácie adaptačných opatrení v praxi sú aj informačné aktivity zamerané na tému adaptácie
najmä pre lesníkov z praxe.
Lesné ekosystémy sú ťažiskovou súčasťou zelenej infraštruktúry a ekologických sietí. Ide o významné biocentrá
a biokoridory, ktoré sú súčasťou územných systémov ekologickej stability.
Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo
Vo vzťahu k lesnému hospodárstvu sú veľmi významné prevažne nepriame úlohy, s pozitívnym až veľmi
významne pozitívnym vplyvom +1 až +2, na lokálnej až regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým
vplyvom. Ide o nasledovné úlohy v rámci špecifických opatrení:
ŠO 1.1: Zadržiavanie vody v krajine a sídlach
1.1.1 Prehodnotiť a prípadne doplniť legislatívu v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku,
manažmentu povodí (v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa zamerať na povinnosti
vykonávania preventívnych a ochranných opatrení regulovania odtoku v krajine a urbanizovanom území miest
a obcí, vrátane kontrolných a sankčných mechanizmov).
1.1.2 Prehodnotiť a prípadne doplniť legislatívu o možnosti regulácie zásahov a manažmentu krajiny – riešiace
otázky vhodnosti systémov pestovania plodín, potreby plôch s trvalým rastlinným pokryvom, prípravu
programov starostlivosti o les v spojitosti s reguláciou odtoku a zmierňovania povodňových vĺn.
1.1.5 Vytvoriť metodické podklady pre odborné riešenie spomalenia odtoku vody z povodí technickými
opatreniami, zmenou systémov hospodárenia na pôde a prvkami zelenej a modrej infraštruktúry v krajine a
sídlach.
ŠO 1.2: Protipovodňová ochrana na zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, kritickej infraštruktúry a krajiny
1.2.1 Posilniť aplikáciu zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a zohľadňovať povodňové riziká v
územnom plánovaní a vo výstavbe v inundačných územiach a pri riešení projektov v poľnohospodárskej a
lesnej krajine.
1.2.2 Metodicky podporovať udržateľné využívanie krajiny, racionálne hospodárenie v lesoch a na
poľnohospodárskej pôde s bilanciou potreby a spotreby vody a jej dostupnosti.
1.2.6 Doplniť legislatívu upravujúcu hospodárenie v krajine o regulované zásahy do krajiny – presadzovanie
vhodných systémov plodín (vrátane agrolesníctva), potreby plôch s trvalým rastlinným pokryvom, regulovanie
programov starostlivosti o les.
ŠO 1.3: Zlepšenie ochrany územia a integrovaný manažment krajiny
1.3.2 Doplniť štruktúru a postupne upraviť územnoplánovacie dokumentácie a iné strategické dokumenty
(hospodárstvo, energetika, doprava, poľnohospodárstvo a pod.) o spôsoby zadržania vody v rámci realizácie
jednotlivých činností pri dodržaní princípu dostupnosti vody pre všetkých, vrátane bioty.
ŠO 1.7: Hospodárenie v lesoch a v krajine a ochrana vodných zdrojov
1.7.1 Podporiť prípravu a realizáciu projektov na zadržanie vody v krajine pre zmiernenie povrchového odtoku,
meandrovanie a sprírodnenie (revitalizovanie) malých tokov v lesoch a v krajine v súlade s pripravovanými
opatreniami 3. cyklu Vodného plánu.
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1.7.2 Podporovať integrovaný manažment krajiny s rešpektovaním účelu využitia danej krajiny s prihliadnutím
na spoločný cieľ, ktorým je kvantita a kvalita povrchovej a podzemnej vody. Posilniť kontrolné a sankčné
mechanizmy a ich uplatňovanie v praxi pri nedodržiavaní zákonných povinností.
1.7.4 Pripraviť program podpory revitalizácie hydrických a vodohospodárskych funkcií lesov. Preferovať
vodoochrannú a protieróznu funkciu v lesoch osobitného určenia, rozšíriť výberkový spôsob a v maximálne
možnej miere využívať prírode blízke formy obhospodarovania lesov v druhom pásme ochrany vodárenských
zdrojov.
Uvedené úlohy podporujú zadržiavanie vody v krajine prostredníctvom zapracovania témy do legislatívy
a plánovacích procesov (1.1.1, 1.1.2, 1.2.6, 1.3.2), prispievajú k zvýšeniu retenčnej schopnosti
poľnohospodárskej krajiny najmä prvkami zelenej a modrej infraštruktúry a k protipovodňovej ochrane (1.1.5,
1.2.1., 1.2.2, 1.7.1). Veľmi významnou úlohou, vo vzťahu ku všetkým úlohám, v rámci adaptácie na zmenu
klímy je úloha 1.7.2 ktorá posilňuje kontrolné a sankčné mechanizmy v praxi.
Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo
Vo vzťahu k lesnému hospodárstvu sú veľmi významné priame a nepriame úlohy, s pozitívnym až veľmi
významne pozitívnym vplyvom +1 až +2, na lokálnej až regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým
vplyvom. Ide o nasledovné úlohy v rámci špecifických opatrení:
ŠO 2.2: Minimalizovanie vodnej a veternej erózie pôdy
2.2.3 Vytvárať agrolesnícke systémy na poľnohospodárskej pôde, t.j. identifikovať legislatívne bariéry,
navrhnúť úpravy a doplnenie súvisiacich všeobezáväzných právnych predpisov a pripraviť podporné schémy.
ŠO 2.3: Podpora opatrení na ochranu pôdy
2.3.4 Zaviesť podporu projektov na uplatňovanie agrolesníckych systémov formou vytvorenia opatrenia
podpory v rámci SPP
Agrolesníctvo predstavuje také systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej ploche zámerne
kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (lesných a/alebo
ovocných stromov a/alebo krovín). Agrolesníctvo je významné nielen pre poľnohospodárstvo, ale majú aj
významné miesto pri realizovaní európskej stratégie pre biohospodárstvo (udržateľné využívanie
obnoviteľných prírodných zdrojov) a pri prechode na cirkulárnu (obehovú) ekonomiku.
Špecifický cieľ 4: Podpora prírodného prostredia a biodiverzity
Veľmi významné priame a nepriame úlohy, s pozitívnym až veľmi významne pozitívnym vplyvom +1 až +2, na
lokálnej až regionálnej úrovni, s krátkodobým až dlhodobým vplyvom, sú v rámci špecifických opatrení:
ŠO 4.1: Zabezpečenie vody pre prírodu, biodiverzitu a krajinu
4.1.2 Integrovať budovanie zelenej a modrej infraštruktúry pri riešení protipovodňovej ochrany so zadržaním
vody pre biodiverzitu v krajine.
Les je významnou súčasťou zelenej infraštruktúry a má významné postavenie v protipovodňovej ochrane.
ŠO 4.3: ŠO 4.3: Ochrana a adaptácia lesov v chránených územiach
4.3.1 Integrovať opatrenia týkajúce sa ochrany prírody do praxe hospodárenia na poľnohospodárskych
pozemkoch,
v
lesoch,
pri
správe
vodných
tokov,
verejnej
infraštruktúry
a v územnom plánovaní.
4.3.2 Dosiahnuť zachovanie optimálneho zastúpenia drevinového zloženia porastov, optimálnej vekovej a
priestorovej štruktúry porastov, objemu zostávajúceho mŕtveho dreva, dutinových stromov a podpora
cenných listnatých drevín.
4.3.3 Plánovať a vykonávať lesnícko-technické opatrenia na podporu zadržiavania vody v krajine a spomalenie
odtoku zrážok, vrátane proti-eróznych opatrení na lesnej cestnej sieti.
4.3.4 Harmonizovať, koordinovať a integrovať plány a činnosti pri adaptácii lesov medzi lesným
hospodárstvom a ochranou prírody v zmysle legislatívy a strategických dokumentov.
4.3.5 Zabezpečiť efektívnejšie kompenzačné mechanizmy na vyrovnávanie straty za menej intenzívne
obhospodarovanie, alebo neobhospodarovanie lesov v súvislosti s adaptáciou pre biodiverzitu.
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4.3.6 Upraviť pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov na účel zabezpečenia ochrany lesných biotopov a
druhov s cieľom ich adaptácie na zmenu klímy a podporovať hydrické a vodohospodárske funkcie lesov.
4.3.7 Urýchliť proces premeny porastov monokultúr v chránených územiach na porasty s prirodzeným
drevinovým zložením na účel zvýšenia ich adaptačnej schopnosti.
4.3.8 Podporovať menej intenzívne a diverzifikované spôsoby využívania krajiny veľkoplošných chránených
území v záujme zvýšenia ich adaptačnej schopnosti.
Ide o komplex opatrení s kumulatívnym účinkom na podporu adaptácie lesov na zmenu klímy.

ŠO 4.4: Zabezpečenie stability ekologických sietí a posilnenie adaptácie manažmentu chránených území
4.4.1 Zosúladiť legislatívu v oblasti ochrany prírody, lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a ďalších
sektorov pre nastavenie jednotných prístupov k adaptácii na zmenu klímy a prepojenie prístupov a opatrení.
4.4.4 Podporovať prípravu a kontrolovať zapracovanie dokumentácií ÚSES do územných plánov regiónov,
miest a obcí s dôrazom na zabezpečenie zachovania/obnovy ekologických koridorov.
4.4.5 Realizovať opatrenia navrhnuté v ÚSES na účel zlepšenia stability a adaptačnej schopnosti územia obcí a
miest.
4.4.7 Zvyšovať výmery územia SR, ktoré bude ponechané na prirodzený vývoj a prírodné procesy,
predovšetkým na území existujúcich národných parkov, najmä na lesných pozemkoch so strategickým cieľom
zabezpečiť 10 % takto chráneného územia.
Uvedené úlohy posilňujú ochranu lesných ekosystémov a to aj mimo lesných pozemkov, ako súčasti ÚSES.
ŠO 4.5: Podpora revitalizácie ekosystémov a prírodného vývoja biotopov využitím územného plánovania a
pozemkových úprav
4.5.1 Zabezpečiť identifikáciu a systematické financovanie starostlivosti o významné ekosystémy, ktoré
prispievajú k adaptačnej schopnosti lesnej, poľnohospodárskej a mestskej krajiny.
4.5.4 Realizovať národný program a realizačný plán revitalizácie degradovaných ekosystémov.
4.5.5 Zaviesť do legislatívy princíp „no net loss”, kedy každý subjekt, ktorý nejakým spôsobom zničí/poškodí
prírodný biotop, tak ho v primeranej miere v podobnej kvalite revitalizuje/vytvorí/nahradí v inej najbližšej
vhodnej lokalite.
Zabezpečenie starostlivosti o lesné ekosystémy a ich revitalizácia je predpokladom ich adaptácie na zmenu
klímy.
ŠO 4.7: Dôsledné a systémovo riešené odstraňovanie a manažment šírenia nepôvodných inváznych druhov
4.7.1 Vypracovať a schváliť stratégiu pre invázne druhy na Slovensku a realizovať jej opatrenia na prevenciu,
kontrolu a odstraňovanie inváznych druhov a zníženie ich negatívnych vplyvov na zdravie obyvateľov aj
v súvislosti so zmenou klímy.
4.7.2 Vytvoriť účinné nástroje (vrátane finančných) pomoci vlastníkom, užívateľom pozemkov a obciam s
cieľom eliminovania šírenia nepôvodných, inváznych druhov a na obnovu poškodených biotopov.
Mnoho z inváznych druhov organizmov sú dreviny, ktoré majú vo všeobecnosti celý súbor vlastností, ktoré ich
predurčujú na ľahké šírenie do okolitého prostredia - sú poväčšine rýchlo rastúce, sú opeľované vetrom a
hojne plodia. V súčasnosti existuje viac ako 650 druhov rastlín s drevnatou stonkou, ktoré sa správajú ako
invázne a znižujú biologickú diverzitu. Významné sú aj invázne druhy rastlín, ktoré potláčajú pôvodné prírodné
spoločenstvá a invázne huby, ktoré oslabujú zdravotný stav lesných drevín. Preto je významná nepretržitá
starostlivosť o napadnuté územia.

1.3.4. Vyhodnotenie vplyvov súvisiacich s prírodným prostredím a biodiverzitou
NAP, v rámci špecifického cieľa 4 zameraného na podporu prírodného prostredia a biodiverzity, definuje 13
úloh, ktoré boli zaradené medzi štrukturálne a infraštruktúrne úlohy (viď tab. č. 1 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh
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do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení) a 25 úloh bolo
zaradených medzi neštrukturálne úlohy (viď tab. č. 2 a č. 3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa
charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení).
Tabuľkové vyhodnotenie vplyvov NAP súvisiacich s prírodným prostredím a biodiverzitou je uvedené v prílohe
č. 11 Správy o hodnotení.
Hodnotenie vplyvov predkladaného akčného plánu ukázalo, že implementácia plánu môže mať pomerne
zásadné vplyvy na prírodné prostredie a biodiverzitu. Z hodnotenia je zjavné, že pri väčšine opatrení sa
predpokladajú regionálne až nadregionálne vplyvy s dlhodobým efektom.
Realizácia opatrení a úloh viazaných na špecifický cieľ 4: Prírodné prostredie a biodiverzita, môže mať veľmi
pozitívny vplyv na pestrú škálu biotopov a druhov ako aj na potláčanie šírenia inváznych druhov.
Špecifické opatrenie 4.1: Zabezpečenie vody pre prírodu, biodiverzitu a krajinu
Uvedené opatrenia sú zamerané najmä na zabezpečenie vhodného vodného režimu pre biotopy viazané na
vhodný hydrologický režim (vodné biotopy, rašeliniská). Najmä rašeliniská sú mimoriadne citlivé na vhodný
vodný režim (nasýtenie pôdneho profilu podzemnou vodou) a aj drobné zmeny môžu spôsobiť rýchlu
degradáciu biotopu a jeho zmenu na iný typ biotopu (vysokobylinné spoločenstvá, vlhké lúky). Rašeliniská sú
pritom aj mimoriadne významné z pohľadu sekvestrácie uhlíka. Podobne aj vodné biotopy sú závislé na
dostatočnej kvantite a kvalite povrchovej vody. Uvedené opatrenia, resp. úlohy sú preto kľúčové pre veľkú
časť mokraďových biotopov na Slovensku.
Špecifické opatrenie 4.2: Ochrana a adaptácia biodiverzity v poľnohospodárskej krajine
Opatrenie zahŕňa úlohy súvisiace s nastavením Spoločnej poľnohospodárskej politiky tak, aby pozitívnejšie
vplývala na biodiverzitu. Patria sem ochranné opatrenia (vylúčenie hnojenia a chemických prípravkov v okolí
mokradí, integrovaná ochrana pred škodcami), ale aj priama podpora využívania travinných biotopov.
Špecifické sú tiež aktivity zamerané na vyhodnotenie doterajších vplyvov SPP, o ktorých sú stále iba veľmi
nedostatočné poznatky a všeobecne je k dispozícii iba málo štúdií, ktoré sa venujú dopadom Spoločnej
poľnohospodárskej politiky na biodiverzitu. Významná je tiež podpora ekotónových biotopov na ornej pôde,
ktorí môže mať veľmi pozitívny vplyv najmä v nížinných a kotlinových oblastiach Slovenska.
Špecifické opatrenie 4.3: Ochrana a adaptácia lesov v chránených územiach
Opatrenie zahŕňa úlohy smerujúce k zlepšeniu ochrany lesných biotopov. Podpora vhodnej priestorovej
a vekovej štruktúry lesných biotopov je veľmi dôležitá pre udržiavanie ich priaznivého stavu. Opatrenia však
zahŕňa aj integráciu ochrany prírody do lesníckej praxe. Vážnym rozporom je najmä nesúlad zákonov o lesoch
a o ochrane prírody a krajiny, čo spôsobuje časté konflikty medzi lesníckou prevádzkou a ochranou prírody.
Lepšie zapracovanie požiadaviek ochrany prírody do programov starostlivosti o les je preto dôležité kvôli
vzájomnej akceptácii navrhnutých opatrení. Opatrenie tiež počíta s finančnou podporou citlivejšieho
hospodárenia aj pasívneho manažmentu v lesoch. Tá sa môže vyplácať z európskych (platby v územiach
Natura 2000, lesoenvironmentálne platby) aj z domácich zdrojov (majetková ujma). Opatrenie tiež podporuje
premenu monokultúr na štrukturálne aj druhovo pestrejšie lesné porasty, čo sa môže pozitívne odzrkadliť na
stave lesných biotopov.
Špecifické opatrenie 4.4: Zabezpečenie stability ekologických sietí a posilnenie adaptácie manažmentu
chránených území
Úlohy v tomto opatrení sa týkajú najmä manažmentu chránených území a zosúladenia ich využívania
s legislatívou a dokumentami iných rezortov (najmä pôdohospodárstvo). Vo všetkých prípadoch ide o dôležité
až kľúčové opatrenia z pohľadu ochrany prírody. Sú tu zahrnuté tiež opatrenia na zahrnutie ÚSES do
územnoplánovacej dokumentácie ako aj na realizáciu samotných prvkov ÚSES. Významná je tiež podpora
využívania predkupného práva pri výkupoch pozemkov v chránených územiach. Výkup pozemkov je jedným zo
silných nástrojov, ako zabezpečiť záujmy ochrany prírody a to najmä pri lesných biotopov. Pre ochranu lesných
biotopov je významný aj strategický zámer zaradiť postupne do pasívneho (bezzásahového) režimu na
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Slovensku až 10 % územia štátu. V súčasnosti sa takýto zámer môže javiť ako príliš ambiciózny a nereálny, pri
jeho realizácii by sa však dala využiť aj časť bielych plôch, ktoré sú v bezzásahovom režime (ich ochranu
zabezpečuje všeobecná ochrana drevín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Špecifické opatrenie 4.5: Podpora revitalizácie ekosystémov a prírodného vývoja biotopov využitím územného
plánovania a pozemkových úprav
Uvedené opatrenie smeruje k zabezpečeniu dlhodobého udržateľného manažmentu chránených biotopov
(udržiavanie priaznivého stavu) ako aj k revitalizácii poškodených ekosystémov. Ide o kľúčové opatrenie najmä
z pohľadu nelesných biotopov. Iba menšia časť týchto biotopov je dostaočne poľnohospodársky využívaná a je
preto potrebné zabezpečovať riadený ochranársky manažment. Pritom však absentuje systematický prístup
a starostlivosť sa realizuje iba nepravidelne v závislosti od objemu dostupných zdrojov. Potrebné je však
systematické nastavenie starostlivosti.
Revitalizácia degradovaných ekosystémov sa taktiež uplatňuje iba sporadicky, takéto opatrenia môžu
významne prispieť k zlepšeniu ich stavu a zvýšeniu biodiverzity.
Významné je zavedenie princípu „No net loss“, lebo finančné kompenzovanie strát na ekosystémových
službách sa využíva iba v nedostatočnej miere.
Špecifické opatrenie 4.6: Podpora adaptívneho manažmentu posilňovaním monitorovania a systémov
hodnotenia
Opatrenie zahŕňa úlohy doplnkového typu (monitoring, hodnotenie ekosystémových služieb). Hodnotenie
ekosystémových služieb je mimoriadne dôležitým nástrojom, ktorý umožní vyčísliť ekonomické prínosy
jednotlivých typov biotopov pre spoločnosť. Rozvoj takéhoto hodnotenia je veľmi dôležitý a môže zlepšiť
vnímanie ochrany prírody u verejnosti. Podobne pokračovanie monitoringu biotopov a druhov najmä
s dôrazom na druhy a biotopy európskeho významu, je tiež veľmi dôležité, lebo poskytuje reálny obraz. O ich
stave trendoch a je kľúčovým podkladom pre plánovanie ochrany a starostlivosti. Opatrenie počíta aj so
špecifickým monitoringom dopadov zmeny klímy na biotu. Ten môže byť tiež prospešný, je ale otázne, či sú na
Slovensku v súčasnosti dostatočné kapacity na to, aby sa takýto monitoring rozbehol vo väčšom rozsahu.
Preto by bolo skôr vhodnejšie takýto špecifický monitoring implementovať ako doplnok existujúcich
monitorovacích systémov (napr. monitoring pre účely Smernice o biotopoch alebo Rámcovej smernice
o vode).
Špecifické opatrenie 4.7: Dôsledné a systémovo riešené odstraňovanie a manažment šírenia nepôvodných
inváznych druhov
Opatrenie zahŕňa rôznorodé opatrenia zamerané na potláčanie šírenia inváznych druhov. Patrí ich priama
likvidácia, podporné schémy pre vlastníkov pozemkov a užívateľov na likvidáciu na súkromných pozemkoch
ako aj vypracovanie súboru opatrení, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu nepôvodných druhov. Zastavenie šírenia
inváznych druhov a ich postupná eradikácia sú taktiež dôležitými opatreniami z pohľadu ochrany prírody, lebo
invadované biotopy sú charakteristickí nižšou biodiverzitou v porovnaní s neinvadovanými.

Hodnotenie úloh v rámci prierezových a špecifických opatrení súvisiacich s
prostredím a biodiverzitu

prírodným

V súvislosti s implementáciou prierezových a špecifických opatrení súvisiacich s prírodným prostredím
a biodiverzitou sa predpokladajú tak pozitívne, ako aj negatívne vplyvy. Za účelom zvýšenia prehľadnosti sú
v nasledujúcom texte popísané oddelene podľa duhu vplyvu.
Pozitívne vplyvy
Viacero opatrení s významným pozitívnym vplyvom na prírodné prostredie a biodiverzitu bolo
identifikovaných pri špecifickom cieli 1 (Vodné hospodárstvo) a špecifickom cieli 2 (Udržateľné
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poľnohospodárstvo) ako aj pri prierezovom opatrení 5 (Budovanie zelenej infraštruktúry a ekologických sietí) a
ďalších.
PO.3: Podporiť zavádzanie nových a implementáciu existujúcich ekonomických nástrojov v oblasti
ekosystémových služieb.
Zavádzanie ekonomických nástrojov na hodnotenie ekosystémových služieb je jedným z kľúčových nástrojov
na podporu ochrany biodiverzity. Pomôcť môže najmä pri debatách s ekonomicky a technokraticky
orientovanou verejnosťou. Jasné ocenenie ekosystémových služieb posilní prínos ochrany biodiverzity pre
spoločnosť.

PO.4: Posilniť systémové zapracovanie témy adaptácie na zmenu klímy do pripravovaných noviel stavebného
zákona (MDV SR), zákona o územnom plánovaní a ostatných súvisiacich legislatívnych zmien.
Implementácia ochrany biodiverzity do územného a stavebného plánovania je na Slovensku vážnym
problémom. Aj keď požiadavky ochrany prírody na ochranu cenných území by mali byť zapracované do
územnoplánovacej dokumentácie najmä prostredníctvom územných systémov ekologickej stability alebo
krajinno-ekologických plánov, v praxi sa to často nedeje a do územných plánov sú zapracované aj rozvojové
s významným negatívnym dopadom na záujmy ochrany prírody. Dá sa predpokladať, že adaptačné opatrenia
na zmenu klímy môžu najmä posilniť postavenie ochrany prírody smerom k ochrane nivných ekosystémov
alebo rôznych iných typov mokradí.
PO.7: Pripraviť komplexné scenáre zmeny klímy s implikáciami pre krajinu a sídelné prostredie (do roku 2030 s
výhľadom do roku 2050)
Zmena klímy môže mať vážne dopady aj na viaceré chránené územia, najmä tie s väzbou na hydrologický
režim. Tvorba scenárov zmeny klímy môže napomôcť pri stanovovaní priorít pre prípadné zmierňovacie
opatrenia a identifikáciu najviac ohrozených území.
PO.12: Posilnenie adaptácie ako prioritnej témy v rámci výskumov podprovaných domácimi grantovými
agentúrami VEGA a APVV
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy do značnej miery zahŕňajú opatrenia týkajúce sa prírodných biotopov.
Akýkoľvek výskum smerovaný k tejto problematike môže preto mať aj veľmi pozitívny dopad na posilnenie
znalostí o ekológii a dynamiky prírodných biotopov a druhov na ne viazaných.
PO.14: Upraviť dotačné schémy SP SPP, aby sa zvýšila podpora zelenej infraštruktúry (medze, pásy zelene) v
krajine a znížila podpora veľkoblokového intenzívneho obhospodarovania
Stav nížinných a kotlinových oblastí Slovenska je v súčasnosti z pohľadu ochrany biodiverzity aj zraniteľnosti
voči zmene klímy neakceptovateľný. Na ornej pôde prevláda najmä intenzívne obhospodarovanie zamerané
na ekonomické profit a plodiny s väčším ekonomickým efektom, ale zároveň s negatívnymi
environmentálnymi dopadmi (napr. repka, kukurica). Zmena v nastaveniach Spoločnej poľnohospodárskej
politike smerom k podpore diverzifikovanejšieho obhospodarovania je preto dôležitým predpokladom pre
zmenu súčasného neakceptovateľného stavu.
PO.15: Zaviesť finančné nástroje pre vytváranie mozaiky biotopov podporujúcu pestrosť krajiny (nielen v rámci
SPP)
Toto opatrenie do značnej miery súvisí s predošlým opatrením (PO.14). Tu je však potrebné upozorniť na to,
že opatrenia na zvýšenie diverzity v poľnohospodárskej krajiny nemusí financovať iba Spoločná
poľnohospodárska politika, ale môžu sa financovať aj zo štrukturálnych fondov pod gesciou Ministerstva
životného prostredia. Potrebné je však ich účelnejšie nastavenie, vhodné by bolo tiež naviazanie na už
schválené projekty pozemkových úprav, ktoré obsahujú aj viaceré environmentálne opatrenia a zároveň riešia
aj problém rozdrobených vlastníckych práv, ktoré obmedzujú aj implementáciu environmentálnych opatrení.

158

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Správa o hodnotení strategického dokumentu
PO.16: Zlepšiť stav biotopov (Lk1, Ls5.1 a Ls6.2, Al1, Lk7 a udržanie dôležitých lokalít biotopov Ls5.1, Ls5.4 a
Lk1) z hľadiska poskytovania ekosystémových služieb
Uvedené biotopy patria k najrozšírenejším biotopom na Slovensku. Biotop Lk1 je najrozšírenejším typom
poloprírodných travinných biotopov, biotop Ls5.1 zase jedným z najbežnejších lesných biotopov. Biotop Lk7 je
častý v alúviách väčších riek a biotop Al1 zase dominuje v alpínskej zóne. Ochrana zlepšenie stavu týchto
biotopov môže mať preto významný plošný dopad na plnenie ekosystémových služieb. Z pohľadu lesných
biotopov je dôležitá najmä ochrana pralesov a lokalít s prírode blízkym zložením. Pri travinných biotopov je
dôležité zabezpečiť pravidelné extenzívne využívanie biotopov na poľnohospodárske účely.
PO.17: Posilniť legislatívne nástroje na ochranu krajiny a krajinných štruktúr – ochrana prvkov ÚSES hydrických
a terestrických koridorov, a krajinných typov, definovať ochranu krajiny a krajinného rázu (vrátane digitalizácie
dokumentácií)
Dôslednejšia ochrana prvkov ÚSES je veľmi dôležitá z pohľadu zachovania konektivity krajiny a umožňuje tak
prípadnú migráciu organizmov v dôsledku klimatických zmien. Hoci ÚSES je definovaný ako významný nástroj
ochrany prírody aj v Zákone 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, jeho prvky sú často nedostatočne chránené
a transponované do územných plánov. Akékoľvek posilnenie jeho ochrany a zapracovanie do
územnoplánovacej dokumentácie je preto významné z pohľadu ochrany prírody.
PO.18: Zhodnotiť potenciál krajiny a vyhodnotiť možnosti – na ich základe vypracovať a schváliť koncepciu
budovania a realizačný plán systematického rozvíjania zelenej infraštruktúry na Slovensku
Zelená infraštruktúra je významným nástrojom ochrany prírody najmä v oblastiach so zníženou biodiverzitou
(intenzívne využívané poľnohospodárske oblasti, urbánne zóny). Koncepčné riešenie tejto problematiky môže
napomôcť učelnejšiemu a cielenejšiemu investovaniu obmedzených zdrojov, aby sa dosiahol čo najlepší efekt
z pohľadu ochrany biodiverzity.
Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo
Špecifické opatrenie 1.1: Zadržiavanie vody v krajine a v sídlach
Realizácia tohto súboru opatrení môže mať nesporné pozitívne vplyvy na biodiverzitu. Obmedzenie plodín,
ktoré majú obmedzenú protieróznu schopnosť (napr. kukurica) alebo podpora metód obhospodarovania lesa
s udržiavaním trvalej lesnej pokrývky nemajú pozitívny dopad iba na odtok v krajine, ale podporujú aj
biodiverzitu. Intenzívne využívané plodiny majú negatívny dopad aj na biodiverzitu agrárnej krajiny, Podobne
negatívne na lesné druhy a biotopy pôsobí využívanie ťažobných metód, pri ktorých dochádza k vzniku väčších
holín.
Na biodiverzitu môže mať pozitívny vplyv aj vytváranie menších vodných plôch v krajine (protipovodňové
nádrže, rybníky). Poskytujú priestor pre vodné a pobrežné biotopy ako aj viaceré organizmy viazané na
mokrade (napr. vodné vtáctvo, obojživelníky). Opatrenie však môže mať pri nevhodnej implementácii aj
viaceré negatívne vplyvy (pozri kap. Negatívne vplyvy).
Špecifické opatrenie 1.2: Protipovodňová ochrana na zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, kritickej infraštruktúry
a krajiny
V rámci tohto opatrenia je významná najmä tvorba retenčných priestorov v krajine. Na týchto lokalitách sa dá
veľmi vhodne skĺbiť protipovodňová ochrana s obnovou a ochranou nivných ekosystémov (napr. zaplavované
lúky, močiare).
Významná je tiež podpora šetrných režimov využívania krajiny, lebo tie zvyčajne majú aj pozitívny vplyv na
biodiverzitu. Podobne pozitívny vplyv majú aj multifunkčné postupy pri využívaní krajiny napr. agrolesníctvo,
ktoré majú veľký potenciál najmä pre pahorkatinné a kotlinové oblasti Slovenska. Môžu byť významný
nástrojom na podporu biodiverzity. Pri vhodnom nastavení manipulačného poriadku sa môžu aj vodné stavby
stať veľmi významnými refúgiami biodiverzity (najmä vodné biotopy a druhy viazané na stojaté vody). Riziká sú
zhodnotené v kapitole Negatívne vplyvy.
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Špecifické opatrenie 1.3: Zlepšenie ochrany územia a integrovaný manažment krajiny
V rámci tohto opatrenia je kľúčové najmä zvýšenie kvality územného plánovania. Územné plány sú dôležitým
nástrojom pre opatrenia na adaptáciu klímy, lebo môžu vytvárať územné rezervy pre rozsiahlejšie revitalizácie
nivných ekosystémov a mokradí, ktoré majú pozitívny vplyv aj na biodiverzitu. Doterajšia prax však prináša
skôr negatívne skúsenosti, keďže veľmi často sa takýto komplexný a holistický prístup pri územnom plánovaní
neaplikuje a výstavba sa realizuje aj v nivách riek a v bôízkom okolí väčších mokraďových komplexov. Nivné
systémy a mokrade často závisia od širších priestorových súvislosti a nevhodne umiestnená výstavba môže
úplne znemožniť ich budúcu revitalizáciu.
Špecifické opatrenie 1.4: Adaptácia v strategických dokumentoch integrovaného manažmentu povodí
V rámci tohto súboru opatrení má významný vplyv špecifické opatrenie ŠO 1.4.3. (Vyhodnotiť aktuálny stav
vodných biotopov, ich vzťah ku stavu a kvalite vody ich zmeny dopadom zmeny klímy). Zmena klímy môže
zásadným spôsobom ovplyvniť stav a podmienky existencie vodných a mokraďových biotopov. Zhodnotenie
a prognóza predpokladaných vplyvov sú dôležitým nástrojom najmä pre plánovanie priorít pri ochrane
vodných a mokraďových biotopov a efektívnu alokáciu dostupných finančných zdrojov.
Špecifické opatrenie 1.5: Zabezpečenie dostatku vody pre biotu a krajinu počas extrémnych prejavov sucha
Toto opatrenie podobne ako predošlé smerujú k lepšiemu zhodnoteniu možných rizík, ktoré prináša klimatická
zmena smerom k prírodným ekosystémom. Pri väčšine ekosystémov nemáme dostatočné poznatky o tom, ako
reagujú na klimatické extrémy a do akej miery sú schopné vyrovnať so zmenami klimatických parametrov.
Preto akékoľvek prehĺbenie poznatkov v tomto smere môže viesť k presnejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu
zdrojov na manažment biotopov.
Špecifické opatrenie 1.6: Monitoring a vyhodnocovanie klimatických a hydrologických prvkov
V rámci tohto súboru opatrení je významná najmä harmonizácia a prepájanie monitorovacích systémov. Tým
by sa dalo dosiahnuť lepšie zhodnotenie vplyvov zmeny klímy na biodiverzitu, najmä na biotopy a druhy
európskeho významu, pre ktoré organizuje Štátna ochrana prírody SR systematický monitoring.
Špecifické opatrenie 1.7: Hospodárenie v lesoch a v krajine a ochrana vodných zdrojov
Opatrenie predpokladá najmä podporu prírode blízkeho obhospodarovania v lesoch a revitalizácie malých
vodných tokov v lesoch. Obidve opatrenia majú bezpochyby významne pozitívny vplyv na lesné biotopy ako aj
na mokraďové biotopy v lesoch. Prírode blízke obhospodarovanie lesa je jedným z kľúčových opatrení na
zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov európskeho významu.
Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo
Špecifické opatrenie 2.1 Opatrenia na zvýšenie retencie vody v pôde
Opatrenia založené na obnovu krajinnej diverzity ako sú napr. mokrade, zasakovacie pásy, rozčlenenie
veľkoblokovej ornej pôdy majú nepochybne veľmi pozitívny vplyv aj na biodiverzitu, ktoré je v oblastiach
s intenzívnym veľkoblokovým hospodárením nízka. Obnova kanálovej sústavy môže mať tiež pozitívne vplyvy
na konektivitu mokraďových biotopov, pri nevhodnej implementácii však nie sú vylúčené ani negatívne vplyvy
(pozri kap. Negatívne vplyvy).
Špecifické opatrenie 2.2: Minimalizovanie vodnej a veternej erózie pôdy
Tvorba a ochrana krajinných prvkov a vytváranie agrolesníckych systémov v poľnohospodárskej krajine sú
významné opatrenia, z ktorých môžu profitovať najmä druhy živočíchov, ale aj niektorých rastlín, viazaných na
otvorenú poľnohospodársku krajinu. Tieto opatrenia sú relevantné najmä pre intenzívne využívané nížinné
a kotlinové oblasti Slovenska, kde často absentujú podobné prvky na veľkých plochách.

160

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Správa o hodnotení strategického dokumentu
Špecifické opatrenie 2.3: Podpora opatrení na ochranu pôdy
V rámci tohto súboru opatrení sú zhrnuté viaceré opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, ktoré cez rôzne
podporné schémy môžu pozitívne ovplyvniť biodiverzitu. Je to najmä podpora HNV s mozaikovou
poľnohospodárskou pôdou, podpora živočíšnej výroby (pozitívny vplyv na travinné biotopy) či podpora
agrolesníckych systémov. Významná ke tiež podpora ekologického poľnohospodárstva a integrovanej
produkcii, ktoré môžu pozitívne vplývať na biodiverzitu cez obmedzenie až vylúčenie používania chemických
látok alebo minerálnych hnojív. Významná je tiež podpora pozemkových úprav, ktoré sú silným nástrojom pre
tovrbu prvkov ÚSES na lokálnej úrovni.
Špecifické opatrenie 2.4: Adaptácia rastlinnej výroby na zmenené klimatické podmienky
Diverzifikácia plodín na ornej pôde má potenciál pozitívne ovplyvniť biodiverzitu agrárnej krajiny. Je
alternatívou k súčasnému trendu, keď viaceré poľnohospodárske podniky už vôbec nemajú živočíšnu výrobu
a sú jednostranne zamerané na ekonomicky výhodné, ale environmentálne problematické plodiny (repka,
kukurica). Významná je tiež podpora agro-environmentálnych a klimatických opatrení v poľnohospodárstve.
Na ornej pôde sa tieto opatrenia zatiaľ aplikujú v relatívne malej miere, takže ich vyššia podpora a lepšie
nastavenie podmienok sú žiadúce. Na trávnych porastoch sú dôležitým nástrojom najmä pre ochranu
travinných biotopov, kde sa cez schému na ochranu biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov,
podporuje ochrana travinných biotopov na ploche viac ako 130 000 ha.
Špecifické opatrenie 2.5: Adaptácia živočíšnej výroby na zmenené klimatické podmienky
V rámci tohto súboru je dôležitá najmä podpora pre extenzívnu živočíšnu výrobu, ktorá je dôležitou
podmienkou pre udržanie biodiverzity travinných biotopov. Pozitívna môže byž aj podpora menších
a stredných fariem, ktoré majú zvyčajne citlivejší prístup k využívaniu krajiny a trávnych porastov.
Špecifické opatrenie 2.6: Podpora chovu včiel a ochrana opeľovačov
Priame opatrenia (vytváranie biotopov pre opeľovače) aj administratívne opatrenia (stratégia na podporu
opeľovačov) môžu mať významný pozitívny nielen na hmyz, ale aj na iné organizmy viazané na
poľnohospodársku krajinu. Opeľovače v súčasnosti negatívne reagujú najmä na nedostatok biotop, ale aj
využívanie nevhodných prostriedkov na ochranu rastlín. Opatrenia je pritom potrebné cieliť nielen na včelu
medonosnú, ale je potrebné brať do úvahy aj divožijúce druhy opeľovačov.
Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo
Špecifické opatrenie 3.1: Úprava drevinového zloženia lesných porastov s cieľom zvyšovania ich stability a
odolnosti voči suchu a znižovania zraniteľnosti biotickými a abiotickými činiteľmi.
Adaptačné modely na zmenu klímy pre lesy zvyčajne zahŕňajú diverzifikácii štruktúry, ale aj druhového
zloženia, aby lepšie reflektovalo stanovištné pomery. Takéto porasty sú stabilnejšie aj voči disturbanciám
(vietor, námraza, gradácia podkôrneho hmyzu). Z diverzifikácie lesných biotopov zvyčajne profitujú aj druhy
viazané na lesné prostredia ako aj samotné lesné biotopy, lebo sa významne zlepšujú podmienky ich
existencie.
Špecifické opatrenie 3.2: Integrácia adaptačných opatrení do koncepcie rekonštrukcie porastov a manažmentu
kalamitných situácií v oblastiach so zhoršeným stavom lesa a pretrvávajúcimi kalamitami
Uvedené opatrenia sú zamerané najmä na vhodné riešenie kalamitných situácií a implementáciu ozdravných
opatrení. Tie môžu mať pozitívny vplyv na biodiverzitu, najmä ak sa uplatňujú preventívne (premena
monokultúr stanovištne nepôvodných drevín na lesy s prírode blízkym drevinovým zložením).
Špecifické opatrenie 3.3: Zachovanie a trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov lesných drevín
ohrozených zmenou klímy, s dôrazom na zakladanie semenných sadov a reprodukčných výsadieb
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Podpora diverzity semenného materiálu na génovej úrovni je významným predpokladom pre úspešnú obnovu
a premeny lesných porastov. Ak sa podarí zachovať ju v čo najväčšom rozsahu, zvyšuje sa pravdepodobnosť,
že umožní nájsť variety, ktoré majú vyššiu plasticitu voči predpokladanej zmene klímy.
Špecifické opatrenie 3.4: Podpora druhovej a genetickej diverzity lesných porastov ohrozených zmenou klímy
pre zlepšenie adaptačných mechanizmov a schopnosti funkcií lesa
Uvedené opatrenia podporujú ochranu biodiverzity lesných drevín na genetickej úrovni. Zahŕňajú in situ aj ex
situ opatrenia. Genetická diverzita je dôležitá pre adaptabilitu lesných porastov, ale napomáha napr. aj pri ich
regenerácii po väčších disturbanciách.
Špecifické opatrenie 3.5: Podpora výskumu a testovania relevantných alternatívnych modelov hospodárenia v
lesoch s ohľadom na potrebu zvyšovania adaptačnej kapacity lesných porastov
Uvedené opatrenia zahŕňajú najmä podporu prírode blízkeho obhospodarovania lesov ako aj podpory pre
alternatívne modely hospodárenia s vyššou adaptačnou schopnosťou. Prírode blízke obhospodarovanie
podporuje významne aj druhy živočíchov a rastlín viazané na lesné biotopy. Pozitívny dopad má aj zvyšovanie
adaptačnej schopnosti lesov, najmä zlepšovanie porastovej štruktúry.
Špecifické opatrenie 3.6: Optimalizácia monitoringu lesov s ohľadom na riziká súvisiace
so zmenou klímy a umožnenie adaptívneho manažmentu lesov
Zber dát o lesných biotopoch môže maž nepriamy pozitívny vplyv na ochranu biodiverzity. Lepšie dátové
podklady umožňujú lepšie analyzovať situáciu v lesoch a prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia.
Špecifické opatrenie 3.7: Zabezpečenie ochrany a výskumu pralesov a prírodných lesov v kontexte adaptácie na
zmenu klímy
Pralesy sú významným objektom pre lesnícky výskum, keďže poznanie prirodzených procesov v lesných
ekosystémoch môže významne napomôcť ich vhodnejšiemu využívaniu aj z pohľadu vplyvu na biodiverzitu.
Pralesy sú tiež významné z pohľadu sekvestrácie uhlíka a ich ochrana je jedným z kľúčových bodov pre
ochranu lesných biotopov na Slovensku.
Špecifické opatrenie 3.8: Podpora zalesňovania poľnohospodársky nevyužívaných pozemkov, predovšetkým
degradovaných plôch s nízkou biodiverzitou
Jednoznačne pozitívny vplyv na biodiverzitu môže mať implementácia agrolesníckych opatrení. Pokiaľ sa
implementujú na plochách s nízkou biodiverzitou (napr. intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina),
môžu napomôcť jej zvýšeniu. Agrolesnícke systémy môžu byť aj jednou z alternatív pre riešenie problému
bielych plôch. Tie sú momentálne účinne chránené ako dreviny mimo lesnej pôdy zákonom o ochrane prírody
a krajiny. Ten však úplne nevylučuje ich opätovný návrat do poľnohospodárskeho využívania, premenu na
agrolesnícke systémy, prípadne na prírodné energetické porasty. Do úvahy prichádza aj prevod na lesnú pôdu,
z pohľadu ochrany biodiverzity nemusí ísť o optimálne riešenie (pozri kap. Negatívne vplyvy).
Špecifický cieľ 5: Zdravie a zdravá populácia
Špecifické opatrenie 5.6: Rozšírenie siete monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie biologických
alergizujúcich častíc (peľové zrná, spóry)
Invázne rastliny sa okrem iného šíria aj v urbánnom prostredí, často ako dôsledok nízkeho povedomia
obyvateľstva o ich rizikách. Z urbánneho prostredia môžu následne prenikať aj do extravilánu, kde sa šíria do
prírodných biotopov. Preto ich likvidácia ešte priamo pri zdroji ako aj zvyšovanie povedomia obyvateľstva sú
dôležité opatrenia, ktoré môžu spomaliť šírenie inváznych druhov.
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Špecifický cieľ 6: Adaptované sídelné prostredie
Špecifické opatrenie 6.6: Posilnenie finančného rámca pre podporu adaptačných opatrení v sídlach
V rámci tohto opatrenia sa predpokladá pokračovanie kofinancovania projektov z programu LIFE. Tento
program má na Slovensku veľmi významné postavenie a financoval už viacero významných projektov, ktoré
napomohli obnove vzácnych biotopov (napr.xerotermy, slaniská, piesky). V súčasnosti ide o jeden
z najúčinnejších grantových programov pre ochranu prírody.
Ďalšie opatrenia sa opatrení na adaptačné opatrenia v intraviláne. Hoci tieto opatrenia nie sú primárne
zamerané na biodiverzitu, môžu ju veľmi pozitívne ovplyvniť. Urbánne prostredia, ak je prepojené s okolitou
krajinou, môže byť dôležitou integrálnou súčasťou zelenej infraštruktúry a poskytovať vhodné biotopy pre
mnohé druhy živočíchov ale aj rastlín.
Špecifický cieľ 7: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
Špecifické opatrenie 7.5: Znižovanie rizík spojených so sektorom cestovného ruchu a posilňovanie
konkurencieschopnosti turistických destinácií
Konflikty medzi ochranou prírody a cestovným ruchom sú na Slovensku prítomné a väčšinou súvisia
s nevhodnou výstavbou ubytovacích jednotiek v turistických centrách alebo s výstavnou lyžiarskych stredísk.
Zelené a modré opatrenia v koncepciách cestovného ruchu môžu pomôcť zmierniť konflikty medzi oboma
sektormi. Navyše tzv. mäkký turistický ruch s nižšími dopadmi na prírodné prostredie môže do značnej miery
ťažiť zo zachovalého prírodného prostredia na Slovensku.

Negatívne vplyvy
Aj keď pri hodnotení boli identifikované najmä početné pozitívne vplyvy NAP, identifikovaných bolo aj niekoľko
opatrení/úloh, pri ktorých sa nedajú vylúčiť aj negatívne vplyvy na prírodné prostredie a biodiverzitu. Je však
potrebné konštatovať, že identifikované negatívne vplyvy sú iba potenciálne a závisia najmä na spôsobe
implementácie identifikovaných opatrení.
PO.10: Zvýšiť počet obyvateľov benefitujúcich z opatrení protipovodňovej ochrany a vytvoriť špecializované
záchranné moduly založené na hodnotení rizík pre ľudí a prírodu.
Prierezové opatrenie sa zameriava najmä na prípravu na riešenie krízových situácií, medzi ktoré je možné
zahrnúť aj prírodné riziká (napr. povodne, požiare). Doterajšie skúsenosti z odstraňovania následkov živelných
pohrôm ukázali, že pri nevhodných postupoch môže dôjsť k významným škodám na vzácnych biotopoch
a druhoch (napr. poškodenie európsky významných pobrežných biotopov na tokoch severného Slovenska pri
likvidácii následkov povodní na tokoch severného Slovenska v roku 2018). Je preto nevyhnutné, aby sa do
manuálov na riešenie takýchto situácií dostali aj návody, akým spôsobom v takýchto krízových situáciách
postupovať, aby nedošlo ku škodám na prírodnom prostredí a biodiverzite. Návody by mali obsahovať jasnú
identifikáciu zodpovedných orgánov a organizácii, s ktorými je potrebné konzultovať postup a spôsob prác. Pri
zásahoch v chránených územiach je vhodné zvážiť aj povinnosť prizvať environmentálny dozor, ktorý bude
usmerňovať práce.
Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo
Úloha 1.1.3.: Prehodnotiť a prípadne doplniť normy, technickú dokumentáciu a záväzné metodiky pre
opatrenia na zamedzenie ohrozenia územia štátu počas povodní (odtok vody, zosuvy, a pod.).
Pri tvorbe noriem je potrebné dohliadnuť na to, aby normy rešpektovali environmentálne kritériá a najmä
chránené biotopy alebo biotopy chránených druhov. Dokumentácia by teda nemala byť iba jednostranne
technicky orientovaná. Ak sa takéto environmentálne požiadavky dostatočne nepremietnu do technických
noriem, hrozí, že pri likvidácii živelných pohrôm môže dôjsť k škodám na chránených biotopoch a druhoch,
ktorým by sa dalo predísť.
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Úloha 1.1.4.: Pokračovať v projektovej príprave aktívnych vodohospodárskych prvkov technickej infraštruktúry
(vodné nádrže, priehrady) slúžiacich na prerozdeľovanie vody v čase a priestore v súlade so strategickými
dokumentmi vodného plánovania. Na úrovni obcí podporovať prípravu a realizáciu viacúčelových vodných
stavieb (napr. rybníky, malé vodné nádrže) a ich rekonštrukciu.
Veľké vodné nádrže a priehrady majú zvyčajne negatívne dopady na chránené biotopy prípadne chránené
druhy, lebo dôjde k ich zániku v dôsledku zatopenia rozsiahlejšieho územia. Vhodným nastavením
manipulačného poriadku na vodnom diele sa dá táto strata kompenzovať, lebo v nádrži sa zvyčajne vytvoria
nové vodné a pobrežné biotopy. Prínosy a straty by mali byť vždy posúdené v procese posudzovania
navrhovaných činností podľa zákona o posudzovaní vplyvov (tzv. EIA). Tam treba najmä dbať na podrobný
a odborne spracovaný biologický prieskum zameraný na chránené biotopy a druhy. Hodnotenie by malo brať
do úvahy aj životnosť priehrad a možné budúce náklady spojené s ich prevádzkou.
Dá sa predpokladať, že menšie vodné plochy (malé vodné nádrže, rybníky) v obciach môžu mať veľmi pozitívny
vplyv na biodiverzitu. Závisí to však najmä od prevádzkového režimu týchto vodných plôch. Pre biodiverzitu sú
najproblematickejšie intenzívne využívané chovné rybníky, ktoré sú silno eutrofizované bez pobrežnej
vegetácie a tie majú len minimálny pozitívny vplyv na biodiverzitu.
Úloha 1.1.5.: Vytvoriť metodické podklady pre odborné riešenie spomalenia odtoku vody z povodí technickými
opatreniami, zmenou systémov hospodárenia na pôde a prvkami zelenej a modrej infraštruktúry v krajine a
sídlach.
Možné negatívne vplyvy súvisia najmä s tým, akým spôsobom budú spracované uvedené metodické podklady.
Pokiaľ preváži čisto technický pohľad s nedostatočným dôrazom na environmentálne dopady navrhnutých
riešení, metodika môže mať veľmi negatívne dopady na ochranu biodiverzity, keďže sa ňou budú riadiť mnohé
projektované stavby. Naopak, ak bude metodika priptravovaná v širšom tíme aj so zapojením odborníkov na
biotu, môže byť veľmi prospešným dokumentom, ktorý významne podporí realizáciu potrebných opatrení na
spomalenie odtoku z povodí.
Úloha 1.2.3.: Obnovovať, opravovať a rozvíjať vybudované protipovodňové vodné stavby, podporovať ich
multifunkčné využitie v protipovodňovej ochrane a v predchádzaní nepriaznivých následkov sucha.
Hlavným rizikom je aj pri tomto opatrení nízka úroveň zohľadnenia požiadaviek na ochranu biodiverzity.
Protipovodňové stavby sú zvyčajne posudzované v plnom rozsahu počas v procese posudzovania
navrhovaných činností podľa zákona o posudzovaní vplyvov (tzv. EIA). Proces EIA by teda mohol zabezpečiť
vhodné posúdenie vplyvov na biodiverzitu. Problémom v praxi je často nízka kvalita dokumentácie EIA (správy
o hodnotení). Kapitoly venované biodiverzite sú spracované iba na základe databázových údajov, terénny
prieskum na mieste sa vykoná iba formálne, prípadne ho vykonajú osoby s nedostatočnou odbornou
erudíciou. To potom vedie k vážnym chybám v procese posudzovania a podceneniu negatívnych vplyvov na
biotu.
Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo
Úloha 2.1.3.: Rozvíjať závlahy s dôrazom na efektívnosť zavlažovania (technológie redukujúce spotrebu
vody/energie, rekonštrukcia/modernizácia existujúcich závlahových systémov) a
Úloha 2.1.5.: Rozvíjať monitoring využitia existujúcich vodných zdrojov spojený s plánmi na zlepšenie
konektivity kanálov, vodných tokov, tvorba nových lokálnych zdrojov vody pre potreby závlah.
Aj keď závlahy majú svoje miesto v častiach Slovenska s najnižšími zrážkovými úhrnmi, často sa aplikovali aj na
miestach, kde predtým došlo k rozsiahlemu odvodňovaniu a likvidácii prirodzených nív. Aplikácia závlah môže
tiež vyvolať zvýšený tlak na spotrebu vody v niektorých oblastiach a negatívne vplývať najmä na miestne
mokraďové ekosystémy. Preto je potrebné pred závlahami preferovať revitalizáciu nivných ekosystémov a
mokradí a snažiť sa riešiť obnovu hydrologického režimu. Takáto obnova môže následne prispieť aj k zlepšeniu
vlhkostných pomerov na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch a zníži potrebu závlah. Navyše systém
melioračných kanálov, ktoré tvoria často zdroj vody pre závlahy, je v mnohých prípadoch významným
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refúgiom biodiverzity v nížinných oblastiach. Zaujímavé tiež môžu byť riešenia, keď sa existujúca sieť
melioračných kanálov využije na dvojaký účel. V čase sucha slúži na zavlažovanie územia a vo vlhkých
obdobiach pomáha regulovať a zmierňovať povodňové stavy. Takéto riešenie sa napr. navrhovalo už v
minulosti pre niektoré lokality na Východoslovenskej nížine (Minárik et al. 2011). Preto by obnova závlah mala
byť až posledným riešením ak zlyhajú prírode blízke postupy.
V neposlednom rade je tiež potrebné prihliadať na fakt, že tu dochádza aj ku kumulácii negatívnych efektov.
Zavlažovanie pozemkov umožní ich intenzívnejšie využitie, ktoré môže mať následne negatívne dopady na
prírodné prostredie v okolí (splachy rezíduí pesticídov, zvýšený odtok živín z poľnohospodárskych pozemkov).
Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo
Úloha 3.4.2.: Do plánovania na úrovni porastov zaviesť posúdenie klimatickej ohrozenosti drevín a umožniť
asistovanú migráciu klimaticky vhodných proveniencií reprodukčného materiálu.
Možné riziká vyplývajúce z tohto opatrenia súvisia najmä s asistovanou migráciou reprodukčného materiálu.
Takýto typ opatrení sa musí posudzovať s veľkou opatrnosťou, aby sa zabránilo prenosu nevhodných drevín na
stanovištia, na ktorých môžu mať negatívny dopad na okolité prostredie. Potrebné je dostatočné zdôvodnenie
na základe dostatočných dostupných poznatkov.
Úloha 3.5.4.: Vypracovať postupy výchovných a obnovných ťažbovo-dopravných postupov a technológií pre
alternatívne modely hospodárenia v lesoch pri zachovaní odolnosti lesného ekosystému.
Výchovné a ťažbovo-dopravné postupy v lesoch patria medzi kľúčové opatrenia s významným dopadom na
lesné biotopy a na ne viazané druhy. Je preto veľmi vhodné, aby boli posúdené aj z pohľadu možných vplyvov
na biodiverzitu a zapracovali sa do nich aj opetranie, ktoré tieto vplyvy čo najviac minimalizujú.
Úloha 3.8.2.: Novelizovať relevantné legislatívne dokumenty, predovšetkým zákon č. 220/2004 o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy (§ 9 – 11) a nadväzujúce metodické dokumenty, a celkovo podporiť
legislatívnu úpravu tzv. bielych plôch.
Riešenie tzv. bielych plôch (nevyužívané poľnohospodárske pozemky, ktoré majú charakter lesa alebo krovín)
je zložitou a kontroverznou témou. Ich prevod na lesnú pôdu nemusí byť z pohľadu biodiverzity vhodným
riešením, lebo v súčasnosti takéto plochy majú pomerne prísnu ochranu v zmysle ustanovení zákona
o ochrane prírody a krajiny (ochrana drevín). Navyše pri vhodnom nastavení by sa mohli stať alternatívnym
zdrojom biomasy na lokálnej úrovni pri plnom zohľadnení potrieb ochrany prírody (Polák et al. 2014). Možným
riešením môže byť aj ich prevod na agrolesnícke systémy. Správne konania o výrube drevín v extraviláne vedú
okresné úrady, je preto potrebné zabezpečiť zjednotenie ich postupov a preškolením zodpovedných
pracovníkov štátnej správy zabezpečiť, aby sa problém ochrany a využitia bielych plôch riešil jednotný
spôsobom.
Špecifický cieľ 5: Zdravie a zdravá populácia
Úloha 5.6.1.: Vytvoriť príručku pre mestá a obce s identifikáciou potenciálnych inváznych rastlín,
domáce/autochtónne alergény vyvolávajúcich alergie a návodom, ako tieto rastliny eliminovať. (napr. kosenie
pred obdobím kvitnutia, ako často kosiť, ...), prípadne, aké rastliny použiť namiesto alergizujúcich.
V tomto opatrení sa počíta s prípravou príručky na starostlivosť o urbánne zelené plochy vo vzťahu k eliminácii
šírenia peľových alergénov. Tu je potrebné upozorniť na to, že takáto príručka by nemala byť jednostranne
zameraná na prevenciu šírenia alergénov, ale mala by zohľadňovať aj dosah na biodiverzitu urbánnych
priestorov. Zelené plochy v mestách sú významným prvkom zelenej infraštruktúry a pri vhodnom režime
starostlivosti (napr. vhodné termíny kosenia) môžu byť aj významným útočiskom pre mnohé druhy živočíchov
a rastlín.
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1.3.5. Vyhodnotenie vplyvov súvisiacich so zdravím obyvateľstva
NAP, v rámci špecifického cieľa 5 zameraného na zdravie a zdravú populáciu, definuje 4 úlohy, ktoré boli
zaradené medzi štrukturálne a infraštruktúrne úlohy (viď tab. č. 1 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií
podľa charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení) a 18 úloh bolo zaradených medzi
neštrukturálne úlohy (viď tab. č. 2 a č. 3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení).
Tabuľkové vyhodnotenie vplyvov NAP súvisiacich so zdravím obyvateľstva je uvedené v prílohe č. 12 Správy o
hodnotení.
Jedným zo základných cieľov NAP je znižovať dopady zmeny klímy a riziká z nej vyplývajúce na obyvateľov SR.
V nasledujúcom prehľade sú uvedené prejavy zmeny klímy vo vzťahu k možným dôsledkom na ľudské zdravie.
Tabuľka 34 Prejavy zmeny klímy a jej dôsledky

Prejav zmeny klímy
Povodne, búrky, tornáda, silné
dažde

Možné dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie
Zvýšenie rizika zranení a úrazov
Zvýšenie rizika výskytu vodou (hepatitída) a potravinami (salmonelóza) prenosných
ochorení
Zvýšené riziko úmrtí, psychické ochorenia.

Sucho, vlny horúčav,
extrémne teploty

Zvýšenie UV žiarenia,
koncentrácií častíc PM
v ovzduší, ozónu
Predĺženie peľovej sezóny
Výskyt vektorov prenosu
infekčných ochorení (kliešte,
komáre)

Zhoršenie teplotného komfortu v dôsledku zosilnenia efektu mestského ostrova tepla
(Heat Island efect).
Zhoršenie zdravotného stavu ľudí s kardiovaskulárnymi alebo respiračnými
ochoreniami.
Zhoršenie celkového zdravotného stavu najviac budú postihnutí starí a osamelí vo veku
nad 75 r., deti, telesne a zdravotne postihnutí.
Zvýšenie mortality a morbidity súvisiacej s teplom najmä u starých, chronicky chorých,
veľmi mladých a sociálne izolovaných ľudí
Zvýšenie rizika dehydratácie
Zvýšenie rizika infekčných ochorení spôsobených vodou a potravinami
Zvýšenie rizika rakoviny, úmrtí na respiračné ochorenia

Astma, alergie, respiračné ochorenia
Lymská borelióza, kliešťová encefalitída, malária, žltá horúčka, západonílska horúčka

Z hľadiska vplyvov zmeny klímy na zdravotný stav obyvateľstva SR v hodnotenom NAP patrí medzi
najvýznamnejší - špecifický cieľ v oblasti zdravia a zdravej populácie: Aktívne a preventívne reagovať na
meniace sa klimatické podmienky a zabezpečiť adekvátne zdravé prostredie pre život - pre prácu, bývanie
a oddych. Pozitívny, synergický a kumulatívny dopad na ľudské zdravie predstavujú všetky navrhované
opatrenia akými sú:
5.1 Posilnenie imunizačných programov
5.2:Integrácia systémov monitorovania ochorení prenášaných potravinami a prostredníctvom zoonóz
a zlepšenie metódy detekcie patogénov a kontaminantov v potravinách
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5.3:Posilnenie a prispôsobenie záchranných zložiek zdravotného systému, zdravotníckeho personálu
a zdravotníckych zariadení. Zabezpečenie optimálnej mikroklímy vnútorného prostredia budov v jestvujúcich
zdravotníckych zariadeniach
5.4: Vytvorenie a udržiavanie systému včasného informovania a varovania verejnosti v prípade extrémnych
výkyvov počasia
5.5:Podpora ochrany zdravia zamestnancov zabezpečením vhodných pracovných podmienok v prípade
extrémov počasia
5.6:Rozšírenie siete monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie biologických alergizujúcich častíc
(peľové zrná, spóry).
Prijatím špecifických opatrení v predmetnej oblasti sa jedná o dlhodobé, regionálno/nadregionálne účinky,
prevažne s nepriamymi a pozitívnymi dopadmi na ľudské zdravie +1, prevažne však neštrukturálneho,
legislatívneho charakteru.
Hodnotenie úloh v rámci prierezových a špecifických opatrení súvisiacich so
obyvateľov

zdravím

Vyhodnotenie kumulatívnych a synergických vplyvov, po zohľadnení všetkých skutočností, poukazuje na
skutočnosť, že zmena klímy môže ovplyvniť zdravie priamo v súvislosti s nárastom horúčav, ale aj chladu,
alebo nepriamo cez zmeny správania sa ľudí (pobyt vo vonkajšom prostredí, rozšírením nákaz spôsobených
potravou, vodou alebo inými vektormi). Zdravie priamo či nepriamo ovplyvňuje celý rad determinantov
v rôznych oblastiach. Realizácia opatrení NAP nevyvolá negatívne kumulatívne vplyvy v oblasti zdravia
v spojení s ostatnými opatreniami, naopak je možné očakávať, že adaptačné opatrenia realizované v iných
oblastiach (nezdravotných) môžu mať pozitívny kumulatívny a synergický efekt aj na verejné zdravie
obyvateľov SR.
Väčšina navrhovaných špecifických cieľov vo vybraných oblastiach (vodný režim a vodné hospodárstvo, sídelné
prostredie, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie
a biodiverzita, technické, ekonomické a sociálne opatrenia) súvisiacich so zmenou klímy, nepriamo pozitívne
ovplyvnia zdravie obyvateľov SR. Viac-menej všetky navrhované špecifické ciele sú v súlade aj s opatreniami
na ochranu zdravia obyvateľstva a zmiernenia následkov zmeny klímy aj v súvislosti s NEHAP V a Ostravskou
deklaráciou, ale aj inými strategickými dokumentmi uvedenými v rámci jednotlivých oblastí. Väčšina opatrení
ovplyvňuje zdravie ľudí nepriamo, keďže sa jedná prevažne o neštrukturálne úlohy.
Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo
Riešiť problémy vzniknuté následkom povodní, prípadne sucha ako možných dôsledkov zmeny klímy a ich
negatívnych dopadov na ľudské zdravie je nevyhnutné. Preto navrhované špecifické opatrenia zamerané na
zadržiavanie vody v krajine a v sídlach, protipovodňová ochrana na zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, kritickej
infraštruktúry a krajiny, zlepšenie ochrany územia a integrovaný manažment krajiny, zabezpečenie dostatku
vody pre biotu a krajinu počas extrémnych prejavov sucha, predstavujú pozitívny, kumulatívny a synergický
vplyv na blahobyt, pohodu, príp. fyzické a duševné zdravie obyvateľov. Veľmi dôležitým faktorom vo vzťahu
k ochrane obyvateľstva je aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, aktualizácia
plánov manažmentu povodňového rizika a vytváranie podmienok na elimináciu povodňového rizika vo vzťahu
k ohrozeniu kritickej infraštruktúry. Potrebné je však poznamenať, že tieto mapy sa v stanovených intervaloch
aktualizujú a NAP na tejto skutočnosti nič nezmení.
V oblasti vodného režimu a vodného hospodárenia, v súčinnosti s územným plánovaním, zohráva dôležitú
úlohu navrhované opatrenie obmedzenia vytvárania nepriepustných plôch v urbanizovanom priestore.
Nežiaducim následkom zmeny klímy je aj sucho a jeho nežiaduce dopady na obyvateľov SR. Preto prijatím
všetkých špecifických opatrení v oblasti vodného režimu a vodného hospodárstva sa jedná o dlhodobé,
regionálno/nadregionálne účinky, prevažne s nepriamymi, ale pozitívnymi dopadmi na ľudské zdravie +1.
Úlohy sú prevažne neštrukturálneho, legislatívneho charakteru.
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Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo
Opatrenia zamerané na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny
ako aj podpora udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby sú bezpodmienečne dôležité aj z hľadiska
zabezpečenia potravín a ochrany zdravia obyvateľov SR. Preto navrhované špecifické opatrenia v oblasti
udržateľného poľnohospodárstva akými sú:
2.1 Opatrenia na zvýšenie retencie vody v pôde
2.2 Minimalizovanie vodnej a veternej erózie pôdy
2.3 Podpora opatrení na ochranu pôdy
2.4 Adaptácia rastlinnej a živočíšnej výroby na zmenené klimatické podmienky j
2.6 Podpora chovu včiel a ochrana opeľovačov
predstavujú významne pozitívny dopad na zdravie obyvateľov SR. Prijatím predmetných adaptačných opatrení
v oblasti udržateľného poľnohospodárstva sa jedná o dlhodobé, regionálno/nadregionálne účinky, prevažne s
nepriamymi, ale pozitívnymi dopadmi na ľudské zdravie +1, najmä však neštrukturálneho, legislatívneho
charakteru.
Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo
Keďže špecifické opatrenia v oblasti adaptovaného lesného hospodárstva súvisia najmä s ochranou a dobrým
zdravotným stavom lesa, stabilitou porastov a odolnosti voči suchu ako aj podpory zalesňovania prednostne
na plochách s nízkou biodiverzitou predovšetkým na degradovaných plochách, ich prijatie môže vo
všeobecnosti pozitívne pôsobiť na zdravie populácie SR. Prijatím adaptačných opatrení v predmetnej oblasti
sa jedná o dlhodobé, regionálno/nadregionálne účinky, prevažne s nepriamymi, ale pozitívnymi dopadmi na
ľudské zdravie +1. Jedná sa prevažne o neštrukturálne, legislatívne opatrenia.
Špecifický cieľ 4: Podpora prírodného prostredia a biodiverzity
Navrhované špecifické opatrenia:
4.1: Zabezpečenie vody pre prírodu, biodiverzitu a krajinu
4.2: Ochrana a adaptácia biodiverzity v poľnohospodárskej krajine
4.3 Ochrana a adaptácia lesov v chránených územiach
4.4: Zabezpečenie stability ekologických sietí a posilnenie adaptácie manažmentu chránených území
4.5: Revitalizácia ekosystémov a prírodný vývoj biotopov s využitím územného plánovania a pozemkových
úprav
4.6: Podpora adaptívneho manažmentu posilňovaním monitorovania a systémov hodnotenia
4.7: Dôsledné a systémovo riešené odstraňovanie a manažment šírenia nepôvodných inváznych druhov
predstavujú ochranu a podporu prirodzenej obnovy prírodných lesov a ich trvalo udržateľné
obhospodarovanie, obnovu inundačných území a zachovanie zdravých funkcií lesov napomáhajú, okrem
iného, aj k ochrane obyvateľstva pred povodňami, eróziou a prívalovými vodami. Zároveň lesné ekosystémy
napomáhajú ochladzovaniu prostredia, a tým k znižovaniu rizík následkov extrémnych teplôt a negatívnych
dopadov na zdravie. Okrem iného aj kontrola a odstraňovanie inváznych a expandujúcich nepôvodných
druhov, ich systematické a dlhodobé mapovanie a monitorovanie napomáha znižovaniu alergénov v životnom
prostredí a tak predmetné opatrenia pozitívne ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľstva, najmä v prípade
astmatikov, alergikov, detskej a staršej populácie.
Prijatím špecifických opatrení v oblasti prírodného prostredia a biodiverzity sa jedná o dlhodobé,
regionálno/nadregionálne účinky, prevažne s nepriamymi, ale pozitívnymi dopadmi na ľudské zdravie +1,
prevažne neštrukturálneho, legislatívneho charakteru.
Špecifický cieľ 6: Adaptované sídelné prostredie
V mnohých prípadoch navrhované špecifické opatrenia týkajúce sa sídelného prostredia akými sú:
6.1:Legislatívna podpora opatrení v sídelnom prostredí v oblasti zmeny klímy
6.2: Systematická podpora zahrnutia témy adaptácie na zmenu klímy do plánovacích dokumentov sídiel
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6.3: Zostavenie metodík, ktoré budú účinným podkladom pri vytváraní prístupu miest a obcí ku reakcii na
dopady zmeny klímy
6.4: Zavedenie národného mechanizmu odbornej podpory pre adaptačný proces v sídlach
6.5: Doplnenie systému vzdelávania v oblasti reagovania na zmenu klímy pre verejnú správu (štátna správa,
samospráva) ovplyvňujú nepriamo aj zdravie obyvateľstva.
Špecifické opatrenie 6.6: Posilnenie finančného rámca pre podporu adaptačných opatrení v sídlach
predstavuje z hľadiska opatrení zameraných na zmierňovanie rizík z prívalových a riečnych povodní v
intravilánoch sídiel ako aj opatrení na zmierňovanie účinkov tzv. mestského ostrova tepla a opatrenia na
zmierňovanie dôsledkov nárastu priemernej teploty pôsobia pozitívne na zdravie obyvateľov. Prijatím všetkých
predmetných adaptačných opatrení v oblasti sídelného prostredia sa jedná o dlhodobé, najmä nadregionálne
účinky, prevažne s nepriamymi, jednoznačne však pozitívnymi dopadmi na ľudské zdravie +1.
Špecifický cieľ 7: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
Prijatím špecifických opatrení
7.1. Podpora adaptácie v oblasti horninového prostredia a geológie
7.2: Zlepšenie klimatickej odolnosti cestou podpory metodík posudzovania dopadov zmeny klímy do prípravy a
posudzovania infraštruktúrnych plánov/projektov a prehodnotenie technologických štandardov
7.3: Podpora podnikateľského prostredia v kontexte adaptácie na zmenu klímy
7.4:Podpora adaptačných opatrení v energetickom sektore
7.5: Znižovanie rizík spojených so sektorom cestovného ruchu a posilňovanie konkurencie schopnosti
turistických destinácií
7.6 Zlepšenie podpory adaptácie u sociálne ohrozených obyvateľov a ľudí v chudobe
sa jedná o dlhodobé, regionálno/nadregionálne účinky, prevažne s nepriamymi a pozitívnymi dopadmi na
ľudské zdravie +1. Opatrenia sú prevažne neštrukturálneho, legislatívneho charakteru.

1.3.6. Vyhodnotenie vplyvov súvisiacich so sídelným prostredím
NAP, v rámci špecifického cieľa 6 zameraného na adaptované sídelné prostredie, definuje 4 úlohy, ktoré boli
zaradené medzi štrukturálne a infraštruktúrne úlohy (viď tab. č. 1 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií
podľa charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení) a 14 úloh bolo zaradených medzi
neštrukturálne úlohy (viď tab. č. 2 a č. 3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení).
Tabuľkové vyhodnotenie vplyvov NAP súvisiacich so sídelným prostredím je uvedené v prílohe č. 13 Správy o
hodnotení.
Súčasný vývoj, ako aj trendy vývoja poukazujú na to, že potreba prispôsobenia miest zmenám klímy je zásadná
pre celkovú odolnosť Európy119, spoločnosť - z dôvodu koncentrácie obyvateľstva - vrátane zraniteľných skupín
- majetku a hospodárskych aktivít. Ako naliehavo potrebná sa ukazuje zmena spôsobu plánovania a budovania
našich miest, v kontexte zmeny klímy, nakoľko súčasný rozvoj miest je neudržateľný a prispieva k zvyšovaniu
klimatických rizík s negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Na podporu miest je potrebný spoločný postup na
všetkých úrovniach riadenia - cez národnú až po miestnu úroveň, prostredníctvom lepšieho prístupu k
vedomostiam a financovaniu; politického odhodlania a zapojenia komunity; a začleňovania adaptácie do
všetkých oblastí politiky. Podpora adaptácie na miestnej úrovni je kľúčová a rovnako tak kľúčovú úlohu/funkciu
tu hrajú samosprávy. Počet miest a obcí odhodlaných konať v oblasti adaptácie na zmenu klímy postupne
narastá. Mnohé mestá na Slovensku si už uvedomili potrebu adaptácie a začali konať, pokrok je však stále
pomalý. Je to do značnej miery spôsobené absenciou jednotných postupov, ľudských a finančných zdrojov.
119

https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe
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Existuje urgentná potreba rozvoja konkrétnych adaptačných opatrení. Klimatické riziká sú vysoké a závisia od
kontextu, pretože závisia od vyskytujúcich sa rizík v danom mieste, ako aj na štruktúre miestnych obyvateľov.
Podpora adaptácie na miestnej úrovni je primárne riešená aktualizáciou NAS a pripravovaným NAP. Jedná
o dva kľúčové strategické dokumenty, ktoré významným spôsobom prispievajú k riešeniu problematiky
adaptácie sídelného prostredia na zmenu klímy.
Špecifický cieľ 6: Adaptované sídelné prostredie je zameraný na zlepšenie adaptácie sídelného prostredia
najmä prostredníctvom prípravy legislatívneho prostredia vytvárajúceho vhodné adaptačné prostredie
v sídlach, metodickej a konzultačnej podpory samosprávam a zabezpečením finančných zdrojov na realizáciu
adaptačných opatrení v sídelnom prostredí.
Špecifické opatrenia riešené v rámci ŠO 6.1 až 6.3 majú z hľadiska povahy a vplyvov identický charakter. Kvôli
prehľadnosti sú hodnotené spoločne. Prevažná väčšina neštrukturálnych úloh (špecifické opatrenie 6.1 až 6.3)
má základy dané už schválenou aktualizáciou NAS. Príspevok NAP k nulovému variantu spočíva najmä
v definovaní zodpovednosti za plnenie a termínov realizovania.
Špecifické opatrenie 6.1: Legislatívna podpora opatrení v sídelnom prostredí v oblasti zmeny klímy
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ adaptačnom audite (analýzy) existujúcich relevantných legislatívnych predpisov, ktorý bude slúžiť pre
identifikáciu potrebných zmien;
b/ tvorbe zásad a princípov zlepšenia existujúceho legislatívneho rámca a legislatívnom spracovaní (doplnenia
zákonov).
Špecifické opatrenie 6.2: Systematická podpora zahrnutia témy adaptácie na zmenu klímy do plánovacích
dokumentov sídiel
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ analýze legislatívy a príprave metodológie súvisiacej s prípravou plánovacích dokumentov sídiel (PHSR,
ÚPN, MÚSES, sektorové plány a ďalšie);
b/ príprave/aktualizácii záväznej metodiky zostavovania plánovacích dokumentov a zakotvenia nového
prístupu do systému plánovania sídelného prostredia.
Špecifické opatrenie 6.3: Zostavenie metodík, ktoré budú účinným podkladom pri vytváraní prístupu miest
a obcí ku reakcii na dopady zmeny klímy
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ preskúmaní existujúcich metodík zo Slovenska a zo zahraničia na hodnotenie zraniteľnosti/odolnosti sídiel
na dopady zmeny klímy a zostavovania adaptačnej stratégie pre sídla;
b/ tvorbe optimálnej metodológie hodnotenia (variant hodnotenia) zraniteľnosti a zostavovania Adaptačnej
stratégie pre sídla na Slovensku, zohľadňujúc ich klimatické a územno-správne špecifiká;
c/ podpore budovania odborných kapacít na aplikáciu metodológie.
Úlohy špecifických opatrení 6.1 až 6.3 sú neštrukturálneho charakteru, analyticko-legislatívneho, sú to mierne
koncepcie. Voči životnému prostrediu sa jedná o indiferentné úlohy (bez vplyvu). Za predpokladu efektívne a
účelne nastavených legislatívnych pravidiel, metodickej podpory je možné očakávať pozitívne vplyvy,
prejavujúce sa najmä v dlhodobom časovom horizonte.
Analyticko-legislatívne úlohy (úlohy 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2) majú nepriame dopady na životné
prostredie lokálneho až nadregionálneho (celoštátneho) dosahu, dlhodobého charakteru. Jedná sa o málo
významné pozitívne vplyvy na úrovni +1, bez rizík zásadného negatívneho ovplyvnenia niektorej zo zložiek
životného prostredia. Vzhľadom na to, že ide sa jedná o neštrukturálne úlohy, nestanovujú sa podmienky
realizácie.
Do konca roka 2022 je plánované spracovanie legislatívnych návrhov (úloha 6.1.2). Vzhľadom k nadväzujúcim
úlohám a plneniu ďalších aktivít sa odporúča zadefinovať cieľ ambicióznejšie a to do podoby schválenej
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legislatívy. Spracovanie návrhu vytvára neistoty v plnení a taktiež znamená odklad spôsobený procesom
schvaľovania a následnej lehoty účinnosti legislatívnych úprav. Reálny predpoklad je tak koniec roka 2023, čo
predstavuje takmer polovicu času platnosti NAP.
Špecifické opatrenia riešené v rámci ŠO 6.4 a 6.5 sú systémového charakteru bez priamej väzby na aktualizáciu
NAS, nepriamo však s ňou súvisia, resp. z nej vyplývajú.
Špecifické opatrenie 6.4: Zavedenie národného mechanizmu odbornej podpory pre adaptačný proces v sídlach
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ identifikácii existujúcej odbornej inštitucionálnej kapacity na Slovensku v oblasti všetkých krokov
adaptačného procesu;
b/ tvorbe mechanizmu komplexnej odbornej podpory sídiel (typu one stop shop) a jeho vnútorného
fungovania
Špecifické opatrenie 6.5: Doplnenie systému vzdelávania v oblasti reagovania na zmenu klímy pre verejnú
správu (štátna správa, samospráva)
Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ identifikácii tém vzdelávania verejnej správy v oblasti reakcie na zmenu klímy;
b/ zostavenia relevantných vzdelávacích materiálov a tvorbe programu post-graduálneho celoživotného
vzdelávania pre verejnú správu v tejto téme.
Úlohy špecifického opatrenia 6.4 a 6.5 (úlohy 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1 až 6.5.4) sú neštrukturálneho charakteru,
analyticko-legislatívneho (systémového), sú to koncepcie bez negatívneho vplyvu (0) len s veľmi nepriamym
pozitívnym vplyvom (+1) hlavne na sídelné prostredie, využívanie zeme, obyvateľstvo, vodné a klimatické
pomery, ako aj biotu a krajinu. Negatívne vplyvy sa nepredpokladajú. Jedná sa skôr o podporný nástroj, ktorý
môže určitým podielom prispieť k plneniu cieľov NAP a tiež aktualizácie NAS.
Vzhľadom na to, že ide sa jedná o neštrukturálne úlohy, nestanovujú sa podmienky realizácie.
Špecifické opatrenie 6.6: Posilnenie finančného rámca pre podporu adaptačných opatrení v sídlach
Úlohy 6.6.1 až 6.6.6 pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ pokračovaní v spolufinancovania projektov programu LIFE zo štátneho rozpočtu;
Finančnej podpore:
b/ zavedenie tzv. klimatického spravovania sídiel (plánovanie, rozhodovanie, povoľovanie, poskytovanie
informácií a pod.) a zostavovanie adaptačných politík/stratégií;
c/ opatrenia na zmierňovanie rizík z prívalových a riečnych povodní v intravilánoch sídiel;
d/ opatrenia na zmierňovanie účinkov tzv. mestského ostrova tepla;
e/ opatrenia na zmierňovanie dôsledkov dlhých období sucha na poskytovanie ekosystémových služieb;
f/ opatrenia na búrky a veterné smršte;
g/ opatrenia na zmierňovanie dôsledkov nárastu priemernej teploty;
h/ opatrenia zamerané na revitalizáciu zanedbaných a nevyužívaných území (brownfields) na území sídla
s cieľom zvýšenia reálneho potenciálu týchto území prispievať k adaptácii sídla.
Implementácia štrukturálnych úloh priamo v sídelnom prostredí má najvýznamnejší pozitívny dopad z hľadiska
adaptácie na zmenu klímy. Krátkodobo sa môžu prejaviť lokálne negatívne vplyvy, avšak z dlhodobého
hľadiska sa prejavia najmä priaznivé účinky na pohodu a kvalitu života obyvateľov a taktiež, mnohé adaptačné
opatrenia sú aj mestotvorné, estetické prvky, ktoré budú mestá Slovenska dotvárať.
Podpora projektov záchytu zrážok a ich využívania v čase sucha, ako aj budovanie zelenej a modrej
infraštruktúry sú úlohy štrukturálneho charakteru, sú to sivé, zelené a modré koncepcie typu win-win, s
priaznivým dopadom na sídelné prostredie, obyvateľstvo, vodné a klimatické pomery, v neposlednom rade aj s
pozitívnym vizuálnym impaktom a zvýšením estetiky budov a miest a obcí, ako takých. V oblasti stavebníctva
tiež prispieva k zvýšeniu zamestnanosti. Negatíva môžu byť v podobe záberov pôd a zmeny využitia zeme
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(potreby budovania stavebných objektov, modrej a zelenej infraštruktúry). Zmenu spôsobu využitia územia je
možné v kontexte posudzovanej adaptácie na zmenu klímy považovať za prínosnú. Miera prínosu je závislá od
druhu a spôsobu realizácie úlohy a použitého prístupu k nej. Druh vplyvu bude závislý od spôsobu, rozsahu
implementácie projektov viazaných na úlohy plánované v NAP a ich lokalizácie.
Úlohy 6.6.3 až 6.6.6 sú projektovo orientované, preto vplyvy sú hodnotené ako priame lokálneho dosahu, ale s
dlhodobými účinkami, minimálne na úrovni významnosti 2. Dosah pozitívnych vplyvov spojených
s implementáciou úloh bude narastať spolu s počtom implementovaných projektov. Nie sú identifikované
žiadne riziká, a konkrétne podmienky realizácie (napr. neprijateľné, alebo zaručujúce pozitívny dopad) budú
stanovené v konkrétnej projektovej dokumentácii.
Za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii projektov viazaných na
úlohy plánované v NAP, sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia,
zdravie obyvateľstva. Vzhľadom k tomu, že prevažná časť projektov bude viazaná na sídelné prostredie, event.
jeho bezprostredné okolie, nepredpokladajú sa strety záujmov so záujmami ochrany environmentálne
obzvlášť dôležitých oblastí.
NAP je definovaný na obdobie do roku 2027, pričom v oblasti sídelného prostredia sú zadefinované
štrukturálne úlohy len do konca roka 2025. Do roku 2022, majú byť k dispozícii podporné a metodické
materiály, na ktoré pravdepodobne mnohé sídla na Slovensku budú čakať a spoliehať sa na ich usmernenia
a výsledky, odporúčania. Na samotnú realizáciu projektovo- orientovaných úloh, t. j. tých s priamym dopadom
na sídelné prostredie, zostanú len 3 roky, nakoľko termín plnenia je definovaný do roku 2025. Odporúča sa
termíny upraviť tak, aby zodpovedali termínom prípravy a schvaľovania NAP a zároveň, aby sa v maximálnej
možnej miere využil časový horizont, v rámci ktorého budú vyčleňované finančné prostriedky z fondov EÚ, t.j.
odporúča sa najmä štrukturálne úlohy zadefinovať do 31.12.2027, resp. dlhodobo.
Okrem vytvorenia primeraného časového priestoru pre mestá a obce na realizáciu aktivít, bude dĺžka trvania
úlohy korešpondovať s programovým obdobím, ktoré končí v roku 2027 a tiež s výhľadom, pre ktorý NAP
definovaný.
Úloha 6.6.3 viazaná na Envirofond a termín do 31.12.2021, vzhľadom k stavu plnenia a schvaľovania NAP
nebude naplnená. Vyššie uvedené úpravy, zlúčenie a predĺženie lehôt, prispejú k jej plneniu, resp. plneniu
zmyslu a cieľa adaptácie v sídelnom prostredí.

Hodnotenie úloh v rámci prierezových a špecifických opatrení súvisiacich so sídelným
prostredím
Sídla vytvárajú životné prostredie pre väčšinu obyvateľov Slovenska. Zmeny klímy v sídlach vzhľadom na
hustotu zastavania územia a počtu obyvateľov a nedostatok zelených plôch sa prejavujú oveľa intenzívnejšie
ako v iných prostrediach. Bezprostredne tu dochádza k ohrozovaniu zdravia a majetku obyvateľstva.
Vplyvy úloh v rámci prierezových a špecifických opatrení súvisiacich so sídelným prostredím sa predpokladajú
v prípade:
Spomedzi prierezových opatrení, medzi najdôležitejšie vo vzťahu k sídelnému prostrediu patrí PO. 4, ktoré sa
zameriava na posilnenie systémového zapracovania témy adaptácie na zmenu klímy do pripravovaných noviel
stavebného zákona, zákona o územnom plánovaní a ostatných súvisiacich legislatívnych zmien. Jedná sa
o opatrenie neštrukturálneho, analyticko-legislatívneho charakteru. Voči životnému prostrediu sa jedná o
indiferentné opatrenie (bez priameho vplyvu). Za predpokladu efektívne a účelne nastavených legislatívnych
pravidiel je však možné očakávať významne pozitívne vplyvy na sídelné prostredie, prejavujúce sa najmä v
dlhodobom časovom horizonte.
Rovnako tak PO.7 zamerané na prípravu komplexných scenárov zmeny klímy s implikáciami pre krajinu a
sídelné prostredie (do roku 2030 s výhľadom do roku 2050) môže napomôcť pri stanovovaní priorít
pre identifikáciu potrieb riešenia adaptácie v sídelnom prostredí.
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Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo
V našich podmienkach by mali byť opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy zamerané tak na
kompenzáciu prejavov sucha, teda poklesu prietokov a výdatností vodných zdrojov, jednak realizáciou
opatrení zameraných na zadržanie vody v krajine, resp. povodí, ale aj realizáciou opatrení umožňujúcich
nadlepšovanie prietokov vodných zdrojov počas sucha, t. j. umožňujúcich lepší manažment odtoku v povodí a
na minimalizovanie negatívnych dôsledkov povodní, najmä prívalových povodní v horských a podhorských
oblastiach.
Úlohy navrhované v NAP sú navrhnuté vo väzbe na adaptačné opatrenia aktualizácie NAS:
- spomalenie odtoku vody z povodia
- Špecifické opatrenie 1.1: Zadržiavanie vody v krajine a sídlach
- Špecifické opatrenie 1.3: Zlepšenie ochrany územia a integrovaný manažment krajiny
- Špecifické opatrenie 1.7: Hospodárenie v lesoch a v krajine a ochrana vodných zdrojov
- zmenšenie maximálneho prietoku povodne a hodnotenie rizika
- Špecifické opatrenie 1.2: Protipovodňová ochrana na zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, kritickej
infraštruktúry a krajiny
-

hospodárenie s vodou
- Špecifické opatrenie 1.4: Adaptácia v strategických dokumentoch integrovaného manažmentu
povodí

Opatrenia obsahujú úlohy, ktorými sa zvyšuje podrobnosť adaptačných opatrení uvedených v aktualizácii NAS.
Jedná sa prevažne o úlohy neštrukturálneho charakteru, analyticko-legislatívneho, u ktorých sa
predpokladá nepriamy pozitívny vplyv na sídelné prostredie. Sídelné prostredie patrí, vzhľadom na
koncentráciu obyvateľov, k výrazne citlivému prostrediu. Úlohy majú za cieľ podporovať opatrenia na
znižovanie podielu nepriepustných povrchov a decentralizovanú retenciu na zachytávanie a infiltráciu
zrážkovej vody za pomoci prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj prvkov technického charakteru. Podporujú sa
taktiež
možnosti
vsakovania
a zachytávania dažďových vôd a ich využívanie na úžitkové účely. Otvorené dažďové nádrže, vodné plochy
alebo mokrade vytvoria priestory na oddych a podporu biodiverzity v mestách. Dôležitú rolu zohráva najmä
prevencia, t.j. zabránenie vzniku nového rizika, zníženie zraniteľnosti sídelného prostredia a to
implementáciou adaptačných opatrení od štádia plánovania, povoľovania až po samotnú podporu realizácie
stavieb. Implementáciou navrhovaných úloh sa vytvoria podmienky na riešenie rizík súvisiacich so zmenou
klímy a predchádzanie dôsledkom zmeny klímy. Na úrovni obcí sa uvažuje s podporou prípravy a realizácie
viacúčelových vodných stavieb, obnovou/ opravou existujúcich protipovodňových stavieb a podporou ich
multifunkčného využitia (1.1.4, 1.2.3), ktoré budú mať lokálne, priame pozitívne vplyvy na sídelné prostredie.
Podmienky realizácie určí až projektová dokumentácia konkrétnej stavby, vrátane prípadných rizík.
Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo je značne vystavené nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, pretože poľnohospodárske
činnosti sú priamo závislé od klimatických podmienok. Zvyšovanie koncentrácie atmosférického CO 2, rast
priemernej ročnej teploty vzduchu, zmeny v ročnom chode a časovom režime zrážok a frekvencii extrémnych
prejavov počasia majú dopad na vodné zdroje, pôdu, výskyt škodcov a chorôb, ovplyvňujú množstvo, kvalitu a
stabilitu produkcie potravín a vedú k zmenám v rastlinnej aj živočíšnej produkcii.
Obyvateľstvo sídel je priamo závislé na poľnohospodárstve. Poľnohospodárska výroba vo veľkej miere
ovplyvňuje tvar krajiny, nesprávne využívanie pôdy vedie často k jej erózií a degradácií. Často dochádza
k znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd, znečisťovaniu ovzdušia v dôsledku poľnohospodárskej
výroby, či už priamo, alebo nepriamo. Špecifické opatrenia na zníženie negatívneho vplyvu
poľnohospodárstva na životné prostredie, ako aj na zmenu klímy sú vítaným prínosom na zlepšenie
súčasného stavu. Opatrenia, a na ne viazané úlohy, sa nepriamo a pozitívne dotýkajú aj sídel. Za
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najvýznamnejšie je možné považovať plnenie úlohy viazanej na riešenie problémov súvisiacich s vlastníckymi
vzťahmi cez projekty pozemkových úprav.
Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo
Pri adaptácii lesov na zmenu klímy je okrem tradičných poznatkov ekológie, pestovania a ochrany lesa a
ďalších odborov potrebné zohľadňovať poznatky o očakávanom vývoji klímy, súčasnom stave porastov,
výsledky regionálnych štúdií dopadov zmeny klímy na lesy a pozorovania o klimatických rizikách pre lesy v
regiónoch, v ktorých súčasná klíma rámcovo zodpovedá našej budúcej klíme (metóda analógie). Vývoj a
implementácia účinných adaptačných opatrení preto presahujú rámce tradičných lesníckych disciplín a
vyžadujú interdisciplinárny prístup.
Aj keď lesné porasty sa nenachádzajú priamo v sídlach, sú súčasťou katastrálneho územia sídel. Lokálne
ovplyvňujú klimatické pomery, zabezpečujú ochranu sídel pred prívalovými dažďami, vytvárajú priestor na
rekreáciu obyvateľov miest a obcí.
Navrhované špecifické opatrenia a k nim viazané úlohy by mali zabezpečiť priaznivý stav lesa aby poskytoval
všetky funkcie (pôdoochrannú, vodoochrannú, rekreačnú, hospodársku) a tým napomohol k zmierneniu
dopadov zmeny klímy.
Špecifický cieľ 4: Podpora prírodného prostredia a biodiverzity
Život človeka v sídlach priamo závisí od kvalitného prírodného prostredia. Je priamo viazaný na biotu.
Biodiverzita je predpokladom pre zabezpečenie ekosystémových služieb, ktoré predstavujú príspevky
ekosystémov ku kvalite života ľudí. Rámcovo sa členia na produkčné, regulačné, kultúrne a podporné služby.
Niektoré, najmä regulačné (udržiavanie kvalitného ovzdušia a vody, ovplyvňovanie klimatických podmienok,
zmiernenie následkov erózie pôdy a záplav) a podporné ekosystémové služby (kolobeh uhlíka a vody, tvorba
kyslíka pri fotosyntéze a viazanie uhlíka), priamo súvisia s adaptáciou na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,
alebo prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy. Strata biodiverzity spolu so zmenou klímy predstavujú
najkritickejšiu globálnu environmentálnu hrozbu.
Prínosy zelenej infraštruktúry pre riešenie adaptácie sú nasledujúce: zachováva ekologické funkcie, zabraňuje
strate biodiverzity a zabezpečuje poskytovanie ekosystémových služieb, zabezpečuje kvalitu životného
prostredia, poskytuje ekologické riešenie určitých technických problémov, udržuje integritu biotopov, a ak je
účinne zohľadnená v priestorovom plánovaní a pri plánovaní územného rozvoja, zabezpečuje zachovanie
prírodných území v sídelnom prostredí a zlepšuje mikroklímu prostredia.
Navrhované špecifické opatrenia:
4.1: Zabezpečenie vody pre prírodu, biodiverzitu a krajinu
4.2: Ochrana a adaptácia biodiverzity v poľnohospodárskej krajine
4.3 Ochrana a adaptácia lesov v chránených územiach
4.4: Zabezpečenie stability ekologických sietí a posilnenie adaptácie manažmentu chránených území
4.5: Revitalizácia ekosystémov a prírodný vývoj biotopov s využitím územného plánovania a pozemkových
úprav
4.7: Dôsledné a systémovo riešené odstraňovanie a manažment šírenia nepôvodných inváznych druhov
obsahujú prevažne neštrukturálne úlohy zamerané na ochranu a podporu prirodzenej obnovy prírodných
lesov a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie, obnovu inundačných území a zachovanie zdravých funkcií
lesov napomáhajú, okrem iného, aj k ochrane obyvateľstva pred povodňami, eróziou a prívalovými vodami.
Zároveň lesné ekosystémy napomáhajú ochladzovaniu prostredia, a tým k znižovaniu rizík následkov
extrémnych teplôt a negatívnych dopadov na zdravie obyvateľov a sídla.
Prijatím špecifických opatrení v oblasti prírodného prostredia a biodiverzity sa jedná o dlhodobé, lokálne až
regionálno/nadregionálne účinky, prevažne s nepriamymi, pozitívnymi dopadmi aj na sídelné prostredie +1.
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Špecifický cieľ 5: Zdravie a zdravá populácia
Pribúdanie extrémnych prejavov počasia za posledných niekoľko dekád a poznatky o procesoch, ktoré k tejto
situácii viedli, sú príčinou rastúceho záujmu vedcov v zdravotníctve určiť mechanizmy, ktorými zmena klímy
ovplyvňuje zdravie obyvateľstva. Výsledky viacerých hodnotení, výskumných projektov a národných
hodnotení dopadov na zdravie potvrdili, že v najbližších desaťročiach bude ľudské zdravie vystavené
významným prejavom zmeny klímy, pravdepodobne najmä v podobe zvýšeného počtu tropických dní a
častejšiemu výskytu vĺn horúčav, víchric, búrok, extrémnych úhrnov zrážok, povodní alebo sucha. Okrem
priameho ohrozenia životov a zdravia počas týchto udalostí hrozí obyvateľom nebezpečenstvo aj v dôsledku
zhoršenia kvality vodných zdrojov, epidemiologického rizika z kontaminácie potravín, výskytu nových vektorov
prenosu infekčných ochorení alebo predĺženia peľovej sezóny.
Z hľadiska ochrany zdravia populácie v SR v súvislosti so zmenou klímy, prípadne zmiernenia jej nepriaznivých
dôsledkov, je možné očakávať, že adaptačné opatrenia a úlohy realizované v iných, nezdravotníckych
sektoroch môžu mať pozitívny efekt aj na verejné zdravie populácie a kvalitu života a teda aj miest. Nepriamo
pozitívne bude fungovanie sídel podporené napr. implementáciou úlohy 5.6.1. Vytvoriť príručku pre mestá
a obce s identifikáciou potenciálnych inváznych rastlín, domáce/autochtónne alergény vyvolávajúcich alergie
a návodom, ako tieto rastliny eliminovať. (napr. kosenie pred obdobím kvitnutia, ako často kosiť, ...),
prípadne, aké rastliny použiť namiesto alergizujúcich.
Špecifický cieľ 7: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
Sídiel sa dotýkajú napr. nasledovné opatrenia a úlohy:
- na zmiernenie zmeny krajiny smeruje popis úlohy zameraný na plnenie špecifického opatrenia 7.1.
Podpora adaptácie v oblasti horninového prostredia a geológie poukazuje na potrebu opatrení na
prevenciu a manažment rizík. Samotné úlohy však takto koncipovanú úlohu neobsahujú. V uvedenom
kontexte tak bude dôležitú rolu zohrávať aktualizácia NAS, event. samostatné, sektorové strategické
dokumenty platné na Slovensku riešiace problematiku svahových deformácií.
- na zmiernenie ohrozenia zdrojov pitnej vody-úloha 7.1.2 Hydrogeologický prieskum zameraný na
vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody v deficitných oblastiach- život v sídle je
priamo závislý na dostatku kvalitnej pitnej vody, jej kvalita priamo ovplyvňuje zdravie obyvateľstva.
Podpora hydrogeologického prieskumu deficitných oblastí pre účely zabezpečenia zdrojov pitnej vody je
projektovo orientovanou úlohou zo súboru modrých, a čiastočne sivých (kvôli vrtným prácam) koncepcií,
s pozitívnym dopadom na obyvateľstvo a využitie zeme (vodné hospodárstvo).
Rovnako tak opatrenia a úlohy smerované do oblasti podpory podnikateľského prostredia a energetického
sektora sa nepriamo dotýkajú aj podmienok v sídlach a sú považované za nepriame pozitívne opatrenia vo
vzťahu k sídelnému prostrediu.

1.3.7. Vyhodnotenie vplyvov súvisiacich s technickými, ekonomickými a sociálnymi opatreniami
NAP, v rámci špecifického cieľa 7 zameraného na technické, ekonomické a sociálne opatrenia, definuje 3
úlohy, ktoré boli zaradené medzi štrukturálne a infraštruktúrne úlohy (viď tab. č. 1 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh
do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení) a 15 úloh bolo
zaradených medzi neštrukturálne úlohy (viď tab. č. 2 a č. 3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa
charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení).
Tabuľkové vyhodnotenie vplyvov NAP súvisiacich s technickými, ekonomickými a sociálnymi opatreniami je
uvedené v prílohe č. 14 Správy o hodnotení.
Špecifický cieľ 7: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia je zameraný na posilnenie chápania adaptácie
ako ekonomickej a sociálnej výzvy, zapojenie ďalších dotknutých sektorov hospodárstva a zlepšenie
implementačného rámca pre prierezové a špecifické opatrenia.
Pre efektívne kroky naplnenia tohto cieľa poukazuje na potrebu:
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1. zamerania sa na adaptáciu v oblasti geologických rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy
2. podpory klimatickej odolnosti a adaptácie všetkých typov infraštruktúry, vrátane kritickej
infraštruktúry
3. podpory adaptácie podnikateľského prostredia v oblasti všetkých typov podnikov, sektorov energetiky
a cestovného ruchu
4. podpory riešenia sociálnych problémov súvisiacich so zmenou klímy
Obsahuje tak súbor rôznorodých špecifických opatrení a k nim prislúchajúcich cieľov.
Za účelom podpory adaptácie v oblasti horninového prostredia a geológie je, v špecifickom opatrení 7.1,
navrhnuté smerovanie hlavných úloh v období implementácie NAP na investície do:
a/ zníženia ohrozenia zdrojov pitnej vody, stability územia a riešenia problematiky starých záťaží,
b/ geologického prieskumu zameraného na vymedzenie deficitných oblastí z hľadiska zdrojov pitnej vody a
overenie výdatnosti týchto zdrojov, ako aj na opatrenia zamerané na prevenciu a manažment zosuvných rizík.
Špecifikácia úloh smerovaných k naplneniu cieľa však nie v plnom rozsahu korešponduje s popisom úloh pre
naplnenie cieľa. V NAP navrhované úlohy sa sústreďujú na vypracovanie inventúry a hodnotiacej správy
v rámci úloh:
7.1.1 Tvorba modelov dopadu zmeny klímy na vybrané uzly kritickej infraštruktúry a prehodnotenie vybraných
technických štandardov
7.1.2 Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej
vody v deficitných oblastiach
Vychádzajúc z definovaných úloh podporujúcich plnenie špecifického opatrenia, investície do zníženia
ohrozenia zdrojov pitnej vody, stability územia a riešenia problematiky starých záťaží, je možné predpokladať
len v obmedzenom rozsahu, resp. len v teoretickej rovine.
Úloha 7.1.1 je neštrukturálnou, analyticko-legislatívnou úlohou, miernou koncepciou, u ktorej sa
nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie. Pozitíva sa prejavia skôr vo vzťahu k analyzovanej
infraštruktúre. Vo vzťahu k cieľom špecifického opatrenia je irelevantná.
Úloha 7.1.2 je projektovo orientovanou úlohou zo súboru modrých, a čiastočne sivých (kvôli vrtným prácam)
koncepcií, s pozitívnym dopadom na obyvateľstvo a využitie zeme (vodné hospodárstvo).
Primárne sa požiadavkou na vykonanie hydrogeologických prieskumov zaoberá Plán rozvoja verejných
vodovodov. Z hľadiska systémového riešenia Plán rozvoja verejných vodovodov v období rokov 2016 – 2021
ako aj v nasledujúcom období, t.j. roky 2021 – 2027, poukazuje na potrebu vypracovania kvalitného
hydrogeologického prieskumu, ktorý poskytne dostatočne presné údaje o potenciálnych zdrojoch pitnej vody.
Predmetná požiadavka sa avšak dlhodobo neplní. Vzhľadom k zistenému skutkovému stavu sa, v rámci
aktualizácie Plánu rozvoja verejných vodovodov na roky 2021 – 2027, v procese strategického posúdenia
dokumentu a vo vydanom záverečnom stanovisku120, odporúča vykonať doplnenie strategického dokumentu
a jeho úpravu tak, aby obsahoval časový harmonogram realizácie hydrogeologických prieskumov vrátane
vyčlenenia finančných prostriedkov na ich realizáciu (odhad nákladov). V rámci definovania požiadaviek na
uskutočnenie hydrogeologického prieskumu sa odporúča prioritne riešiť časti Slovenska s nevyhovujúcou
kvalitou alebo kvantitou vody. Prieskumy sa odporúča navrhnúť etapovite v rámci celého obdobia platnosti
strategického dokumentu vrátane poukázania na práce, ktoré sa potenciálne budú uskutočňovať po jeho
skončení platnosti, t. j. prenesú sa do ďalšieho plánovacieho obdobia.
Vzhľadom k uvedenému možno očakávať disproporciu v plnení úlohy, resp. ohrozenie jej plnenia a časový
nesúlad v plnení. Odporúča sa preto zabezpečiť zosúladenie NAP s Plánom rozvoja verejných vodovodov na
roky 2021 – 2027, event. vypustenie predmetnej úlohy z NAP.
Úlohy špecifického opatrenia 7.2. sa sústredia na zlepšenie klimatickej odolnosti cestou podpory metodík
posudzovania dopadov zmeny klímy do prípravy a posudzovania infraštruktúrnych plánov/projektov
120

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-sr-n
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a prehodnotenie technických štandardov. Navrhované úlohy 7.2.1 a 7.2.2 sú neštrukturálne, analytickolegislatívne úlohy, mierne koncepcie, u ktorých sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie. Pozitíva sa
prejavia skôr vo vzťahu k analyzovanej infraštruktúre. Pozitívne dopady sa prejavia nepriamo, pričom vplyv na
zložku je závislý od typu plánu/projektu a jeho zamerania.
Úloha 7.2.2 je takmer identická s úlohou 7.1.1. Hodnotenie k nej viazané je preto identické. Vo vzťahu
k zneniu týchto úloh v NAP odporúča sa prehodnotiť ich znenie a upraviť ho tak, aby bol zrejmý sledovaný cieľ
aj s ohľadom na špecifické opatrenie, na ktoré sa viaže.
Podpora podnikateľského prostredia v kontexte adaptácie na zmenu klímy je riešená neštrukturálnymi,
analyticko- legislatívnymi úlohami (7.3.1, 7.3.2 a 7.3.3), ktoré nebudú mať negatívny vplyv na životné
prostredie. Voči životnému prostrediu sa jedná o indiferentné úlohy (bez vplyvu). Za predpokladu efektívne a
účelne nastavených legislatívnych pravidiel, metodickej podpory je možné očakávať nepriame významné
pozitívne vplyvy, prejavujúce sa najmä v dlhodobom časovom horizonte z hľadiska sledovaného cieľa.
Podpora nových produktov a služieb v oblasti zlepšenia adaptácie na zmenu klímy pre rôzne cieľové skupiny
(úloha 7.3.4) bola zaradená medzi štrukturálne úlohy, koncepcie sivé, modré alebo zelené, závislé od typu
ponúkaného produktu alebo služby. Dopady na zložky životného prostredia budú závislé od použitej
technológie, s lokálnym pôsobením a s predpokladaným pozitívnym vplyvom, z dlhodobého hľadiska,
minimálne na úrovni +1. Podmienky realizácie určí až projektová dokumentácia, vrátane prípadných rizík.
Špecifické opatrenie 7.4 sa zameriava na podporu adaptačných opatrení v energetickom sektore. Úlohy pre
naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú v:
a/ riešení problému nedostatku informácií rôznych aktérov a tvorby výhľadových koncepčných prístupov;
b/ podpore tvorby klimaticko-energetických modelov určujúcich rôzne klimatické efekty a ich dopad na
elektroenergetiku;
c/ podpore informačných podujatí s cieľom otvoriť celospoločenskú diskusiu o smart riešeniach v spoločnosti
so zameraním napr. na smart energetiku, smart grids a smart cities;
d/ implementácii rôznych legislatívnych, ale aj priamych finančných opatrení s cieľom širšieho presadenia
konceptu smart.
Adaptačné opatrenia v sektore energetiky by sa mali týkať najmä zaistenia funkčnosti kritickej infraštruktúry,
pretože jej nefunkčnosť má dopad na koncových spotrebiteľov a chránené záujmy štátu. V tejto súvislosti
aktualizácia NAS poukazuje na skutočnosť, že v SR treba upriamiť pozornosť na dôsledky zmeny klímy a s nimi
súvisiace prejavy, udalosti a riziká (prevádzkové, environmentálne a regulačné). Najefektívnejším
prostriedkom na zmiernenie dopadov zmeny klímy je prevencia, čo sa v prípade sektora energetiky v rámci
aktualizácie NAS myslí najmä súbor manažérskych a technických opatrení, technologických a štrukturálnych
opatrení, materiálnych, ale aj organizačných, riadiacich a výchovných opatrení (adaptačných opatrení)
reagujúcich na extrémne prejavy počasia, ktoré sa zavádzajú na základe dôslednej identifikácie a posúdenia
možných rizík spôsobených zmenou klímy.
Na rozdiel od aktualizácie NAS, ktorá sa sústredí najmä na riešenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy,
predkladaný NAP smeruje skôr do teoretickej roviny spočívajúcej v prijatí legislatívnych úprav a tvorby
podmienok integrácie inteligentných prvkov energetických systémov.
Úloha (7.4.1.), neštrukturálneho charakteru, je zameraná na transpozíciu legislatívy vyplývajúcich z balíčka EÚ
„Čistá energia pre všetkých Európanov“ a ich prepojenie na podporu implementácie adaptačných opatrení je
definovaná neurčito a k transpozícii legislatívy dôjde bez ohľadu na schválenie NAP. Okrem toho sa
predmetnou problematikou primárne zaoberá NECP.
V prípade ďalších úloh (7.4.2 až 7.4.4) sa jedná o neštrukturálne ale aj štrukturálne úlohy, resp. opatrenia
zamerané na znižovanie energetickej spotreby, opatrenia na strane riadenia spotreby, t.j sústredené na jeden
typ potenciálnych opatrení v sektore. Aktivity podobného/identického charakteru sú riešené v NECP a v rámci
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zámerov Štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028121 (stav
k 8.2.2021 vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania), konkrétne bod 3.2. - Podprogram
štátneho programu VaV Inteligentné siete a obnoviteľné zdroje energie (viď tiež kap. III.1.2.10.1. Energetika).
Inteligentné siete sa spájajú s mnohými výhodami pri znižovaní emisií GHG, zvyšovaní podielu obnoviteľnej
energie a distribuovanej výrobe energie, zaisťovaní bezpečnosti dodávok pre domácnosti, tvorbe podmienok
pre účinné využitie elektrickej energie v doprave, poskytovaní možnosti spotrebiteľom prispôsobiť svoju
spotrebu tak, aby mohli využívať najnižšie ceny a zároveň šetriť energiu, pri zvyšovaní energetickej účinnosti,
šetrení elektrickej energie a znižovaní nákladných investícií do elektrických sietí využívaním energie mimo
špičky a podporou technologického rozvoja122.
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie sa síce, s ohľadom na charakter úloh, nepredpokladajú negatívne
vplyvy na životné prostredie, ich vplyv je však len nepriamy pozitívny. Úloha 7.4.2 zameraná na podporu
projektov smart grids je definovaná veľmi všeobecne a nie je u nej možné vylúčiť potenciálny negatívny vplyv
na životné prostredie. Jedná sa o úlohu vytvárajúcu predpoklady pre investičné projekty, ktorých
environmentálnu prijateľnosť nie je možné v tomto štádiu posúdiť. Druh vplyvov, vrátane synergických a
kumulatívnych, ktoré je možné v prípade implementácie tejto úlohy predpokladať, dosah a významnosť
vplyvov bude závislý od lokalizácie projektu, spôsobu jeho realizácie, technického a technologického riešenia
projektov a mnohých ďalších faktorov, ktoré bude potrebné posudzovať individuálne podľa postupov
definovaných v zákone o posudzovaní vplyvov pre navrhované činnosti. Okrem toho, v riešenej oblasti bude
pravdepodobne ešte len prebiehať výskum, ktorý sa zameria na komplexné potreby a možnosti rozvoja a
riadenia VN/NN distribučnej sústavy z hľadiska požiadaviek vyššej integrácie intermitentných distribuovaných
zdrojov vo vzťahu k udržaniu spoľahlivosti a kvality elektriny v distribučnej sústave123.
Analýza trendov vývoja a hodnotenie environmentálnych aspektov poukazuje na tematický, ale aj časový súlad
úloh NAP s NECP ako aj so zámermi štátneho programu výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do
roku 2028. Vo väzbe na poslanie a ciele NAP ich možno hodnotiť len ako marginálne úlohy teoretického
charakteru, ktorý len malou mierou prispeje k plneniu cieľa zameraného na podporu adaptačných opatrení
v energetickom sektore a riešenie rizík súvisiacich so sektorom energetika a klimatickou zmenou. Za účelom
podpory cieľa definovaného aktualizáciou NAS a tiež NAP sa odporúča definovanie podmienok, resp.
merateľných ukazovateľov indikujúcich podmienky, za ktorých sa projekt, alebo indikátor ako taký, považuje za
splnený. Indikátor „úspora energie“ alebo „prijatá úprava“ nie sú zárukou toho, že budú podporené v takej
podobe, ktorá prispeje k riešeniu problematiky adaptácie na zmenu klímy.
Špecifické opatrenie 7.5 sa zameriava na znižovanie rizík spojených so sektorom cestovného ruchu
a posilňovanie konkurencieschopnosti turistických destinácií. Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia
spočívajú v:
a/ prepojení systémov včasného varovania, agro-meteorologických informačných systémov, resp. vytvorení
informačného systému o stave počasia a výstrah, rizikách povodní, či požiarov v zariadeniach cestovného
ruchu a správach národných parkov;
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https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=col
umn2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_idact=1&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processD
etail_WAR_portletsel_cisloLP=LP%2F2018%2F754&_processDetail_WAR_portletsel_startact=1539858764000
122
Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí, Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o
miestnych a regionálnych dôsledkoch vývoja inteligentných sietí (2013/2128(INI))(2017/C 093/07 https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0065(01)&from=LT
123
https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=col
umn2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_idact=1&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processD
etail_WAR_portletsel_cisloLP=LP%2F2018%2F754&_processDetail_WAR_portletsel_startact=1539858764000
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b/ vytvorení jednotného informačného systému pre organizátorov alebo schvaľovateľov rôzneho typu
podujatí odovzdávať informáciu o čase, predpokladanom počte a zabezpečení podujatia;
c/ posilňovaní konkurencieschopnosti sektora prostredníctvom zakomponovania tzv. zelených a modrých
opatrení do programových dokumentov a územných stratégií v sektore cestovného ruchu a ich aktualizácií
V kontexte adaptácie na zmenu klímy je plnenie opatrenia riešené neštrukturálnymi, analyticko- legislatívnymi
úlohami (7.5.3 a 7.5.4), resp. úlohami zaradenými medzi ostatné úlohy (7.5.1 a 7.5.2), ktoré nebudú mať
negatívny vplyv na životné prostredie. Voči životnému prostrediu sa jedná o indiferentné úlohy (bez vplyvu).
Za predpokladu ich plnenia je možné očakávať významné pozitívne vplyvy, prejavujúce sa najmä v dlhodobom
časovom horizonte z hľadiska sledovaného cieľa.

Špecifické opatrenie 7.6 sa zameriava na zlepšenie podpory adaptácie u sociálne ohrozených obyvateľov a ľudí
v chudobe. Úlohy pre naplnenie cieľa prioritného opatrenia spočívajú vo:
a/ vytváraní schémy podpory pre znižovanie rizík a riešenie potrieb sociálnych skupín súvisiace s dopadmi
zmeny klímy;
b/ zvýšení informačnej bázy a hľadaní optimálneho riešenia v rámci existujúcich a ďalších možných nástrojov
sociálnych politík.
NAP by mal nadväzovať na aktivity ÚRSO v oblasti riešenia problematiky energetickej chudoby a ambíciou je
podporiť zameranie opatrení v oblasti adaptácie aj na túto sociálnu skupinu. Adaptácia na zmenu klímy bude
hlavne v sídelnom prostredí pre mnohých ľudí znamenať zvýšené náklady, ktoré bude potrebné brať do úvahy.
Keďže ide o komplikovanú oblasť definícií a nadväzujúce technické a sociálne opatrenia, je v NAP toto
opatrenie definované ako priebežné.
V kontexte adaptácie na zmenu klímy je plnenie opatrenia riešené neštrukturálnymi, analyticko- legislatívnymi
úlohami (7.6.1 a 7.6.2), ktoré nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Voči životnému prostrediu
sa jedná o indiferentné úlohy (bez vplyvu). Za predpokladu ich plnenia je možné očakávať významné pozitívne
vplyvy, prejavujúce sa najmä v dlhodobom časovom horizonte z hľadiska sledovaného cieľa. Vo vzťahu
k vybraným skupinám obyvateľstva sa jedná o významné pozitívne vplyvy.

Hodnotenie úloh v rámci prierezových a špecifických opatrení súvisiacich s technickými,
ekonomickými a sociálnymi opatreniami
Implementácia prierezových, špecifických opatrení a na ne viazaných úloh v iných oblastiach môže mať vplyvy
aj na technické, ekonomické a sociálne opatrenia. V prípade identifikácie kumulácie vplyvov alebo ich
synergie, boli spracované hodnotenia v predchádzajúcich kapitolách. Významné negatívne vplyvy sa
nepredpokladajú.
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V. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a
kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie
V rámci spracovania správy o hodnotení a z identifikácie predpokladaných vplyvov NAP nevyplynula zásadná
potreba návrhu opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie
a zdravie.
Proces posúdenia strategického dokumentu NAP poukázal najmä na potrebu návrhu opatrení na zvýšenie
priaznivých vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie.
NAP rieši veľkú škálu úloh, z ktorých prevažná väčšina sú neštrukturálne úlohy, t.j. úlohy nepriamo
prospievajúce k riešeniu problematiky adaptácie na zmenu klímy. Analýza skutkového stavu, trendov vývoja
a príspevku posudzovaného variantu riešenia strategického dokumentu poukázala na to, že časť týchto
neštrukturálnych úloh (v obmedzenom rozsahu štrukturálne úlohy) len vo veľmi malom rozsahu a len veľmi
nepriamo až okrajovo prispievajú k cieľom definovaným NAP ako aj k znižovaniu zraniteľnosti, resp. zvyšovaniu
odolnosti voči zmene klímy. Uvedené tvrdenie sa opiera najmä o nadefinované indikátory/ pomocné
indikátory, ktoré budú slúžiť na sledovanie a vyhodnocovanie plnenia úloh. Z uvedeného dôvodu sa odporúča
zredukovať časť neštrukturálnych úloh, (viď text nižšie). NAP predstavuje v týchto prípadoch dokument, ktorý
len sekundárne, doplnkovo, rieši predmetnú problematiku. Na Slovensku sú schválené strategické dokumenty,
ktoré predmetné úlohy a nimi sledované ciele riešia primárne, podrobnejšie a komplexnejšie. Príliš veľká škála
a rozsah úloh odčerpáva finančné aj personálne kapacity, ktoré by mohli byť venované priamym úlohám.
Problematika adaptácie na Slovensku vyžaduje efektívne nastaviť úlohy, s čo najväčším priamym pozitívnym
dopadov na adaptáciu na Slovensku. Odporúča sa preto určiť prioritné úlohy a zamerať sa na zvýšenie
účinnosti NAP. Navrhovaná úprava prispeje k vytvoreniu primeraného časového a finančného rámca na
implementáciu úloh prispievajúcich k plneniu cieľov NAP. Snahou by malo byť posunúť sa od plánovania a od
teoretickej roviny k činom a podpore činov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Uvedené tvrdenia
podporujú aj zistenia124 a vývoj v oblasti adaptácie na zmenu klímy a s tým súvisiacich politík (viď kap. III. 1.2.1
Vývoj a trendy vývoja v oblasti tvorby politík súvisiacich s problematikou adaptácie na zmenu klímy), ktoré
poukazujú na skutočnosť, že súčasné opatrenia sa väčšinou zameriavajú na zvyšovanie informovanosti,
inštitucionálnu organizáciu alebo rozvoj politiky, ale zavádzanie fyzických riešení, v skutočnosti zaostáva125.
Trend vývoja poukazuje taktiež na potrebu zadefinovania opatrení zameraných na zavádzanie riešení
zameraných na zníženie rizika súvisiaceho so zmenou klímy.
Všeobecné odporúčania:
- vytvoriť priestor na implementáciu účinných opatrení, t.j. efektívne nastaviť úlohy, s čo najväčším
priamym pozitívnym dopadom na adaptáciu na Slovensku, z dôvodu nepriameho a len malého
prínosu, s ohľadom na indikátor/pomocný indikátor, k cieľom definovaným NAP ako aj k zlepšeniu
stavu, ktorý sa týmito cieľmi sleduje, odporúča sa zredukovať najmä časť neštrukturálnych úloh
a v rámci NAP neimplementovať napr. nasledovné:
- 1.4.1 Aktualizovať strategické dokumenty vodohospodárskej politiky SR na roky 2022 – 2027
so zapracovaním adaptačných opatrení. Podporiť účasť zainteresovaných strán vo vodnom
plánovaní a synergiu s relevantnými strategickými dokumentmi (najmä sektora
pôdohospodárstva
- 1.4.2 Aktualizovať ekonomickú analýzu využívania vody
- 1.4.3. Vyhodnotiť aktuálny stav vodných biotopov, ich vzťah ku stavu a kvalite vody ich zmeny
dopadom zmeny klímy
124

Najnovšie v oblasti adaptácie miest- https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe
EK, 2021: Oznámenie komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a
výboru regiónov- Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy –nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy;
https://www.eea.europa.eu/soer/sk/publications/zivotne-prostredie-europy-stav-a
125
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2.3.6 Podporiť pravidelný monitoring a „fitness-check“ pre hodnotenie dopadov
poľnohospodárstva na kvalitu pôdy v súvislosti so zmenou klímy
2.6.2 Využívať
„opeľovanie“
ako jeden z indikátorov ekosystémových služieb pre
environmentálne hodnotenie vplyvu poľnohospodárstva
2.6.4 Aplikovať výskum v oblasti chovu včiel a monitoring včelej pastvy, vplyv opeľovania na
zvyšovanie úrod poľnohospodárskych plodín, mapovanie nebezpečných ochorení včiel,
výskum na zmenu klímy
3.5.4 Vypracovať postupy výchovných a obnovných ťažbovo-dopravných postupov a
technológií pre alternatívne modely hospodárenia v lesoch pri zachovaní odolnosti lesného
ekosystému
4.1.3 Zlepšiť kvalitu vôd a prislúchajúce ekosystémy dôležité z hľadiska zmierňovania dopadov
zmeny klímy (rámcová smernica o vodách a smernica o biotopoch)
4.2.1 Zakázať použitie pesticídov a chemických látok (mimo systémov integrovanej ochrany) v
blízkosti vodných tokov, mokradí a významných zdrojov podzemnej vody
4.2.3 Vypracovať analýzu a vyhodnotenie reálneho vplyvu opatrení „greeningu” na podporu
biodiverzity a opeľovania v poľnohospodárskej krajine
4.2.4 Vypracovať analýzu implementácie opatrení SP SPP, ktoré majú pozitívny vplyv na
biodiverzitu v poľnohospodárskej krajine a navrhnúť úpravu opatrení alebo nové opatrenia
4.2.7 Zastaviť úbytok a zhoršovanie stavu biotopov a druhov viazaných na poľnohospodársku
krajinu, vrátane sťahovavých druhov
4.3.1 Integrovať opatrenia týkajúce sa ochrany prírody do praxe hospodárenia na
poľnohospodárskych pozemkoch, v lesoch, pri správe vodných tokov, verejnej infraštruktúry
a v územnom plánovaní
4.3.2 Dosiahnuť zachovanie optimálneho zastúpenia drevinového zloženia porastov,
optimálnej vekovej a priestorovej štruktúry porastov, objemu zostávajúceho mŕtveho dreva,
dutinových stromov a podpora cenných listnatých drevín
4.4.1 Zosúladiť legislatívu v oblasti ochrany prírody, lesného hospodárstva, poľnohospodárstva
a ďalších sektorov pre nastavenie jednotných prístupov k adaptácii na zmenu klímy
a prepojenie prístupov a opatrení
4.4.3 Zefektívniť sústavy chránených území na Slovensku (národné, európske, medzinárodné)
s dôrazom na ich lepšiu adaptáciu a zvýšenie efektivity starostlivosti o chránené územia
4.4.4 Podporovať prípravu a kontrolovať zapracovanie dokumentácií ÚSES do územných
plánov regiónov, miest a obcí s dôrazom na zabezpečenie zachovania/obnovy ekologických
koridorov
4.4.7 Zvyšovať výmery územia SR, ktoré bude ponechané na prirodzený vývoj a prírodné
procesy, predovšetkým na území existujúcich národných parkov, najmä na lesných
pozemkoch so strategickým cieľom zabezpečiť 10 % takto chráneného územia
4.5.2 Zlepšiť alebo udržať priaznivý stav druhov a biotopov európskeho a národného významu
(podľa cieľov v Prioritnom akčnom rámci – PAF a Stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku)
6.5.4 Doručiť vzdelávanie voleným a výkonným zástupcom miest a obcí
7.1.1 Tvorba modelov dopadu zmeny klímy na vybrané uzly kritickej infraštruktúry a
prehodnotenie vybraných technických štandardov
7.1.2 Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie
zdrojov pitnej vody v deficitných oblastiach
7.4.1 Transpozícia legislatívy vyplývajúcich z balíčka EÚ „Čistá energia pre všetkých
Európanov“ a ich prepojenie na podporu implementácie adaptačných opatrení

Uvedený zoznam úloh predstavuje návrh a základný rámec a príklady úloh navrhovaných na vyradenie
zo zoznamu úloh v rámci NAP. Snahou by malo byť posunúť sa od plánovania a od teoretickej roviny
k činom a podpore činov na regionálnej a miestnej úrovni.

181

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Správa o hodnotení strategického dokumentu
Vo väzbe na riešené špecifické ciele sú návrhy opatrení uvedené v nasledujúcich kapitolách.

1.1.

Vodné pomery a vodné hospodárstvo

NAP formuluje pre oblasť vodného režimu v krajine a vodné hospodárstvo jednotlivé špecifické opatrenia ako
spomalenie odtoku vody z povodia, zmenšenie maximálneho prietoku povodne, hodnotenie rizika,
hospodárenie s vodou a jedno všeobecné adaptačné opatrenie.
Okrem jednej položky akčný plán NAP podľa jednotlivých úloh špecifických opatrení pre špecifický cieľ 1:
Vodné hospodárstvo sleduje všetky adaptačné opatrenia pre oblasť vodného hospodárstva, najviac z oblasti
Spomalenia odtoku vody z povodia. Priority dopĺňa systémovými nástrojmi z oblasti legislatívy, oblasti
normotvornej, metodickej, výskumnej, projekčnej a pod.
Z hľadiska opatrení pre špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo sa nenavrhujú žiadne opatrenia, nie sú zistené
žiadne podstatné negatívne vplyvy na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie
strategického dokumentu.

1.2.

Pôda a poľnohospodárstvo

Z hľadiska opatrení pre špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo sa nenavrhujú žiadne opatrenia, nie sú
zistené žiadne podstatné negatívne vplyvy na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť
z realizácie strategického dokumentu.

1.3.

Lesy a lesné hospodárstvo

Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie
a zdravie
1. Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné
prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu.
Špecifické opatrenie 3.1: Úprava drevinového zloženia lesných porastov s cieľom zvyšovania ich stability a
odolnosti voči suchu a znižovania zraniteľnosti biotickými a abiotickými činiteľmi.
3.1.1 Vypracovať a priebežne aktualizovať modely adaptácie lesov na zmenu klímy.
Špecifické opatrenie 3.2: Integrácia adaptačných opatrení do koncepcie rekonštrukcie porastov
a manažmentu kalamitných situácií v oblastiach so zhoršeným stavom lesa a pretrvávajúcimi kalamitami
3.2.1 Pri ozdravných opatreniach a rekonštrukciách lesov podporovať zakladanie zmiešaných lesných porastov
zložených zo stanovištne vhodných drevín, a ich systematickú výchovu zameranú na udržanie priaznivej
štruktúry lesa podľa platných PSL.
Špecifické opatrenie 3.4: Podpora druhovej a genetickej diverzity lesných porastov ohrozených zmenou klímy
pre zlepšenie adaptačných mechanizmov a schopnosti funkcií lesa
3.4.2. Do plánovania na úrovni porastov zaviesť posúdenie klimatickej ohrozenosti drevín a umožniť
asistovanú migráciu klimaticky vhodných proveniencií reprodukčného materiálu.
Keďže viaceré štúdie naznačujú zraniteľnosť bukových porastov suchom a následne biotickými činiteľmi,
využitie buka ako základnej dreviny, s ktorou sa uvažuje pri rekonštrukcii nepôvodných smrekových porastov,
by malo byť uvážlivé a základným princípom by mala byť podpora druhovej diverzity porastov.
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Pri zmene drevinového zloženia a podpore diverzity je potrebné presadzovať použitie vyššieho podielu
pôvodných, stanovištne vhodných druhov a proveniencií (tých, ktoré majú vyšší potenciál odolávať
klimatickým zmenám). Iba v prípadoch nemožnosti využitia pôvodných, stanovištne vhodných druhov
a proveniencií zvažovať využitie nepôvodných druhov a proveniencií (postupy asistovanej migrácie, riadenej
relokácie a pod.). Tieto postupy sú v istej miere upravené príslušným právnym predpisom o lesnom
reprodukčnom materiáli, v súlade s právnymi normami EÚ.
V prípade prehodnotenia súčasných rubných dôb má byť cieľom zníženie zastúpenia zraniteľných vysokých
vekových štádií a urýchlenie zmien drevinového zloženia. Toto opatrenie však vyžaduje starostlivé plánovanie
a musí byť rozložené na dlhšie obdobie, pretože môže dôjsť k neprimeranému nárastu objemov ťažieb
a súvisiacim environmentálnym dopadom. Taktiež toto opatrenie je možné uplatňovať iba mimo lokalít
sústavy chránených území.
Po formálnej stránke sa odporúča zosúladiť znenie špecifických opatrení v textovej a tabuľkovej časti
(opatrenie ŠO 3.3.).

1.4.

Prírodné prostredie a biodiverzita

Z posúdenia vyplynulo, že väčšina potenciálnych negatívnych vplyvov nevyplýva priamo zo samotného
dokumentu, ale môže byť dôsledkom jeho nevhodnej implementácie.
Z hľadiska možnosti zmiernenia negatívnych vplyvov sú aktuálne nasledovné opatrenia:
- Vzorové postupy pre prípad živelných pohrôm a využívanie environmentálneho dozoru pri likvidácii
následkov živelných pohrôm (najmä vo väzbe na PO10)
Pri živelných pohromách (povodne, zosuvy, rozsiahle vetrové polomy) je často potrebné v krátkom čase
odstrániť ich následky, aby sa ochránili životy a majetok ľudí. Zvyčajne sa preto neaplikujú bežné postupy ako
EIA, primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000, správne konania. Významne preto stúpa riziko
zásahov s významným negatívnym vplyvom na biodiverzitu. Je preto potrebné vypracovať vzorové postupy pre
takéto situácie, v ktorých bude jasne definované, koho je potrebné v súvislosti s prácami kontaktovať, kto má
na ne dozerať, či je potrebné prizvať environmentálny dozor. Inštitút environmentálneho dozoru by sa mal
uplatňovať najmä v citlivých územiach (napr. chránené územia), kde je vysoké riziko škôd na chránených
biotopoch a druhoch.
- Zapracovanie environmentálnych kritérií do metodických postupov a noriem (najmä vo väzbe na
úlohu 1.1.3, 1.1.5, 3.5.4, 5.6.1)
Veľká časť opatrení na adaptáciu na zmenu klímy je viazaná na extravilán, kde je zvýšené riziko negatívnych
dopadov na biotu. Preto už pri tvorbe metodík a noriem je potrebné spolupracovať s odborníkmi na biotu
a zapracovať do nich riešenia s menším dopadom na biodiverzitu. Tým sa dosiahne vyššia kvalita projekčnej
práce a zníži sa tak tlak na dodatočné upravovanie technických stavieb, ktoré v nedostatočnej miere
rešpektujú environmentálne požiadavky.
- Tlak na kvalitné spracovanie dokumentácie EIA (najmä vo väzbe na úlohu 1.1.4, 1.2.3)
Nekvalitné spracovanie dokumentácie je vážnym problémom v procese posudzovania vplyvov na životné
prostredie. Najmä v prípadoch, že sa spracováva iba zámer a nie je potrebné pripravovať správu o hodnotení,
sú zámery často spracované nekvalitne. Aj keď ide o stavby v extraviláne, do vypracovania zámeru nie sú
prizvaní odborníci na biotu, prípadne hodnotenie vplyvu na biotopy a druhy je spracované nedostatočne,
povrchne alebo neodborne. Skúsenosti z praxe ukazujú, že k takýmto pochybeniam dochádza najmä
v súvislosti so stavbami primárne zameranými na ochranu pred povodňami. Stavby získali kladné stanovisko
v procese EIA, ale následne boli zastavené v správnom konaní (konania o zásahu do biotopov alebo o zásahu
do mokradí podľa zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny). Zjavné sú pochybenia priamo v procese EIA.
Je preto nevyhnutné dôsledne dbať na zvýšenie kvality dokumentácie EIA. Najmä pri zámeroch realizovaných
v extraviláne, je nevyhnutné, aby bol dostatočne a odborne posúdený vplyv na biotu, najmä na chránené
biotopy. Správne orgány zodpovedné za proces EIA by nemali akceptovať nedostatočne vypracovanú
dokumentáciu.
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Preferencia komplexných „zelených“ riešení pred jednostrannými technickými riešeniami (najmä vo
väzbe na úlohu 2.1.3, 2.1.5)
Komplexné riešenia v krajine by mali mať prednosť pred technickými riešeniami, pokiaľ dokážu ekvivalentne
zabezpečiť požadované celospoločenské prínosy. Je tu potrebné zohľadniť aj pozitívne vplyvy na
ekosystémové služby. V rámci dokumentu sa to vzťahuje najmä na riešenie závlahových systémov, ale platí to
aj pre ďalšie typy opatrení (napr. protipovodňové stavby). Skúsenosti z praxe ukazujú, že technické riešenia sú
síce krátkodobo účinné, ale ich dlhodobé dopady sú sporné.
- Zvyšovanie kapacít štátnej správy v životnom prostredí (najmä vo väzbe na úlohu 3.8.2)
Štátna správa v životnom prostredí môže svojimi rozhodnutiami ovplyvniť aplikáciu mnohých opatrení
plánovaných v tomto akčnom pláne. Je preto nevyhnutné systematicky zvyšovať odborné kvality jej
pracovníkov. Mal by sa zaviezť systém pravidelných školení a je tiež potrebné posilňovať harmonizáciu
prístupov štátnej správy, aby sa problémy krajiny riešili podobným spôsobom vo všetkých častiach Slovenska.

1.5.

Zdravie obyvateľstva

Všetky navrhované špecifické opatrenia predstavujú pozitívne, viac-menej nepriame vplyvy na zdravie a nie je
potrebné navrhnúť opatrenia smerujúce k eliminácii, minimalizácii ani kompenzácii vplyvov. Z hľadiska
prevencie dopadov NAP na zdravie je aj naďalej žiaduce dodržanie nasledovných opatrení:
- rozšírené uplatnenie prístupu „zdravie vo všetkých politikách“ a presadzovanie vhodných verejnozdravotníckych opatrení na všetkých úrovniach v pripravovaných rozvojových politikách, stratégiách,
plánoch a koncepčných dokumentoch, vrátane reflektovania dôsledkov zmeny klímy na zdravie,
- pokračovanie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vytvoreným systémom opatrení a scenárov, v spolupráci s orgánmi krízového
riadenia a systémom vzájomnej komunikácie v čase štátom vyhlásených krízových alebo
mimoriadnych situáciách vzniknutých dôsledkom zmeny klímy.
Navrhuje sa doplnenie opatrení z hľadiska zdravia o nasledovné:
- venovať pozornosť prevencii infekčných ochorení prenášaných migráciou obyvateľstva, prípadne
voľným pohybom osôb,
- pokračovať v aktívnom zapájaní do projektov a výskumov s cieľom tvorby vhodných nástrojov na
predikciu dôsledkov zmeny klímy na zdravie,
- podporiť prácu s verejnosťou cez vhodný informačný portál, pokračovať na aktualizácii informačných
systémov (IS), napr. IS o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie, IS o životnom prostredí a zdraví, IS
Pitná voda ako aj stálej pravidelnej aktualizácií peľovej situácie (prípadne doplniť IS o ďalšie sledovania
relevantné k zmene klímy),
- zvýšiť a zintenzívniť komunikáciu a spoluprácu zdravotného sektoru s univerzitami, štátnou správou
a odbornými organizáciami v oblasti dôsledkov zmeny klímy na zdravie.
Na základe záverov druhej globálnej konferencie Zdravie a klíma, konanej 7. až 8. júla, 2016 v Paríži je
potrebné dôraznejšie zaviesť do praxe a vytvoriť kapacity pre rozhodovací proces akým je HIA (Health Impact
Assessment) do rôznych politík a technológií súvisiacich s klímou v súlade s článkom 4.1 UNFCCC, s cieľom
monitorovať, hodnotiť a informovať o vplyve týchto politík a ich cost – benefitu pre ľudské zdravie.

1.6.

Sídelné prostredie

Z hľadiska opatrení pre špecifický cieľ 6: Adaptované sídelné prostredie sa nenavrhujú žiadne opatrenia, nie sú
zistené žiadne podstatné negatívne vplyvy na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť
z realizácie strategického dokumentu.
S cieľom zvýšenia pozitívneho efektu NAP sa vo väzbe na sídelné prostredie odporúča:
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1.7.

vzhľadom k nadväzujúcim úlohám a plneniu ďalších aktivít zadefinovať cieľ úlohy 6.1.2 Prijať
legislatívne úpravy na zlepšenia existujúceho legislatívneho rámca, ambicióznejšie a to do podoby
schválenej legislatívy. Spracovanie návrhu vytvára neistoty v plnení a taktiež znamená odklad
spôsobený procesom schvaľovania a následnej lehoty účinnosti legislatívnych úprav. Reálny
predpoklad je tak koniec roka 2023, čo predstavuje takmer polovicu času platnosti NAP,
úlohám 6.6.3 až 6.6.6 termíny upraviť tak, aby zodpovedali termínom prípravy a schvaľovania NAP a
zároveň, aby sa v maximálnej možnej miere využil časový horizont, v rámci ktorého budú vyčleňované
finančné prostriedky z fondov EÚ, t.j. odporúča sa najmä štrukturálne úlohy zadefinovať do
31.12.2027, resp. dlhodobo.

Technické, ekonomické a sociálne opatrenia

Z hľadiska opatrení pre špecifický cieľ 7: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia sa nenavrhujú žiadne
opatrenia, nie sú zistené žiadne podstatné negatívne vplyvy na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by
mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu.
Za účelom podpory prínosu implementácie NAP sa odporúča:
- úprava znenia charakteristiky pre naplnenie cieľov špecifického opatrenia 7.1 a návrh úloh, ktoré
smerujú k plneniu opatrenia. Navrhované úlohy nesmerujú, resp. nedostatočne smerujú k plneniu
špecifického opatrenia 7.1. Popisy úloh nereflektujú skutkový stav a nereagujú na napr.
environmentálne problémy viažuce sa na špecifické opatrenia v kontexte zmeny klímy. Plánované
úlohy (7.1.1 a 7.1.2.) riešenie problémov, zistených analýzou skutkového stavu, nepodporujú, resp.
nedostatočne podporujú,
- zabezpečiť zosúladenie NAP s Plánom rozvoja verejných vodovodov na roky 2021 – 2027, event.
vypustiť úlohu, 7.1.2 Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a
zabezpečenie zdrojov pitnej vody v deficitných oblastiach, z NAP. Vo vzťahu k predmetnej úlohe,
možno očakávať disproporciu v plnení úlohy, resp. ohrozenie jej plnenia a časový nesúlad v plnení,
- prehodnotiť znenie úlohy 7.2.2 Vypracovanie modelov dopadu zmeny klímy na vybrané uzly kritickej
infraštruktúry a upraviť ho tak, aby bol zrejmý sledovaný cieľ aj s ohľadom na špecifické opatrenie, na
ktoré sa viaže. Úloha 7.2.2 je takmer identická s úlohou 7.1.1..

185

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Správa o hodnotení strategického dokumentu

VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a
geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo
vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných
informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neurčitosti
1. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer
strategického dokumentu

1.1. Popis a analýza zvažovaných alternatív a geografický rozmer strategického dokumentu
NAP ako strategický dokument s celoštátnym dosahom podľa § 3 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov
podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov v súlade s § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov a § 17 zákona o
posudzovaní vplyvov.
Dôvodom hodnotenia NAP, podľa zákona o posudzovaní vplyvov, sú nasledovné skutočnosti:
- NAP spĺňa definíciu strategického dokumentu, t. j. jedná sa o návrh plánu, ktorý sa pripravuje a
schvaľuje na štátnej úrovni, jeho prípravu vyžaduje uznesenie orgánu, pre ktorý sa pripravuje na
schválenie,
- NAP spĺňa definíciu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, t. j. jedná sa o strategický
dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky,
- NAP je pripravovaný pre oblasť definovanú v § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov, konkrétne
oblasť životného prostredia,
- NAP zároveň vytvára rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe
č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov.
Z hľadiska geografického rozmeru nie je možná lokalizácia navrhovaných opatrení, resp. úloh definovaných v
NAP. Tieto sú síce časovo ohraničené a majú svojho gestora, nemajú však zadefinovanú lokalizáciu. NAP
nezohľadňuje regionálne rozdiely. V tomto kontexte je možné konštatovať, že k implementácii opatrení alebo
úloh môže dôjsť kdekoľvek na Slovensku.
Možnosti výberu zvažovaných alternatív boli definované rozsahom hodnotenia strategického dokumentu
určenom podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov.
Rozsah hodnotenia určil pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym
dosahom NAP okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický
dokument nerealizoval) aj navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení
o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom.
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal v prípade, že by nedošlo k schváleniu strategického
dokumentu pri zohľadnení pravdepodobného vývoja v riešenej oblasti a trendov vývoja.
V súčasnosti platí a na oblasť adaptácie na zmenu klímy sa vzťahuje Stratégia adaptácie Slovenskej republiky
na zmenu klímy (aktualizácia NAS) (viď tiež kapitolu IV. 1.1. Požiadavky na vstupy). Jedná sa pritom už o prvú
aktualizáciu tohto dokumentu. Schválená bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10.
2018.
Aktualizácie NAS má za cieľ 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
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opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto
problematike.
Aktualizácia NAS 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 sa
za kľúčové považujú 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
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.
Aktualizácia NAS definuje nasledovné kategórie adaptácie:
- „sivé“ infraštruktúrne koncepcie, t. j. fyzické zásahy alebo stavebné opatrenia voči extrémnym javom s
využitím inžinierskych služieb, na účely zvýšenia odolnosti budov a infraštruktúr, ktoré majú zásadný
význam z hľadiska sociálneho a hospodárskeho blahobytu spoločnosti (ďalej tiež sivá koncepcia);
- „zelené“ a „modré“ štrukturálne prístupy, ktoré prispievajú k zvýšeniu odolnosti ekosystémov,
s cieľom zastaviť stratu biologickej rozmanitosti a degradáciu ekosystémov a obnoviť vodné cykly,
súčasne využívajú funkcie a služby, ktoré poskytujú ekosystémy, na dosiahnutie nákladovo
efektívnejšieho a niekedy vhodnejšieho riešenia prispôsobenia sa ako keď sa opierajú iba o sivú
infraštruktúru (ďalej tiež zelená koncepcia);
- „mierne“ neštrukturálne koncepcie, v rámci ktorých sa navrhujú a uplatňujú politiky a postupy,
kontroly využívania pôdy, šírenie informácií a hospodárske stimuly na zníženie alebo prevenciu
ohrozenia katastrofami. Vyžadujú si dôkladnejšie riadenie príslušných ľudských systémov (ďalej tiež
mierna koncepcia).
Aktualizácia NAS navrhuje kombinovať všetky tri prístupy s vyšším dôrazom na „zelené“ štrukturálne prístupy,
a „mierne“ neštrukturálne koncepty adaptácie.
Aktualizácia NAS ďalej stanovuje tieto najdôležitejšie princípy:
- identifikáciu podmienok na využitie príležitostí spojených s procesom adaptácie;
- prioritnú realizáciu opatrení bez negatívnych následkov (no-regret) a všeobecne prospešných opatrení
(win-win);
- zabránenie nevhodnej adaptácii (maladaptácia);
- vzájomnú koherenciu mitigačných a adaptačných opatrení;
- vzhľadom na prierezový charakter adaptácie je pri výbere adaptačných opatrení kľúčový integrovaný
prístup a posudzovanie vhodnosti navrhovaných opatrení pre jednotlivé zložky životného prostredia,
hospodárstva (infraštruktúra, hmotný kapitál, výroba a spotreba) a sociálnu oblasť (zamestnanosť,
zdravie obyvateľstva, rovnosť pri prístupe k zdrojom, spravodlivé systémy riadenia);
- v rámci prípravy nadväzujúcich regionálnych štúdií a akčných plánov k národnej adaptačnej stratégii je
kľúčové spracovanie analýzy klimatických a hydrologických pomerov a vhodná identifikácia prejavov
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a dôsledkov zmeny klímy v danom území, a na základe analýz je potrebné aplikovať účinné a cielené
adaptačné opatrenia;
pri príprave adaptačných akčných plánov v územiach NATURA 2000 zohľadniť požiadavky vyplývajúce
zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny;
budovanie vedomostnej základne a poskytovanie objektívnych informácií pre rozhodovací proces na
všetkých jeho úrovniach.

Z hľadiska predpokladaného vývoja a trendov vývoja v oblasti zmeny klímy, jej prejavov a dôsledkov
v jednotlivých oblastiach (viď kap. III.1.2. Pravdepodobný vývoj a trendy vývoja) analýza východiskového stavu
potvrdila, že na Slovensku je k dispozícii celý rad špecifických sektorových stratégií, akčných plánov,
programov a výsledky výskumných projektov. Avšak dokumenty, ktoré sú v súčasnosti platné nie sú vzájomne
prepojené, nezohľadňujú vôbec, alebo len v malej miere synergie, medzisektorálne aspekty a ich realizácia
prebieha „ad hoc“, bez užšej koordinácie a definovania priorít.
Slovensko nemá k dispozícii dokument, ktorý by navrhol prioritné adaptačné opatrenia a plán na ich
implementáciu, vrátane indikátorov na ich monitorovanie, hodnotenie a revíziu. Zatiaľ nie je k dispozícii ani
metodika, ktorá by umožnila jednoduché stanovenie nákladov, prínosov a dopadov navrhovaných
adaptačných opatrení a pomohla by ich vhodným spôsobom prioritizovať. Adaptačné opatrenia sú vo
všeobecnosti vysoko komplexné, vyznačujú sa viacsektorovým prístupom a sú ovplyvnené významnou mierou
neurčitosti.
V prípade, ak by sa strategický dokument NAP neimplementoval a neschválil, problematikou adaptácie na
zmenu klímy by sa naďalej zaoberala aktualizácia NAS spolu s mnohými politikami, koncepciami a plánmi
pripravovanými/schválenými vládou a jednotlivými rezortmi. Adaptácia na zmenu klímy v nich síce nie je
hlavným cieľom, avšak vo väčšine prípadov je zahrnutá medzi ciele. Implementácia mnohých opatrení, cieľov
a úloh by tak bola realizovaná prostredníctvom sektorových/odvetvových strategických dokumentov.
Rozhodujúce pre prípadné neprijatie, resp. neschválenie návrhu NAP je, že vízia aktualizovanej NAS nijakým
spôsobom nenarúša vytváranie implementačných plánov k jednotlivým stratégiám a nebráni k zostaveniu
aktualizovanej verzie NAS.
Vývoj vybraných klimatických prvkov poukazuje na skutočnosť, že na Slovensku sa počasie v posledných
dekádach stalo viac extrémnym. Mesačné teplotné extrémy poukazujú na výkyvy vo výskyte extrémnych
teplôt a zrážok počas jednotlivých dekád, avšak trendy daných charakteristík sú pomerne jednoznačné.
Pozorujú čoraz častejšie dôsledky zmeny klímy v podobe extrémnych prejavov počasia s nepriaznivými
dôsledkami ako sú povodne, zosuvy, dlhotrvajúce obdobia sucha, vzrastajúce riziko požiarov a. i.
Analýza súčasných a budúcich scenárov zmeny klímy potvrdzuje existenciu extrémov a rizík, ich vzájomnú
súvislosť a možné dôsledky v celom rozsahu od ekosystémov, prírodných zdrojov až po hospodárstvo a
sociálnu oblasť.
Realita dôsledkov zmeny klímy, na ktorú poukazuje Európska komisia126, ani zastavenie všetkých emisií GHG by
nezabránilo klimatickým vplyvom, ku ktorým už dochádza. Budú pretrvávať celé desaťročia, aj keď sa
celosvetové a európske úsilie o zníženie emisií GHG preukáže ako účinné. Dokonca aj prípady drastického
dočasného zníženia emisií, ku ktorému došlo napríklad v dôsledku finančnej krízy v roku 2008 alebo
hospodárskeho narušenia spôsobeného pandémiou COVID-19, majú len malý vplyv na celkovú trajektóriu
globálneho otepľovania. Veľké medzinárodné záväzky dosiahnuť klimatickú neutralitu zvyšujú
pravdepodobnosť najlepšieho scenára, ale aj v takom prípade treba vynaložiť v oblasti adaptácie značné úsilie.
Aj keby sa emisie úplne prestali vypúšťať, nie je možné zabrániť klimatickým vplyvom, ktoré sú už pozorované,
a ktoré sú pravdepodobné počas celých nasledujúcich desaťročí. Toto narastajúce tempo dôsledkov zmeny
klímy je jednou z príčin, prečo je potrebná adaptácia na zmenu klímy a teda aj určenie cieľov a smerovania ako
ju dosiahnuť.

126

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
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Kľúčovým dokumentov v tomto smere je aktualizácia NAS. Aktualizovaná NAS vo svojich záveroch definuje
potrebu akčného plánu, ktorý by poskytol rámec pre podporu identifikovaných opatrení v oblasti adaptácie.
NAP by mal zároveň napomôcť k podpore synergií pri koordinácii a implementácii opatrení a podporiť prechod
Slovenka na nízkouhlíkovú ekonomiku adaptovanú na zmenu klímy.
Navrhovaný variant riešenia strategického dokumentu predstavuje jeden variant riešenia strategického
dokumentu „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ (NAP)“. Požiadavka na
jeho vypracovanie vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10. 2018. NAP nadväzuje
na aktualizáciu NAS.
NAP poskytuje rámec pre zabezpečenie implementácie, riadenia a financovania identifikovaných prioritných
opatrení v oblasti adaptácie Slovenskej republiky.
Zatiaľ čo, aktualizácia NAS definuje čo a do značnej miery aj ako je potrebné v oblasti adaptácie riešiť, NAP sa
sústredí hlavne na spôsoby ako by to malo byť možné dosiahnuť, kto by mal byť zodpovedný a aké sú
predpokladané administratívne, finančné a iné náklady.
Aktualizácia NAS zadefinovala, že pre úspešnú implementáciu v NAP budú určené špecifické ciele, prioritné
opatrenia a nástroje pre vybrané oblasti a sektory. Výber týchto oblastí pre potreby NAP a porovnanie
s rozsahom oblastí riešených v aktualizácii NAS je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 35 Porovnanie oblastí/sektorov /špecifických cieľov riešených aktualizáciou NAS a

NAP:

Nulový variant
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky
na
zmenu
klímyaktualizácia
(aktualizácia NAS)
Členenie podľa oblastí

Variant riešenia strategického dokumentu
Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP)

- prierezové aspekty
Oblasti:
- horninové prostredie
a geológia
- prírodné prostredie
a biodiverzita
- vodný režim v krajine a vodné
hospodárstvo
- sídelné prostredie
- zdravie obyvateľstva
- poľnohospodárstvo
- lesníctvo
- doprava

- prierezové opatrenia
Špecifický cieľ:
- -

Príslušnosť oblasti aktualizácie NAS
k špecifickému cieľu NAP
-

-

prírodné prostredie
a biodiverzita
vodné hospodárstvo

-

sídelné prostredie
zdravie obyvateľstva
poľnohospodárstvo
lesné hospodárstvo
-

-

-

-

-

-

rekreácia a cestovný ruch

-

energetika, priemysel a
- niektoré ďalšie oblasti
podnikania
oblasť manažovania
- technické, ekonomické
mimoriadnych udalostí a
a sociálne opatrenia
ochrany obyvateľstva a
životného prostredia
Počet riešených oblastí/sektorov
7

-

11

Členenie podľa cieľov

-

-

-

technické, ekonomické
a sociálne opatrenia
prírodné prostredie
a biodiverzita
vodné hospodárstvo
sídelné prostredie
zdravie obyvateľstva
poľnohospodárstvo
lesné hospodárstvo
technické, ekonomické
a sociálne opatrenia
technické, ekonomické
a sociálne opatrenia
technické, ekonomické
a sociálne opatrenia
technické, ekonomické
a sociálne opatrenia

Aktualizácia NAS definuje viac ako 200 rôznych rámcových a konkrétnych opatrení v rôznych častiach stratégie
a s rôznou mierou detailu. Na základe analýz legislatívneho kontextu, kontextu stratégií a politík, financovania
a názorov relevantných expertov bolo pre prvú fázu implementácie NAS identifikovaných 78 kľúčových
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opatrení127. Tieto opatrenia boli následne rozpracované na prierezové, týkajúce sa koordinácie a komplexného
prístupu, vedu, výskum a inovácie, opatrenia v oblasti informovanosti a komunikácie a financovania.
Opatrenia, ktoré sú zamerané na sektory boli rozdelené do oblastí.
NAP zastrešuje 7 oblastí s tým, že sektory, pre ktoré neboli vyčlenené samostatné špecifické ciele (napr.
energetika, doprava, priemysel a pod.) sa v NAP uvádzajú len okrajovo- v oblasti 7: Technické, ekonomické a
sociálne opatrenia. Dôvodom je skutočnosť, že tieto sektory patria do výlučnej pôsobnosti iných rezortov ako
je MŽP SR a koncepčne a implementačne zastrešujú tieto oblasti v rámci vlastných štruktúr, politík a vlastných
strategických dokumentov (napr. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky- Integrovaný národný
energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 (NECP) 128; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky - Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030- Fáza II129).
Vzhľadom k významnej koherencii adaptačných opatrení s mitigačnými, dôležité postavenie v tomto smere
zohráva aj Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 (NUS
SR) z dielne MŽP SR.
V rámci prípravy NAP boli analyzované všetky opatrenia uvedené v aktualizácii NAS. Dôslednou analýzou boli
vyhodnotené možné presahy a tiež zlúčenie, ďalej sa pracovalo so zúženým počtom, ktoré bolo relevantné pre
účely NAP Zo záverov a odporúčaní záverečnej správy130 taktiež vyplynulo, že ako relevantné sa javia 4 oblasti:
1. koordinácia, spracovanie a interpretácia údajov pre adaptáciu,
2. zelená infraštruktúra,
3. riešenie krízových situácií a manažment,
4. zvyšovanie povedomia a informovanosti na rôznych stupňoch a pre rôzne cieľové skupiny.
Podľa prístupov uplatňovaných v rámci problematiky adaptácie na zmenu klímy je možné plánované úlohy
rozdeliť do dvoch základných kategórií:
1) štrukturálne a infraštruktúrne úlohy- zahŕňajú „sivé“, „zelené“ a „modré“ prístupy. Tvoria ich
projektovo orientované úlohy, ktorých zastúpenie je na úrovni viac ako 27 % (53 úloh) z celkového
počtu úloh. Orientujú sa najmä na projekty, výmery, plochy, na ktorých boli uskutočnené navrhované
úlohy, resp. projekty, ktoré indikujú plnenie týchto úloh. Priradenie úloh k tejto skupine je zrejmé
z tabuľky č. 1 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných
indikátorov Správy o hodnotení
2) neštrukturálne úlohy- „mierne“ prístupy v rámci ktorých sa navrhujú a uplatňujú politiky, postupy,
kontroly, šírenie informácií a stimuly. Tieto je možné rozdeliť na :
o analyticko- legislatívne- tvoria viac ako 57 % (111 úloh) všetkých úloh. Ich hlavným poslaním
sú úpravy dokumentov, legislatívy, zber a vyhodnocovanie dát, definovanie metodík,
príručiek, výskumy, web stránky a mnohé ďalšie, ktorých výstupy možno považovať skôr za
teoretické východiská a podklady a systémové úlohy. Priradenie úloh k tejto skupine je zrejmé
z tabuľky č. 2 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení
o ostatné- úlohy nezaradené medzi projektové a legislatívne sú zastúpené vo viac ako 15 %
úloh (30 úloh) rôznorodého charakteru. Priradenie úloh k tejto skupine je zrejmé z tabuľky č.
3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných
indikátorov Správy o hodnotení.

127

Kolektív autorov, 2018: Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu akčného plánu
implementácie národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky, Záverečná správa
128
https://www.mhsr.sk/uploads/files/zsrwR58V.pdf
129
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku2030/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030
130
Kolektív autorov, 2018: Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu akčného plánu
implementácie národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky, Záverečná správa
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Možnosti zaradenia úloh k vyššie uvedeným kategóriám sú ovplyvnené skutočnosťou, že opis úlohy uvedený
v NAP smerujúci k plneniu špecifického opatrenia, nie vždy jednoznačne korešponduje s výstupom, t.j.
indikátorom/pomocným indikátorom. V prípade nejednoznačnosti v zaradení úlohy, sa posudzoval najhorší
možný scenár, t.j. úloha bola začlenená do tabuľky č. 1, t.j. projektovo- orientovaným úlohám.
Z vyššie uvedených skutočností a z charakteru úloh plánovaných v strategickom dokumente vyplýva, že NAP
v rozsahu kategórie 1) t. j. štrukturálnych a infraštruktúrnych úloh, vytvára rámce pre realizáciu navrhovaných
činnostiach, ktoré by bolo možné zaradiť podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov (viď tabuľku nižšie),
a ktoré by podliehali povoľovaniu podľa osobitných predpisov.
Tabuľka 36 Príklady zaradenia navrhovaných činností, pre ktoré NAP vytvára rámce na realizáciu, podľa prílohy č.

8
Pol.
Činnosť, objekty a zariadenia
číslo
9. Infraštruktúra
16.
Projekty rozvoja obcí vrátane
c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú
územné rozhodnutie pre činnosti uvedené
v písmenách a) a b)
10. Vodné hospodárstvo
1.
Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené
na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody
vrátane suchých nádrží

Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie)

bez limitu

– s výškou hrádze nad terénom
alebo

od 8 m alebo

od 3 m do 8 m

– s celkovým novým objemom,
alebo dodatočne zadržaným objemom,
alebo

od 1 mil. m3
alebo

od 0,5 mil. m3
do 1 mil. m3
alebo

od 100 ha

od 50 ha do 100 ha
bez limitu

od 500 ha

od 10 do 500 ha

od 10 ha

od 50 ha len v
chránených
územiach
od 5 ha do 10 ha

– s rozlohou
7.
Objekty protipovodňovej ochrany
11. Poľnohospodárska a lesná výroba
3.
Vodohospodárske projekty pre
poľnohospodárstvo vrátane
melioračných zásahov, najmä
a) odvodnenie, závlahy, protierózna
ochrana pôd, úpravy pozemkov
b) lesnícko-technické meliorácie

7.
8.

Časť B (zisťovacie konanie)

Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na
účely zmeny na iný typ využitia krajiny
Návrhy na využitie neobrábaných alebo
poloprírodných oblastí na intenzívne
poľnohospodárske účely

bez limitu

NAP neobsahuje žiadne obmedzenia alebo bližšie podmienky event. kritériá stanovujúce rámce pre
schvaľovanie konkrétnych navrhovaných činností.
Podmienky/pravidlá implementácie nastavuje NAP v rozsahu:
- zodpovedného subjektu za implementáciu úlohy (gestora),
- časového harmonogramu- termínu plnenia,
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financovania- zdroja financovania, ktorý bude použitý na vykrytie nákladov spojených
s implementáciou navrhovanej úlohy (viď kap. X. Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to
charakter a rozsah strategického dokumentu umožňuje).

V rozsahu kategórie 2) všeobecný charakter neštrukturálnych úloh (úlohy uvedené v tabuľke č. 2 a č. 3 prílohy
č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení),
neumožňuje definovať predstavu o navrhovaných činnostiach, ktoré by bolo možné zaradiť podľa prílohy č. 8
zákona o posudzovaní vplyvov, a ktoré by podliehali povoľovaniu podľa osobitných predpisov. Rovnako tak
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo bližšie podmienky event. kritériá stanovujúce rámce pre schvaľovanie
konkrétnych navrhovaných činností. Podmienky/pravidlá implementácie sú identické, ako v prípade kategórie
1). Nestanovujú rámec pre schválenie niektorej z navrhovaných činností a neexistuje prepojenie na
rozhodovací proces orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.
Z časového hľadiska NAP rozdeľuje implementáciu úloh na obdobia rokov 2021 až 2027. Plán plnenia úloh
(vrátane prierezových opatrení) je uvedený v nižšie uvedenom grafe. Z nich je plánovaných v:
- krátkodobom horizonte (2021 – 2023)- 100 úloh- 8 štrukturálnych a 92 neštrukturálnych
- strednodobom horizonte (2024 – 2027)- 90 úloh- 45 štrukturálnych a 45 neštrukturálnych
- priebežne- 3 neštrukturálne úlohy
- dlhodobo- 1 neštrukturálna úloha
Graf 7 Počet plánovaných úloh podľa rokov a charakteru úlohy

Do roku 2024 bude významne prevládať implementácia neštrukturálnych úloh nad štrukturálnymi. V ďalších
rokoch, od roku 2025, sa pomer plnenia prikloní skôr ku štrukturálnym úlohám.

1.2. Výber zvažovaných alternatív (optimálneho variantu) a zdôvodnenie výberu
Z pohľadu plnenia § 2- účel zákona o posudzovaní vplyvov, písm. c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody
návrhu strategického dokumentu vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, sa výber
zvažovaných alternatív odvíjal od:
- identifikácie súčasného stavu životného prostredia vrátane zdravia,
- relevantných environmentálnych problémov vrátane zdravotných problémov,
- stavu, ktorý by nastal v prípade, ak by nedošlo k implementácii strategického dokumentu pri
zohľadnení pravdepodobného vývoja v riešenej oblasti a trendov vývoja,
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predpokladaných vplyvov strategického dokumentu vrátane zdravia z hľadiska jeho druhu, dosahu,
doby pôsobenia, významnosti očakávaných vplyvov a rizík, s ktorými sa spája,
súladu s relevantnými strategickými dokumentmi platnými na medzinárodnej, aj národnej úrovni a od
identifikácie dopadov na relevantné platné právne predpisy,
možnosti uplatnenia opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov a ich
účinnosti.

Výber zvažovaných alternatív (optimálneho variantu) v prípade posudzovaného strategického dokumentu a
nulového variantu, má špecifické postavenie v tom, že schválením a implementáciou NAP nedôjde k strate
platnosti alebo nahradeniu aktualizácie NAS, posudzovaným NAP. Schválenie NAP predstavuje doplnenie
existujúceho, schváleného dokumentu- aktualizácie NAS a jeho posilnenie prostredníctvom implementačného
dokumentu. NAP má podčiarknuť a riešiť, analýzou identifikované prioritné oblasti a ciele. Povinnosť pripraviť
a schváliť NAP je daná uznesením vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10. 2018. Z uvedeného vyplýva,
že predpoklad nerealizovania a neschválenia strategického dokumentu NAP je nepravdepodobný až vylúčený.
Ciele, úlohy a opatrenia, ktorými sa NAP, na rozdiel od aktualizácie NAS (napr. sektor doprava, rekreácia
a cestovný ruch, priemysel, energetika, horninové prostredie a pod.), nezaoberá, resp. zaoberá
v obmedzenom rozsahu, ostávajú v podobe schválenej aktualizáciou NAS. V rámci prioritizácie opatrení im
nebola pripísaná taká váha, ktorá by vyžadovala ich rozpracovanie v rámci NAP, v rámci samostatných
sektorov/cieľov. Riešené sú v spoločnom špecifickom cieli 7: technické, ekonomické a sociálne opatrenia.
V tomto prípade má dominantné postavenie aktualizácia NAS. NAP sa prostredníctvom cieľov snaží
o posilnenie chápania adaptácie v týchto sektoroch.
V prípade ostatných oblastí, NAP, nad rámec aktualizácie NAS navrhuje špecifické ciele, opatrenia a úlohy,
ktorých ambíciou je zvýšiť úsilie v oblasti adaptácie na zmenu klímy. V analytickej fáze boli vyhodnotené ako
prioritné, preto im je venovaná osobitná pozornosť a pripisujú sa im úlohy, časové rámce, gestori a zdroje
financovania v NAP.
NAP je spracovaný podľa jednotlivých špecifických cieľov a nie je štruktúrovaný podľa prejavov zmeny klímy.
Jeho spracovanie tak nadväzuje na spôsob spracovania aktualizovanej NAS. Medzi riešenými špecifickými
cieľmi sú pritom významné medzisektorové presahy. V porovnaní s princípmi definovanými v aktualizácii NAS,
kde sa za kľúčové považovalo spracovanie analýzy klimatických a hydrologických pomerov a vhodná
identifikácia prejavov a dôsledkov zmeny klímy v danom území, predstavuje NAP odklon od pôvodnej
predstavy.
Veľký počet úloh riešených v NAP je daný jeho interdisciplinárnym charakterom a taktiež skutočnosťou, že
množstvo úloh a opatrení vychádza z už existujúcich strategických materiálov celoštátneho dosahu. Väzby sú
sumarizované a spracované v prílohe č. 2 Správy o hodnotení.
Z analýzy úloh plánovaných v NAP vplynulo, že v porovnaní s aktualizáciou NAS, je možné NAP hodnotiť ako
odklon do teoretickej roviny z časti doplnenej úlohami podporujúcimi realizáciu projektov/ navrhovaných
činností. NAP je základňou vytvárajúcou podmienky pre legislatívne zmeny, ekonomické stimuly,
administratívnu, systémovú a vedeckú podporu. Na rozdiel od aktualizácie NAS, ktorá sa sústredí najmä na
riešenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy, predkladaný NAP je reprezentovaný najmä neštrukturálnymi
úlohami.
Z posúdenia vplyvov NAP na životné prostredie a zdravie vyplynulo, že princípy strategického dokumentu, na
ktorých bol postavený, jeho ciele, úlohy a zameranie smerujú k zabezpečeniu všeobecne prospešných a
environmentálne prijateľných riešení s prevažujúcimi nepriamymi, dlhodobými, pozitívnymi dopadmi na
životné prostredie a zdravie.
Z generalizovaného hodnotenia vplyvov jednotlivých úloh je zrejmý prevažujúci nepriamy, dlhodobý pozitívny
vplyv vo všetkých hodnotených oblastiach v priamom kontexte s pozitívnym vplyvom z hľadiska riešenia
problémov súvisiacich so zmenou klímy. NAP predstavuje komplex prevažne pozitívnych úloh so synergickým
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a kumulatívnym účinkom. Synergický a kumulatívny účinok sa významne prejaví aj vo vzťahu k pripravovaným
a existujúcim strategickým dokumentom.
Projektovo orientované úlohy podporené analyticko-legislatívnymi nástrojmi môžu pri realizácii opatrení
pôsobiť sprvu obmedzujúco / negatívne na využitie zeme v dôsledku obmedzení v hospodárení napr. na pôde
a v lesoch pre potrebu budovania objektov, v dôsledku zmeny hospodárskych postupov, čo sa môže
premietnuť v záberoch pôd, v nákladoch, prípadne výnosoch. Konkrétnym, štrukturálnym, projektovo
orientovaným úlohám (sivé koncepcie) je priradený pozitívny prínos zväčša v stupni +1, lokálneho dosahu,
s dlhodobými účinkami, bez rizík. Konkrétne podmienky realizácie bude potrebné stanoviť v jednotlivých
projektových dokumentáciách.
Analyticko-legislatívnym opatreniam, resp. opatreniam ostatným, (mierne koncepcie) boli priradené prevažne
nepriame pozitívne vplyvy s významom v stupni +1 až +2, s pôsobením na celonárodnej alebo regionálnej
úrovni, a dlhodobými účinkami.
Aj keď pri hodnotení boli identifikované najmä početné pozitívne vplyvy NAP, identifikovaných bolo aj niekoľko
opatrení/úloh, pri ktorých sa nedajú vylúčiť aj negatívne vplyvy. Je však potrebné konštatovať, že
identifikované negatívne vplyvy sú iba potenciálne a závisia najmä na spôsobe implementácie identifikovaných
opatrení.
Z hľadiska vplyvov NAP na chránené územia, vrátane území sústavy NATURA 2000 je možné skonštatovať, že
prevažná časť opatrení a úloh sa javí, vo vzťahu k územiam NATURA 2000 ako indiferentných. Platí to najmä
pre opatrenia neštrukturálneho charakteru. V prípade mnohých opatrení je možné očakávať potenciálne
pozitívny vplyv, čo je dané najmä charakterom a zameraním strategického dokumentu. V prípade plnenia jeho
cieľa sa pozitívny efekt prejaví v plnom rozsahu a vo významnej miere. Vplyvy sú pritom prevažne nepriame
ale pozitívne, nakoľko v dlhodobom horizonte smerujú k zlepšeniu stavu životného prostredia, zmierneniu
dopadov zmeny klímy a teda aj zmiernením dopadov na ekosystémy, biotopy a druhy a teda na chránené
územia ako také. Miera príspevku NAP k tomuto efektu však bude rôzna a bude v rozsahu od nulového až po
mierne ovplyvnenie.
Časť plánovaných úloh sa spája s pozitívnymi a z časti aj negatívnymi vplyvmi. Tento je závislý od spôsobu,
rozsahu implementácie úlohy a najmä jeho lokalizácie. Jedná sa najmä o opatrenia projektového charakteru,
ktoré sa potenciálne môžu spájať s negatívnymi vplyvmi. Významnosť vplyvu nie je, s ohľadom na charakter
opatrení a úloh, množné jednoznačne určiť. Strety záujmov a teda negatívny vplyv nie je vylúčený v prípade
práve projektovo- orientovaných úloh. Vo vybraných prípadoch sa môže jednať tiež o stret so záujmami
ochrany území prislúchajúcich k územiam NATURA 2000. V zmysle § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny,
potenciálny vplyv každej navrhovanej činnosti, navrhovaného plánu alebo projektu, ktorý by mohol mať
významný dopad na lokality v sústave NATURA 2000, musí prejsť procesom primeraného posúdenia riešenia,
podľa postupu definovanom v Metodike hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia
sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014, aktualizácia 2016), a to ešte pred samotným
povolením činnosti. Výsledok primeraného posúdenia je podkladom následného povoľovania. Dôležité je
upozorniť, že ak sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov preukáže, že projekt bude mať nepriaznivý
vplyv na integritu územia, a neexistujú iné alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na integritu územia,
alebo ak také nie sú, s menším nepriaznivým vplyvom, takýto projekt možno schváliť alebo povoliť, len ak sa
musí realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných
opatrení. Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené
druhy a biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené
projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
Bez ohľadu na vývoj scenárov zmeny klímy, aj po zohľadnení princípu predbežnej opatrnosti a záujem
smerujúci k ochrane životného prostredia a zdravia, možno považovať NAP za prínos v oblasti zmierňovania
nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a v úsilí posilniť odolnosť celej spoločnosti zvyšovaním verejného
povedomia v oblasti zmeny klímy a budovaním znalostnej základne pre účinnejšiu adaptáciu. Schválením NAP
sa získa nástroj na:
- identifikáciu potrebných zmien v legislatíve,
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zavedenie systémových opatrení,
stanovenie časového rámca plnenia cieľov a úloh,
určenie zodpovednosti za plnenie,
zabezpečení analytických a podkladových materiálov,
tvorbu metodických usmernení a metodológie zraniteľnosti a zostavovania stratégie pre sídla na
Slovensku, zohľadňujúc ich klimatické a územno- správne špecifiká,
podporu budovania odborných kapacít na aplikáciu adaptačnej stratégie,
vzdelávanie verejnej správy,
vytvorenie finančného rámca pre implementáciu opatrení a úloh,
riešenie problémov a ovplyvnenie trendov vývoja v riešených, prioritizovaných sektoroch/oblastiach
a opatreniach.

Aktualizácia NAS sa sústredila na poukázanie na príklady adaptačných opatrení v rámci jednotlivých oblastí,
s ohľadom na prejavy zmeny klímy a dôsledky zmeny klímy. Naproti tomu NAP predstavuje prehĺbenie
poznatkov, ktoré vyplývajú z identifikácie skutkového stavu, ako aj zvýšenie podrobnosti, resp. doplnenie
existujúcich opatrení v rozsahu riešených prioritných opatrení. Cieľmi a úlohami smerujúcimi k napĺňaniu
týchto cieľov predstavuje NAP, v porovnaní s nulovým variantom, pokrok a príspevok k zvýšeniu potenciálu na
implementáciu adaptačných opatrení. Významnosť pokroku/ prínosu je pritom rozdielna a závislá od
riešeného sektora/oblasti a v ňom nadefinovaného vývoja a trendov vývoja. Mieru prínosu určuje aj charakter
definovaných opatrení, cieľov a úloh. Najväčší prínos sa spája s úlohami, ktoré majú priamy efekt a prispievajú
k zvyšovaniu účinnosti opatrení, v porovnaní s aktualizáciou NAS.
Neschválenie NAP, t.j. pokračovanie aktualizácie NAS, by znamenalo zaoberanie sa len vybranými cieľmi. Táto
možnosť by neobsahovala podrobnejšie ciele, ktorými sa sleduje znižovanie zraniteľnosti a zvyšovanie
odolnosti voči zmene klímy. Neriešili a nevyužili by sa dostupné poznatky, neriešili by sa mnohé opatrenia
a úlohy, medzery v poznatkovej, legislatívnej, systémovej oblasti alebo aj potreby sektorov/oblastí. Došlo by
tak k strate pridanej hodnoty, s ktorou sa schválenie NAP spája.
Z vykonaných hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia, v ktorom sa
porovnal vývoj s nulovým variantom, zvážil sa stav prostredia, trendy vývoja, existujúce environmentálne
problémy a ciele, význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie z hľadiska ich
druhu, dosahu, doby pôsobenia, významnosti očakávaných vplyvov a rizík, s ktorými sa spája, vyplýva, že
neboli identifikované negatívne vplyvy, ktoré by znemožňovali odporučiť strategický dokument „Akčný plán
pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ (NAP)“ na schválenie v navrhovanom variante
riešenia strategického dokumentu, v ktorom bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie za
predpokladu dodržania odporúčaní na úpravu strategického dokumentu.

2. Nedostatky a neurčitosti hodnotení
Za neurčitosti a nedostatky v implementovaní opatrení NAP a tiež ich posúdení v procese SEA je možné
považovať absenciu dát, ktoré by zahŕňali meteorologické a klimatické dáta aj geograficky prepojené s údajmi
a plánovanými úlohami.
Medzi neurčitosti, ktoré majú dosah na plnenie cieľov NAP patrí spôsob formulovania opatrení/ úloh
a indikátorov, prípadne pomocných indikátorov. Jedná sa o všeobecné, ťažko uchopiteľné a realizovateľné
úlohy. Formulácie úloh a indikátorov typu:
- vytváranie podmienok...
- prijatá úprava (napr. v kontexte úlohy 7.4.3),
- úspora energie,
- a pod.
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predstavujú zásadnú neurčitosť, ktorá ovplyvňuje možnosti vyhodnotenia vplyvov. Vytvára tiež neistoty v
plnení cieľov NAP a nepoukazuje na úspešnosť akčného plánu a teda zlepšenie, ktoré sa sleduje schválením
dokumentu. V porovnaní s aktualizáciou NAS dochádza k presunu do významne teoretickej roviny bez
jednoznačného príspevku k riešeniu problematiky adaptácie na Slovensku. Uvedené formulácie vyplývajú,
pravdepodobne a okrem iného zo skutočnosti, že zdrojom úloh sú v mnohých prípadoch samostatné/
exitujúce plány, programy, strategické dokumenty. Uvedenými vyjadreniami sa poukazuje na určité potreby
zvýšenia efektívnosti implementácie opatrení. Spôsob formulácie opatrení však nevytvára dobré základy pre
implementáciu a akceptáciu úloh aj v rámci NAP. Sú príkladom toho, že dosiahnutie a podpora úloh je možná
len v prípade, že budú kvantifikované a teda slovné popisy zamerané na zvýšenie úsilia budú zamenené za
kvantitatívne údaje.
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VII. Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na
zdravie
V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov je obstarávateľ a rezortný orgán povinný zabezpečiť sledovanie a
vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie.
Monitorovanie environmentálnych vplyvov spočíva v:
- systematickom sledovaní a vyhodnocovaní vplyvov,
- vyhodnocovaní jeho účinnosti,
- zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení
strategického dokumentu so skutočným stavom.
Na účely sledovania a vyhodnocovania vplyvov posudzovaného strategického dokumentu, s cieľom predísť
duplicitám v monitorovaní, je možné použiť výsledky existujúceho systému monitorovania. Monitorovanie
bude dôležité najmä z dôvodu potreby sledovania a vyhodnocovania účinnosti NAP. Hlavné ťažisko
monitoringu a hodnotenia bude na úrovni strategických priorít, špecifických cieľov a úloh. Pre každú úlohu je
pridelený indikátor/pomocný indikátor, ktoré sa budú priebežne vyhodnocovať. Pomocou nich sa bude
sledovať dosahovanie výsledkov a zároveň budú východiskom pre ďalšie opatrenia a politiky po období
platnosti plánu.
Hlavná zodpovednosť za implementáciu, monitorovanie a podávanie správ k Stratégii adaptácie Slovenskej
republiky na zmenu klímy a jej implementačného nástroja – NAP je na MŽP SR, ktoré má v rámci
medzirezortných a prierezových úloh koordinačnú funkciu. Medzirezortná koordinácia na najvyššej úrovni
prebieha prostredníctvom Komisie pre koordináciu politiky zmeny klímy na úrovni štátnych tajomníkov.
Operatívna koordinácia implementácie prebieha prostredníctvom Pracovnej skupiny pre adaptáciu, ktorej
členmi sú nominovaní zástupcovia jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
ďalších organizácií verejnej správy, akademickej obce, MVO, prípadne iných zainteresovaných skupín.
Po schválení NAP vládou SR bude pripravený spoločný koordinačný, monitorovací a vyhodnocovací
mechanizmus, ktorý bude operatívnym dokumentom Pracovnej skupiny pre adaptáciu a bude slúžiť na
priebežnú koordináciu práce skupiny pri implementácii NAP.
Na úrovni jednotlivých sektorov sa odporúča, aby si zodpovedné rezorty jednotlivé úlohy NAP, na ktorých
plnení budú participovať, zapracovali do plánovacích dokumentov, vrátane finančného zabezpečenia, na
úrovni ministerstiev a ich organizácií, v prípade ďalších organizácií verejnej správy do svojich plánovacích
postupov.
V prípade projektových úloh je vhodné pripraviť zásobníky projektov, ktoré budú rozpracovávať
jednotlivé úlohy do podoby projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Na základe monitorovania ukazovateľov jednotlivých oblastí a úloh bude Pracovná skupina pre adaptáciu
priebežne vyhodnocovať riziká plnenia NAP a bude navrhovať postupy na elimináciu týchto rizík. Pracovná
skupina pre adaptáciu bude tiež pravidelne informovaná o sledovaných indikátoroch plnenia NAP a bude sa
spolupodieľať na príprave aktualizovanej stratégie a NAP.
Pre naplnenie cieľov NAP bude dôležitá nadrezortná koordinácia a spolupráca medzi všetkými
zainteresovanými subjektami. Medzirezortná pracovná skupina Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky pre adaptáciu na zmenu klímy na úrovni expertov bude zabezpečovať koordináciu pri implementácii
plánu a zároveň bude slúžiť pre potreby monitoringu a hodnotenia. Na medzirezortnej koordinácii sa bude
primerane podieľať aj Komisia pre koordináciu politiky zmeny klímy na úrovni štátnych tajomníkov.
Nadrezortná koordinácia bude smerovať k integrácii zmeny klímy do sektorových politík. Znamená to
posilňovanie politík a právneho rámca pre prispôsobenie a začlenenie tém a prístupov adaptácie do
existujúcich národných a odvetvových plánov a programov. Dôležitým faktom implementácie preto bude
potreba jasného koordinovania a vedenia procesu, pričom je potrebné motivovať všetky sektory
a zainteresované subjekty, aby sa podieľali na implementácii identifikovaných opatrení a úloh.
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Štátna správa, ako gestor celkového prostredia realizácie opatrení a hlavný zdroj financovania, je pre úspešnú
implementáciu NAP kľúčová. Veľká časť opatrení a budúcich krokov sa bude odohrávať v sídelnom prostredí.
Samospráva je na jednej strane realizátor opatrení a garant, na strane druhej potrebuje pre úspešnú
implementáciu politickú, legislatívnu a finančnú podporu vlády. Ďalšie zainteresované subjekty, ktoré majú
a budú mať vplyv na dosahovanie cieľov NAP, sú podnikateľský sektor, akademický sektor, školstvo,
mimovládne organizácie a médiá.
V zhode s požiadavkami EÚ, bude MŽP SR v pravidelných intervaloch hodnotiť celkovú situáciu v oblasti
adaptácie na základe definovaného rámca a hodnotenia efektivity a udržateľnosti prístupu k adaptácii. Úlohy
budú podkladom pre prípravu „Hodnotiacich listov“, ktoré bude SR pripravovať pre potreby monitorovania
a hodnotenia adaptácie na úrovni Európskej únie131.
Za účelom monitorovania vplyvov z hľadiska prírodného prostredia, sa odporúča využiť existujúcu
monitorovaciu sieť najmä monitoring druhov a biotopov európskeho významu, ktorý organizuje Štátna
ochrana prírody SR od roku 2013. Ide o komplexný monitorovací systém, ktorý sa pravidelne obnovuje.
Systém však pokrýva iba druhy a biotopy európskeho významu, bolo by preto potrebné dobudovať obdobný
systém aj pre druhy a biotopy národného významu. Minimálne by bol potrebný monitoring vlajkových druhov
a biotopov národného významu.

131

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie
a opatrení v oblasti klímy.
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VIII. Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy
vrátane vplyvov na zdravie
Schválením a implementáciou NAP sa nepredpokladajú významné cezhraničné negatívne environmentálne
vplyvy ani významné negatívne vplyvy na zdravie.
Strategický dokument, prostredníctvom priamych štrukturálnych a infraštruktúrnych úloh, vytvára rámce pre
realizáciu projektov. Ich zameranie pritom vytvára predpoklady pre lokálne, prevažne krátkodobé negatívne
vplyvy na jednotlivé/viaceré zložky životného prostredia. Vyhodnotenie rozsahu vplyvov a dotknutých zložiek
nie je v štádiu posúdenia strategického návrhu možný. Rozsah, dopady, miera a významnosť negatívnych
vplyvov projektov bude závislá od viacerých faktorov. Konkrétne projekty, ktoré budú spĺňať prahové hodnoty
definované z prílohe č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov, budú posúdené z hľadiska ich možného vplyvu na
životné prostredie. V prípade predpokladu negatívnych vplyvov presahujúcich štátne hranice sa uplatní postup
podľa zákona o posudzovaní vplyvov a pristúpi sa k informovaniu dotknutých strán.
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IX. Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií
Strategický dokument „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ (NAP) má
charakter strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, ktorý definuje opatrenia vyžadujúce
implementáciu v krátkodobom (2021 – 2023) ako aj strednodobom časovom horizonte (2024 – 2027).
Jednotlivé implementačné kroky sledujú pritom dlhodobé ciele.
Požiadavka na jeho vypracovanie vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10. 2018.
NAP nadväzuje na aktualizovanú Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (aktualizácia NAS).

1. Hlavné ciele strategického dokumentu a jeho obsah
Prostredníctvom strategického dokumentu NAP sa majú implementovať adaptačné opatrenia definované
v aktualizácii NAS.
Hlavný cieľ NAP, definovaný v aktualizácii NAS, je prostredníctvom navrhovaných prioritných adaptačných
opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. NAP by mal prispieť k
lepšiemu premietnutiu adaptačných opatrení do sektorových politík dotknutých rezortov.
NAP určuje časové rámce, finančné zdroje a spôsob, akým je možné plnenie týchto opatrení dosiahnuť.
Zameriava sa na podporu realizácie definovaných cieľov v praxi a napĺňa rámec aktualizácie NAS konkrétnymi
opatreniami a úlohami.
Tabuľka 37 Prehľad cieľov, priorít, opatrení a oblastí záujmu strategického dokumentu

Hlavný cieľ
Strategické
priority

Prierezové
opatrenia

Špecifické
oblasti
a ciele

Prostredníctvom implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť
pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
1. Podporiť adaptáciu na zmenu klímy ako strategickú prioritu Slovenskej republiky, začleňovať a
integrovať prispôsobenie sa zmene klímy do politického a právneho rámca a posilňovať tému
adaptácie v existujúcich a pripravovaných národných a sektorových plánoch a programoch
2. Posilniť implementáciu politík a legislatívy v oblasti adaptácie, znížiť byrokratickú záťaž
obmedzujúcu realizáciu opatrení a zlepšiť vymáhanie práva cestou transparentnosti, zlepšenia
kompetencií a posilnenia kontrolných a sankčných mechanizmov
3. Budovať a rozvíjať efektívny, realizovateľný a fungujúci systém adaptácie na zmenu klímy v
Slovenskej republike, založený na princípe subsidiarity a spoločného úsilia všetkých
zainteresovaných strán a verejnosti
4. Rozvíjať vedomostnú základňu, zber údajov, monitorovanie a výskum spojený so šírením údajov a
informácií
5. Podporovať vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach adaptácie na zmenu klímy
a potrebách adaptácie
6. Podporovať a rozvíjať multi-zdrojový systém financovania adaptácie na zmenu klímy
1. Posilnenie politického a legislatívneho rámca adaptácie a efektívne nastavenie finančných
mechanizmov pre implementáciu adaptačných opatrení
2. Vytvorenie národného informačného systému pre poskytovanie klimatických informácií
3. Efektívny systém manažmentu rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy
4. Vytvorenie funkčného rámca podpory vedy, vzdelávania a rozvoja povedomia o problematike
adaptácie
5. Budovanie zelenej infraštruktúry a ekologických sietí
1. Oblasť: Vodný režim a vodné hospodárstvo
Špecifický cieľ: Zlepšiť adaptačnú schopnosť krajiny v oblasti vodného hospodárstva cestou lepšieho
manažmentu vody ako kľúčovej výzvy pri zmene klímy, za súčasného zvýšenia bezpečnosti
obyvateľstva, ochrany kritickej infraštruktúry a krajiny.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oblasť: Udržateľné poľnohospodárstvo
Špecifický cieľ: Zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny
uplatňovaním opatrení zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity
poľnohospodárskej krajiny a podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby.
Oblasť: Adaptované lesné hospodárstvo
Špecifický cieľ: Zvýšiť komplexným a holistickým prístupom adaptačnú schopnosť lesov na
prebiehajúcu zmenu klímy.
Oblasť: Prírodné prostredie a biodiverzita
Špecifický cieľ: Zvýšiť adaptačnú schopnosť a ekologickú stabilitu krajiny prostredníctvom lepšieho
manažmentu vody pre biodiverzitu a zlepšenia adaptívneho manažmentu všetkých typov území so
zohľadnením dynamiky vývoja ekosystémov.
Oblasť: Zdravie a zdravá populácia
Špecifický cieľ: Aktívne a preventívne reagovať na meniace sa klimatické podmienky a zabezpečiť
adekvátne zdravé prostredie pre život, prácu, bývanie a oddych.
Oblasť: Sídelné prostredie
Špecifický cieľ: Prispieť k vytvoreniu kvalitného legislatívneho, inštitucionálneho, odborného a
finančného prostredia pre systematické a komplexné kroky samospráv v procese adaptácie na
zmenu klímy v sídelnom prostredí (v mestách a obciach).
Oblasť: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
Špecifický cieľ: Posilnenie chápania adaptácie ako ekonomickej a sociálnej výzvy, zapojenie ďalších
dotknutých sektorov hospodárstva a zlepšenie implementačného rámca pre prierezové a špecifické
opatrenia.

Štruktúra NAP je založená na definovaní hlavného cieľa, prierezových opatrení a na ne nadväzujúcich úloh,
ktoré vychádzajú z národnej adaptačnej stratégie.
Úvod strategického dokumentu NAP tvorí zoznam 5 prierezových opatrení a 18 úloh. Jadro tvorí 7 špecifických
cieľov, z ktorých každý má definované svoje základné princípy a špecifické opatrenia, ktoré v danom segmente
definujú úlohy. Spolu bolo identifikovaných 46 špecifických opatrení a v ich rámci 176 úloh pre obdobie
platnosti NAP do roku 2027.
Obsah a členenie kapitol strategického dokumentu NAP je nasledovný:
Úvod a zhrnutie
I. Hlavný cieľ a strategické priority
I.1. Prierezové opatrenia
II. Špecifické ciele
II.1. Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo
II.2. Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo
II.3. Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo
II.4. Špecifický cieľ 4: Prírodné prostredie a biodiverzita
II.5. Špecifický cieľ 5: Zdravie a zdravá populácia
II.6. Špecifický cieľ 6: Adaptované sídelné prostredie
II.7. Špecifický cieľ 7: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
III. Financovanie adaptačných opatrení a aktivít
IV. Implementačný rámec, monitorovanie a hodnotenie
V. Závery a odporúčania
Prílohy
Príloha 1: Zoznam použitých skratiek
Príloha 2: Zoznam prierezových a špecifických opatrení
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Úvodom do NAP je zoznam prierezových piatich prierezových opatrení a na ne nadviazaných
18 úloh. Jadrom NAP je 7 špecifických oblastí: vodný režim a vodné hospodárstvo, udržateľné
poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie
a zdravá populácia, sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia. Každá z týchto 7 oblastí
má svoj špecifický cieľ, z ktorých každý má definované svoje základné princípy a špecifické opatrenia, ktoré
v danom segmente definujú úlohy. Tieto opatrenia a na ne nadväzujúce úlohy vychádzajú z aktualizácie NAS.
Navrhované opatrenia a úlohy budú realizované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, a to v
rámci kompetencií a možností centrálnych orgánov štátnej správy a samosprávy. Úlohy budú predmetom
monitorovania a hodnotenia a budú tiež podkladom pre prípravu „Hodnotiacich listov“, ktoré bude SR
pripravovať pre potreby monitorovania a hodnotenia adaptácie na úrovni Európskej únie132. Pre potreby
financovania identifikovaných opatrení bola spracovaná finančná matica. Záverečné kapitoly NAP obsahujú
odporúčania pre úspešnú implementáciu plánu.

2. Zhrnutie procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a
zdravie
NAP ako strategický dokument s celoštátnym dosahom podľa § 3 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov
podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov v súlade s § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov a § 17 zákona o
posudzovaní vplyvov.
Dôvodom hodnotenia NAP, podľa zákona o posudzovaní vplyvov, sú nasledovné skutočnosti:
- NAP spĺňa definíciu strategického dokumentu, t. j. jedná sa o návrh plánu, ktorý sa pripravuje a
schvaľuje na štátnej úrovni, jeho prípravu vyžaduje uznesenie orgánu, pre ktorý sa pripravuje na
schválenie,
- NAP spĺňa definíciu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, t. j. jedná sa o strategický
dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky,
- NAP je pripravovaný pre oblasť definovanú v § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov, konkrétne
oblasť životného prostredia,
- NAP zároveň vytvára rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe
č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov.
Základné kroky procesu posudzovania vplyvov, ktoré doposiaľ boli vykonané:
1. Oznámenie o strategickom dokumente
Obstarávateľ, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
ako rezortný orgán, zabezpečil vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom
(ďalej len „oznámenie“) „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ podľa § 5 ods.
5 a prílohy č. 2 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).
Oznámenie bolo podľa § 17 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov doručené Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie a zverejnené
v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom a na webovom sídle www.enviroportal.sk a
minzp.sk – podľa § 6 ods. 1 a § 17 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 6. 10. 2020.
Verejnosť mohla doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie
zverejnené podľa § 6 ods. 2. zákona o posudzovaní vplyvov.
V lehote stanovenej na doručenie stanovísk boli k oznámeniu doručené stanoviská. Vyhodnotenie stanovísk
doručených k oznámeniu je uvedené v prílohe Správy o hodnotení č. 3.

132

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie
a opatrení v oblasti klímy.
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2. Rozsah hodnotenia strategického dokumentu
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Akčný plán pre implementáciu
Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ (ďalej len „NAP“) určený podľa § 8 a § 17 ods. 5 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 o posudzovaní vplyvov“), bol vydaný dňa 10. 11. 2020 pod číslom
5146/2020-3.1; 57541/2020, na základe informácií uvedených v oznámení o strategickom dokumente (ďalej
len „oznámenie") a stanovísk doručených k tomuto oznámeniu.
Rozsah hodnotenia určil pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym
dosahom NAP okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický
dokument nerealizoval) aj navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení.
V rozsahu hodnotenia boli zadefinované tri všeobecné podmienky a dve špecifické požiadavky. Špecifické
požiadavky uvádzajú podmienky na podrobnejšie rozpracovanie nasledovných okruhov tém:
2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom zohľadniť
všetky stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. ktoré budú zaslané k určenému rozsahu
hodnotenia;
2.2.2 Písomne vyhodnotiť všetky stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. ktoré budú zaslané
k určenému rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto
rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre strategický dokument s celoštátnym dosahom.
Vyhodnotenie plnenia bodov je uvedené v prílohe Správy o hodnotení č. 4.
O vydaní rozsahu hodnotenia bola verejnosť informovaná dňa 12. 11. 2020 na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky https://www.minzp.sk/uradna-tabula/ine/oznamenie-rozsahuhodnotenia-strategickeho-dokumentu-akcny-plan-implementaciu-strategie-adaptacie-sr-zmenu-klimy.html,
informačnom portáli https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/akcny-plan-pre-implementaciu-strategieadaptacie-sr-na-zmenu-klimy ako aj prostredníctvom inzerátu zverejnenom v denníku s celoštátnym dosahom
– denník SME.
Informácia pre verejnosť o vydaní rozsahu hodnotenia s uvedením adresy, na ktorú možno predkladať
stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, podľa § 8 zákona o posudzovaní
vplyvov“ bola zverejnená 12.1.2021 na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/akcny-plan-preimplementaciu-strategie-adaptacie-sr-na-zmenu-klimy.
Verejnosť a dotknuté subjekty mohli zaslať svoje pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov do 10 dní od jeho zverejnenia.
K rozsahu hodnotenia strategického dokumentu boli doručené stanoviská, ktorých vyhodnotenie je uvedené
v prílohe Správy o hodnotení č. 5.
3. Správa o hodnotení strategického dokumentu
Obstarávateľ zabezpečil hodnotenie vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 a výsledok hodnotenia bol
uvedený v správe o hodnotení strategického dokumentu. Správa o hodnotení bola vypracovaná podľa prílohy
č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov v rozsahu zodpovedajúcom charakteru strategického dokumentu. Zároveň
boli pri jej spracovaní zohľadnené špecifické pripomienky vyplývajúce z rozsahu hodnotenia.
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3. Zhrnutie záverov k predpokladaným vplyvom strategického dokumentu
Hodnotenie vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom NAP sa sústredilo na dôkladné
zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument nerealizoval) a
navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení o strategickom dokumente
s celoštátnym dosahom.
Nulový variant predstavoval stav, ktorý by nastal v prípade, že by nedošlo k schváleniu strategického
dokumentu pri zohľadnení pravdepodobného vývoja v riešenej oblasti a trendov vývoja.
V súčasnosti platí a na oblasť adaptácie na zmenu klímy sa vzťahuje Stratégia adaptácie Slovenskej republiky
na zmenu klímy (aktualizácia NAS). Jedná sa pritom už o prvú aktualizáciu tohto dokumentu. Schválená bola
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10. 2018.
Navrhovaný variant riešenia strategického dokumentu predstavoval jeden variant riešenia strategického
dokumentu „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ (NAP)“. Požiadavka na
jeho vypracovanie vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10. 2018. NAP nadväzuje
na aktualizáciu NAS.
Schválením a implementáciou NAP nedôjde k strate platnosti alebo nahradeniu aktualizácie NAS,
posudzovaným NAP. Schválenie NAP predstavuje doplnenie existujúceho, schváleného dokumentu. NAP má
podčiarknuť a riešiť, analýzou identifikované prioritné oblasti a ciele. NAP predstavuje vykonávací a zároveň
doplnkový strategický dokument k aktualizácii NAS.
NAP poskytuje rámec pre zabezpečenie implementácie, riadenia a financovania identifikovaných prioritných
opatrení v oblasti adaptácie Slovenskej republiky.
Zatiaľ čo, aktualizácia NAS definuje čo a do značnej miery aj ako je potrebné v oblasti adaptácie riešiť, NAP sa
sústredí hlavne na spôsoby ako by to malo byť možné dosiahnuť, kto by mal byť zodpovedný a aké sú
predpokladané administratívne, finančné a iné náklady.
Podľa prístupov uplatňovaných v rámci problematiky adaptácie na zmenu klímy boli plánované úlohy NAP
rozdelené do dvoch základných kategórií:
1) štrukturálne a infraštruktúrne úlohy- zahŕňajú „sivé“, „zelené“ a „modré“ prístupy. Tvoria ich
projektovo orientované úlohy, ktorých zastúpenie je na úrovni viac ako 27 % (53 úloh) z celkového
počtu úloh. Orientujú sa najmä na projekty, výmery, plochy, na ktorých boli uskutočnené navrhované
úlohy, resp. projekty, ktoré indikujú plnenie týchto úloh. Priradenie úloh k tejto skupine je zrejmé
z tabuľky č. 1 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných
indikátorov Správy o hodnotení
2) neštrukturálne úlohy- „mierne“ prístupy v rámci ktorých sa navrhujú a uplatňujú politiky, postupy,
kontroly, šírenie informácií a stimuly. Tieto je možné rozdeliť na :
o analyticko- legislatívne- tvoria viac ako 57 % (111 úloh) všetkých úloh. Ich hlavným poslaním
sú úpravy dokumentov, legislatívy, zber a vyhodnocovanie dát, definovanie metodík,
príručiek, výskumy, web stránky a mnohé ďalšie, ktorých výstupy možno považovať skôr za
teoretické východiská a podklady a systémové úlohy. Priradenie úloh k tejto skupine je zrejmé
z tabuľky č. 2 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru
indikátorov/pomocných indikátorov Správy o hodnotení
o ostatné- úlohy nezaradené medzi projektové a legislatívne sú zastúpené vo viac ako 15 %
úloh (30 úloh) rôznorodého charakteru. Priradenie úloh k tejto skupine je zrejmé z tabuľky č.
3 prílohy č. 6 Rozdelenie úloh do kategórií podľa charakteru indikátorov/pomocných
indikátorov Správy o hodnotení.
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Z charakteru úloh vyplynulo, že NAP v rozsahu kategórie 1) t. j. štrukturálnych a infraštruktúrnych úloh,
vytvára rámce pre realizáciu navrhovaných činnostiach, ktoré by bolo možné zaradiť podľa prílohy č. 8 zákona
o posudzovaní vplyvov, a ktoré by podliehali povoľovaniu podľa osobitných predpisov.
V rozsahu kategórie 2) všeobecný charakter neštrukturálnych úloh, neumožňuje definovať predstavu
o navrhovaných činnostiach, ktoré by bolo možné zaradiť podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov,
a ktoré by podliehali povoľovaniu podľa osobitných predpisov. Nestanovujú rámec pre schválenie niektorej
z navrhovaných činností a neexistuje prepojenie na rozhodovací proces orgánov štátnej správy podľa
osobitných predpisov.
Z hľadiska geografického rozmeru nebola možná lokalizácia navrhovaných opatrení, resp. úloh definovaných v
NAP. Tieto sú síce časovo ohraničené a majú svojho gestora, nemajú však zadefinovanú lokalizáciu. NAP
nezohľadňuje regionálne rozdiely. K implementácii opatrení alebo úloh môže tak dôjsť kdekoľvek na
Slovensku.
Rozhodujúce pre prípadné neprijatie, resp. neschválenie návrhu NAP bolo, že vízia aktualizovanej NAS nijakým
spôsobom nenarúša vytváranie implementačných plánov k jednotlivým stratégiám a nebráni k zostaveniu
aktualizovanej verzie NAS.

Požiadavky na vstupy
Požiadavky na vstupy sú viazané na aktualizáciu NAS, ktorá predstavuje kľúčový dokument v rámci adaptácie
na zmenu klímy.
Potreba spracovania NAP vyplýva z identifikovaných nedostatkov v oblasti adaptácie na Slovensku. Analýza
východiskového stavu potvrdila, že na Slovensku je k dispozícii celý rad špecifických sektorových stratégií,
akčných plánov, programov a výsledky výskumných projektov. Avšak dokumenty, ktoré sú v súčasnosti platné
nie sú vzájomne prepojené, nezohľadňujú vôbec, alebo len v malej miere synergie, medzisektorálne aspekty a
ich realizácia prebieha „ad hoc“, bez užšej koordinácie a definovania priorít.
Slovensko nemá k dispozícii dokument, ktorý by navrhol prioritné adaptačné opatrenia a plán na ich
implementáciu, vrátane indikátorov na ich monitorovanie, hodnotenie a revíziu. Zatiaľ nie je k dispozícii ani
metodika, ktorá by umožnila jednoduché stanovenie nákladov, prínosov a dopadov navrhovaných
adaptačných opatrení a pomohla by ich vhodným spôsobom prioritizovať. Adaptačné opatrenia sú vo
všeobecnosti vysoko komplexné, vyznačujú sa viac-sektorovým prístupom a sú ovplyvnené významnou mierou
neurčitosti. Aktualizácia NAS uvádza, že NAP musí byť schopný tieto zložitosti adresovať.
Aktualizácia NAS definovala, že hlavným cieľom NAP bude prostredníctvom navrhovaných prioritných
adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. NAP by mal
prispieť k lepšiemu premietnutiu adaptačných opatrení do sektorových politík dotknutých rezortov. Pre
úspešnú implementáciu v NAP budú:
- určené špecifické ciele, prioritné opatrenia a nástroje pre vybrané oblasti a sektory,
- formulované konkrétne úlohy pre naplnenie vybraných prioritných adaptačných opatrení,
- stanovení gestori, časový harmonogram a termíny plnenia úloh,
- vyčíslené ekonomické náklady na realizáciu úloh,
- zmapované legislatívne, organizačné a finančné prekážky v implementácii,
- vybrané indikátory pre monitorovanie a hodnotenie prioritných opatrení.
NAP by mal obsahovať návrh systému monitorovania zraniteľnosti a adaptácie na zmenu klímy a návrh
systému strednodobého hodnotenia adaptačného procesu v podmienkach Slovenska, vrátane sledovania
väzieb medzi nákladmi a prínosmi a návrh platformy pre zverejňovanie a zdieľanie pozitívnych skúseností.
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Ďalšie podkladové materiály, nevyhnutné k zostaveniu NAP, boli získavané v rámci dvojfázového procesu,
ktorého závery tvoria vstupy pre vznik NAP.
Vypracovanie strategického dokumentu nadväzuje na:
- spracovanie analytickej štúdie „Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre
prípravu Akčného plánu implementácie národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky (2018)“,
- uskutočnenie participatívneho procesu definovania prioritných adaptačných opatrení a úloh.
Z hľadiska procesu tvorby strategického dokumentu kľúčovú rolu z hľadiska vstupov zohrávajú informácie
a analýzy týkajúce sa predpokladaného vývoja a trendov vývoja v oblasti zmeny klímy, jej prejavov a dôsledkov
v jednotlivých oblastiach.
V štádiu posúdenia vplyvov strategického dokumentu nie sú k dispozícii podrobnejšie informácie o rozsahu
a charaktere vstupov. Upresňovanie a konkretizácia budú riešené v ďalších fázach realizácie konkrétnych
projektov. Požiadavky na vstupy vo vzťahu k životnému prostrediu súvisia najmä s realizáciou činností
investičného charakteru, ktorých uskutočnenie bude vyžadovať záber pôdy, zmenu spôsobu využitia územia,
spotrebu vody, potrebu surovín, nároky na dopravu, nároky na dodávku elektrickej energie a ďalšími.

Údaje o výstupoch
Výstupom bude strategický dokument, schválený vládou Slovenskej republiky, ktorý určí strategické ciele,
opatrenia a úlohy smerujúce k plneniu aktualizácie NAS do roku 2027.

Závery k predpokladaným vplyvom strategického dokumentu a dôvody výberu zvažovaných
alternatív
Z hľadiska predpokladaného vývoja a trendov vývoja v oblasti zmeny klímy, jej prejavov a dôsledkov
v jednotlivých oblastiach analýza východiskového stavu potvrdila, že na Slovensku je k dispozícii celý rad
špecifických sektorových stratégií, akčných plánov, programov a výsledky výskumných projektov. Avšak
dokumenty, ktoré sú v súčasnosti platné nie sú vzájomne prepojené, nezohľadňujú vôbec, alebo len v malej
miere synergie, medzisektorálne aspekty a ich realizácia prebieha „ad hoc“, bez užšej koordinácie a
definovania priorít.
Slovensko nemá k dispozícii dokument, ktorý by navrhol prioritné adaptačné opatrenia a plán na ich
implementáciu, vrátane indikátorov na ich monitorovanie, hodnotenie a revíziu. Zatiaľ nie je k dispozícii ani
metodika, ktorá by umožnila jednoduché stanovenie nákladov, prínosov a dopadov navrhovaných
adaptačných opatrení a pomohla by ich vhodným spôsobom prioritizovať. Adaptačné opatrenia sú vo
všeobecnosti vysoko komplexné, vyznačujú sa viacsektorovým prístupom a sú ovplyvnené významnou mierou
neurčitosti.
V prípade, ak by sa strategický dokument NAP neimplementoval a neschválil, problematikou adaptácie na
zmenu klímy by sa naďalej zaoberala aktualizácia NAS spolu s mnohými politikami, koncepciami a plánmi
pripravovanými/schválenými vládou a jednotlivými rezortmi. Adaptácia na zmenu klímy v nich síce nie je
hlavným cieľom, avšak vo väčšine prípadov je zahrnutá medzi ciele. Implementácia mnohých opatrení, cieľov
a úloh by tak bola realizovaná prostredníctvom sektorových/odvetvových strategických dokumentov.
Vývoj vybraných klimatických prvkov poukazuje na skutočnosť, že na Slovensku sa počasie v posledných
dekádach stalo viac extrémnym. Mesačné teplotné extrémy poukazujú na výkyvy vo výskyte extrémnych
teplôt a zrážok počas jednotlivých dekád, avšak trendy daných charakteristík sú pomerne jednoznačné.
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Pozorujú čoraz častejšie dôsledky zmeny klímy v podobe extrémnych prejavov počasia s nepriaznivými
dôsledkami ako sú povodne, zosuvy, dlhotrvajúce obdobia sucha, vzrastajúce riziko požiarov a. i.
Analýza súčasných a budúcich scenárov zmeny klímy potvrdzuje existenciu extrémov a rizík, ich vzájomnú
súvislosť a možné dôsledky v celom rozsahu od ekosystémov, prírodných zdrojov až po hospodárstvo a
sociálnu oblasť.
Realita dôsledkov zmeny klímy, na ktorú poukazuje Európska komisia133, ani zastavenie všetkých emisií GHG by
nezabránilo klimatickým vplyvom, ku ktorým už dochádza. Budú pretrvávať celé desaťročia, aj keď sa
celosvetové a európske úsilie o zníženie emisií GHG preukáže ako účinné. Dokonca aj prípady drastického
dočasného zníženia emisií, ku ktorému došlo napríklad v dôsledku finančnej krízy v roku 2008 alebo
hospodárskeho narušenia spôsobeného pandémiou COVID-19, majú len malý vplyv na celkovú trajektóriu
globálneho otepľovania. Veľké medzinárodné záväzky dosiahnuť klimatickú neutralitu zvyšujú
pravdepodobnosť najlepšieho scenára, ale aj v takom prípade treba vynaložiť v oblasti adaptácie značné úsilie.
Aj keby sa emisie úplne prestali vypúšťať, nie je možné zabrániť klimatickým vplyvom, ktoré sú už pozorované,
a ktoré sú pravdepodobné počas celých nasledujúcich desaťročí. Toto narastajúce tempo dôsledkov zmeny
klímy je jednou z príčin, prečo je potrebná adaptácia na zmenu klímy a teda aj určenie cieľov a smerovania ako
ju dosiahnuť.
Z analýzy úloh plánovaných v NAP vplynulo, že v porovnaní s aktualizáciou NAS, je možné NAP hodnotiť ako
odklon do teoretickej roviny z časti doplnenej úlohami podporujúcimi realizáciu projektov/ navrhovaných
činností. NAP je základňou vytvárajúcou podmienky pre legislatívne zmeny, ekonomické stimuly,
administratívnu, systémovú a vedeckú podporu. Na rozdiel od aktualizácie NAS, ktorá sa sústredí najmä na
riešenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy, predkladaný NAP je reprezentovaný najmä neštrukturálnymi
úlohami.
Z posúdenia vplyvov NAP na životné prostredie a zdravie vyplynulo, že princípy strategického dokumentu, na
ktorých bol postavený, jeho ciele, úlohy a zameranie smerujú k zabezpečeniu všeobecne prospešných a
environmentálne prijateľných riešení s prevažujúcimi nepriamymi, dlhodobými, pozitívnymi dopadmi na
životné prostredie a zdravie.
Z generalizovaného hodnotenia vplyvov jednotlivých úloh je zrejmý prevažujúci nepriamy, dlhodobý pozitívny
vplyv vo všetkých hodnotených oblastiach v priamom kontexte s pozitívnym vplyvom z hľadiska riešenia
problémov súvisiacich so zmenou klímy. NAP predstavuje komplex prevažne pozitívnych úloh so synergickým
a kumulatívnym účinkom. Synergický a kumulatívny účinok sa významne prejaví aj vo vzťahu k pripravovaným
a existujúcim strategickým dokumentom.
Projektovo orientované úlohy podporené analyticko-legislatívnymi nástrojmi môžu pri realizácii opatrení
pôsobiť sprvu obmedzujúco / negatívne na využitie zeme v dôsledku obmedzení v hospodárení napr. na pôde
a v lesoch pre potrebu budovania objektov, v dôsledku zmeny hospodárskych postupov, čo sa môže
premietnuť v záberoch pôd, v nákladoch, prípadne výnosoch. Konkrétnym, štrukturálnym, projektovo
orientovaným úlohám (sivé koncepcie) je priradený pozitívny prínos zväčša v stupni +1, lokálneho dosahu,
s dlhodobými účinkami, bez rizík. Konkrétne podmienky realizácie bude potrebné stanoviť v jednotlivých
projektových dokumentáciách.
Analyticko-legislatívnym opatreniam, resp. opatreniam ostatným, (mierne koncepcie) boli priradené prevažne
nepriame pozitívne vplyvy s významom v stupni +1 až +2, s pôsobením na celonárodnej alebo regionálnej
úrovni, a dlhodobými účinkami.
Aj keď pri hodnotení boli identifikované najmä početné pozitívne vplyvy NAP, identifikovaných bolo aj niekoľko
opatrení/úloh, pri ktorých sa nedajú vylúčiť aj negatívne vplyvy najmä na prírodné prostredie a biodiverzitu. Je
však potrebné konštatovať, že identifikované negatívne vplyvy sú iba potenciálne a závisia najmä na spôsobe
implementácie identifikovaných opatrení.
133

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
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Aj keď pri hodnotení boli identifikované najmä početné pozitívne vplyvy NAP, identifikovaných bolo aj niekoľko
opatrení/úloh, pri ktorých sa nedajú vylúčiť aj negatívne vplyvy. Je však potrebné konštatovať, že
identifikované negatívne vplyvy sú iba potenciálne a závisia najmä na spôsobe implementácie identifikovaných
opatrení.
Z hľadiska vplyvov NAP na chránené územia, vrátane území sústavy NATURA 2000 je možné skonštatovať, že
prevažná časť opatrení a úloh sa javí, vo vzťahu k územiam NATURA 2000 ako indiferentných. Platí to najmä
pre opatrenia neštrukturálneho charakteru. V prípade mnohých opatrení je možné očakávať potenciálne
pozitívny vplyv, čo je dané najmä charakterom a zameraním strategického dokumentu. V prípade plnenia jeho
cieľa sa pozitívny efekt prejaví v plnom rozsahu a vo významnej miere. Vplyvy sú pritom prevažne nepriame
ale pozitívne, nakoľko v dlhodobom horizonte smerujú k zlepšeniu stavu životného prostredia, zmierneniu
dopadov zmeny klímy a teda aj zmiernením dopadov na ekosystémy, biotopy a druhy a teda na chránené
územia ako také. Miera príspevku NAP k tomuto efektu však bude rôzna a bude v rozsahu od nulového až po
mierne ovplyvnenie.
Časť plánovaných úloh sa spája s pozitívnymi a z časti aj negatívnymi vplyvmi. Tento je závislý od spôsobu,
rozsahu implementácie úlohy a najmä jeho lokalizácie. Jedná sa najmä o opatrenia projektového charakteru,
ktoré sa potenciálne môžu spájať s negatívnymi vplyvmi. Významnosť vplyvu nie je, s ohľadom na charakter
opatrení a úloh, množné jednoznačne určiť. Strety záujmov a teda negatívny vplyv nie je vylúčený v prípade
práve projektovo- orientovaných úloh. Vo vybraných prípadoch sa môže jednať tiež o stret so záujmami
ochrany území prislúchajúcich k územiam NATURA 2000. V zmysle § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny,
potenciálny vplyv každej navrhovanej činnosti, navrhovaného plánu alebo projektu, ktorý by mohol mať
významný dopad na lokality v sústave NATURA 2000, musí prejsť procesom primeraného posúdenia riešenia,
podľa postupu definovanom v Metodike hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia
sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014, aktualizácia 2016), a to ešte pred samotným
povolením činnosti. Výsledok primeraného posúdenia je podkladom následného povoľovania. Dôležité je
upozorniť, že ak sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov preukáže, že projekt bude mať nepriaznivý
vplyv na integritu územia, a neexistujú iné alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na integritu územia,
alebo ak také nie sú, s menším nepriaznivým vplyvom, takýto projekt možno schváliť alebo povoliť, len ak sa
musí realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných
opatrení. Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené
druhy a biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené
projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
Bez ohľadu na vývoj scenárov zmeny klímy, aj po zohľadnení princípu predbežnej opatrnosti a záujem
smerujúci k ochrane životného prostredia a zdravia, možno považovať NAP za prínos v oblasti zmierňovania
nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a v úsilí posilniť odolnosť celej spoločnosti zvyšovaním verejného
povedomia v oblasti zmeny klímy a budovaním znalostnej základne pre účinnejšiu adaptáciu. Schválením NAP
sa získa nástroj na:
- identifikáciu potrebných zmien v legislatíve,
- zavedenie systémových opatrení,
- stanovenie časového rámca plnenia cieľov a úloh,
- určenie zodpovednosti za plnenie,
- zabezpečení analytických a podkladových materiálov,
- tvorbu metodických usmernení a metodológie zraniteľnosti a zostavovania stratégie pre sídla na
Slovensku, zohľadňujúc ich klimatické a územno- správne špecifiká,
- podporu budovania odborných kapacít na aplikáciu adaptačnej stratégie,
- vzdelávanie verejnej správy,
- vytvorenie finančného rámca pre implementáciu opatrení a úloh,
- riešenie problémov a ovplyvnenie trendov vývoja v riešených, prioritizovaných sektoroch/oblastiach
a opatreniach.
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Aktualizácia NAS sa sústredila na poukázanie na príklady adaptačných opatrení v rámci jednotlivých oblastí,
s ohľadom na prejavy zmeny klímy a dôsledky zmeny klímy. Naproti tomu NAP predstavuje prehĺbenie
poznatkov, ktoré vyplývajú z identifikácie skutkového stavu, ako aj zvýšenie podrobnosti, resp. doplnenie
existujúcich opatrení v rozsahu riešených prioritných opatrení. Cieľmi a úlohami smerujúcimi k napĺňaniu
týchto cieľov predstavuje NAP, v porovnaní s nulovým variantom, pokrok a príspevok k zvýšeniu potenciálu na
implementáciu adaptačných opatrení. Významnosť pokroku/ prínosu je pritom rozdielna a závislá od
riešeného sektora/oblasti a v ňom nadefinovaného vývoja a trendov vývoja. Mieru prínosu určuje aj charakter
definovaných opatrení, cieľov a úloh. Najväčší prínos sa spája s úlohami, ktoré majú priamy efekt a prispievajú
k zvyšovaniu účinnosti opatrení, v porovnaní s aktualizáciou NAS.
Neschválenie NAP, t.j. pokračovanie aktualizácie NAS, by znamenalo zaoberanie sa len vybranými cieľmi. Táto
možnosť by neobsahovala podrobnejšie ciele, ktorými sa sleduje znižovanie zraniteľnosti a zvyšovanie
odolnosti voči zmene klímy. Neriešili a nevyužili by sa dostupné poznatky, neriešili by sa mnohé opatrenia
a úlohy, medzery v poznatkovej, legislatívnej, systémovej oblasti alebo aj potreby sektorov/oblastí. Došlo by
tak k strate pridanej hodnoty, s ktorou sa schválenie NAP spája.
Z vykonaných hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia, v ktorom sa
porovnal vývoj s nulovým variantom, zvážil sa stav prostredia, trendy vývoja, existujúce environmentálne
problémy a ciele, význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie z hľadiska ich
druhu, dosahu, doby pôsobenia, významnosti očakávaných vplyvov a rizík, s ktorými sa spája, vyplýva, že
neboli identifikované negatívne vplyvy, ktoré by znemožňovali odporučiť strategický dokument „Akčný plán
pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ (NAP)“ na schválenie v navrhovanom variante
riešenia strategického dokumentu, v ktorom bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie za
predpokladu dodržania odporúčaní na úpravu strategického dokumentu.

4. Odporúčania pre prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné
prostredie
V rámci spracovania správy o hodnotení a z identifikácie predpokladaných vplyvov NAP nevyplynula zásadná
potreba návrhu opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie
a zdravie.
Proces posúdenia strategického dokumentu NAP poukázal najmä na potrebu návrhu opatrení na zvýšenie
priaznivých vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie.
NAP rieši veľkú škálu úloh, z ktorých prevažná väčšina sú neštrukturálne úlohy, t.j. úlohy nepriamo
prospievajúce k riešeniu problematiky adaptácie na zmenu klímy. Analýza skutkového stavu, trendov vývoja
a príspevku posudzovaného variantu riešenia strategického dokumentu poukázala na to, že časť týchto
neštrukturálnych úloh (v obmedzenom rozsahu štrukturálne úlohy) len vo veľmi malom rozsahu a len veľmi
nepriamo až okrajovo prispievajú k cieľom definovaným NAP ako aj k znižovaniu zraniteľnosti, resp. zvyšovaniu
odolnosti voči zmene klímy. Uvedené tvrdenie sa opiera najmä o nadefinované indikátory/ pomocné
indikátory, ktoré budú slúžiť na sledovanie a vyhodnocovanie plnenia úloh. Z uvedeného dôvodu sa odporúča
zredukovať časť neštrukturálnych úloh, (viď text nižšie). NAP predstavuje v týchto prípadoch dokument, ktorý
len sekundárne, doplnkovo, rieši predmetnú problematiku. Na Slovensku sú schválené strategické dokumenty,
ktoré predmetné úlohy a nimi sledované ciele riešia primárne, podrobnejšie a komplexnejšie. Príliš veľká škála
a rozsah úloh odčerpáva finančné aj personálne kapacity, ktoré by mohli byť venované priamym úlohám.
Problematika adaptácie na Slovensku vyžaduje efektívne nastaviť úlohy, s čo najväčším priamym pozitívnym
dopadov na adaptáciu na Slovensku. Odporúča sa preto určiť prioritné úlohy a zamerať sa na zvýšenie
účinnosti NAP. Navrhovaná úprava prispeje k vytvoreniu primeraného časového a finančného rámca na
implementáciu úloh prispievajúcich k plneniu cieľov NAP. Snahou by malo byť posunúť sa od plánovania a od
teoretickej roviny k činom a podpore činov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Uvedené tvrdenia
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podporujú aj zistenia134 a vývoj v oblasti adaptácie na zmenu klímy a s tým súvisiacich politík (viď kap. III. 1.2.1
Vývoj a trendy vývoja v oblasti tvorby politík súvisiacich s problematikou adaptácie na zmenu klímy), ktoré
poukazujú na skutočnosť, že súčasné opatrenia sa väčšinou zameriavajú na zvyšovanie informovanosti,
inštitucionálnu organizáciu alebo rozvoj politiky, ale zavádzanie fyzických riešení, v skutočnosti zaostáva135.
Trend vývoja poukazuje taktiež na potrebu zadefinovania opatrení zameraných na zavádzanie riešení
zameraných na zníženie rizika súvisiaceho so zmenou klímy.
Všeobecné odporúčania:
- vytvoriť priestor na implementáciu účinných opatrení, t.j. efektívne nastaviť úlohy, s čo najväčším
priamym pozitívnym dopadom na adaptáciu na Slovensku, z dôvodu nepriameho a len malého
prínosu, s ohľadom na indikátor/pomocný indikátor, k cieľom definovaným NAP ako aj k zlepšeniu
stavu, ktorý sa týmito cieľmi sleduje, odporúča sa zredukovať najmä časť neštrukturálnych úloh
a v rámci NAP neimplementovať napr. nasledovné:
- 1.4.1 Aktualizovať strategické dokumenty vodohospodárskej politiky SR na roky 2022 – 2027
so zapracovaním adaptačných opatrení. Podporiť účasť zainteresovaných strán vo vodnom
plánovaní a synergiu s relevantnými strategickými dokumentmi (najmä sektora
pôdohospodárstva
- 1.4.2 Aktualizovať ekonomickú analýzu využívania vody
- 1.4.3. Vyhodnotiť aktuálny stav vodných biotopov, ich vzťah ku stavu a kvalite vody ich zmeny
dopadom zmeny klímy
- 2.3.6 Podporiť pravidelný monitoring a „fitness-check“ pre hodnotenie dopadov
poľnohospodárstva na kvalitu pôdy v súvislosti so zmenou klímy
- 2.6.2 Využívať
„opeľovanie“
ako jeden z indikátorov ekosystémových služieb pre
environmentálne hodnotenie vplyvu poľnohospodárstva
- 2.6.4 Aplikovať výskum v oblasti chovu včiel a monitoring včelej pastvy, vplyv opeľovania na
zvyšovanie úrod poľnohospodárskych plodín, mapovanie nebezpečných ochorení včiel,
výskum na zmenu klímy
- 3.5.4 Vypracovať postupy výchovných a obnovných ťažbovo-dopravných postupov a
technológií pre alternatívne modely hospodárenia v lesoch pri zachovaní odolnosti lesného
ekosystému
- 4.1.3 Zlepšiť kvalitu vôd a prislúchajúce ekosystémy dôležité z hľadiska zmierňovania dopadov
zmeny klímy (rámcová smernica o vodách a smernica o biotopoch)
- 4.2.1 Zakázať použitie pesticídov a chemických látok (mimo systémov integrovanej ochrany) v
blízkosti vodných tokov, mokradí a významných zdrojov podzemnej vody
- 4.2.3 Vypracovať analýzu a vyhodnotenie reálneho vplyvu opatrení „greeningu” na podporu
biodiverzity a opeľovania v poľnohospodárskej krajine
- 4.2.4 Vypracovať analýzu implementácie opatrení SP SPP, ktoré majú pozitívny vplyv na
biodiverzitu v poľnohospodárskej krajine a navrhnúť úpravu opatrení alebo nové opatrenia
- 4.2.7 Zastaviť úbytok a zhoršovanie stavu biotopov a druhov viazaných na poľnohospodársku
krajinu, vrátane sťahovavých druhov
- 4.3.1 Integrovať opatrenia týkajúce sa ochrany prírody do praxe hospodárenia na
poľnohospodárskych pozemkoch, v lesoch, pri správe vodných tokov, verejnej infraštruktúry
a v územnom plánovaní
- 4.3.2 Dosiahnuť zachovanie optimálneho zastúpenia drevinového zloženia porastov,
optimálnej vekovej a priestorovej štruktúry porastov, objemu zostávajúceho mŕtveho dreva,
dutinových stromov a podpora cenných listnatých drevín

134

Najnovšie v oblasti adaptácie miest- https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe
EK, 2021: Oznámenie komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a
výboru regiónov- Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy –nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy;
https://www.eea.europa.eu/soer/sk/publications/zivotne-prostredie-europy-stav-a
135
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-

-

-

-

4.4.1 Zosúladiť legislatívu v oblasti ochrany prírody, lesného hospodárstva, poľnohospodárstva
a ďalších sektorov pre nastavenie jednotných prístupov k adaptácii na zmenu klímy
a prepojenie prístupov a opatrení
4.4.3 Zefektívniť sústavy chránených území na Slovensku (národné, európske, medzinárodné)
s dôrazom na ich lepšiu adaptáciu a zvýšenie efektivity starostlivosti o chránené územia
4.4.4 Podporovať prípravu a kontrolovať zapracovanie dokumentácií ÚSES do územných
plánov regiónov, miest a obcí s dôrazom na zabezpečenie zachovania/obnovy ekologických
koridorov
4.4.7 Zvyšovať výmery územia SR, ktoré bude ponechané na prirodzený vývoj a prírodné
procesy, predovšetkým na území existujúcich národných parkov, najmä na lesných
pozemkoch so strategickým cieľom zabezpečiť 10 % takto chráneného územia
4.5.2 Zlepšiť alebo udržať priaznivý stav druhov a biotopov európskeho a národného významu
(podľa cieľov v Prioritnom akčnom rámci – PAF a Stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku)
6.5.4 Doručiť vzdelávanie voleným a výkonným zástupcom miest a obcí
7.1.1 Tvorba modelov dopadu zmeny klímy na vybrané uzly kritickej infraštruktúry a
prehodnotenie vybraných technických štandardov
7.1.2 Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie
zdrojov pitnej vody v deficitných oblastiach
7.4.1 Transpozícia legislatívy vyplývajúcich z balíčka EÚ „Čistá energia pre všetkých
Európanov“ a ich prepojenie na podporu implementácie adaptačných opatrení

Uvedený zoznam úloh predstavuje návrh a základný rámec a príklady úloh navrhovaných na vyradenie
zo zoznamu úloh v rámci NAP. Snahou by malo byť posunúť sa od plánovania a od teoretickej roviny
k činom a podpore činov na regionálnej a miestnej úrovni.
Vo väzbe na riešené špecifické ciele sú návrhy opatrení nasledovné:
Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie
a zdravie v lesoch a lesnom hospodárstve:
1. Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné
prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu.
Špecifické opatrenie 3.1: Úprava drevinového zloženia lesných porastov s cieľom zvyšovania ich stability a
odolnosti voči suchu a znižovania zraniteľnosti biotickými a abiotickými činiteľmi.
3.1.1 Vypracovať a priebežne aktualizovať modely adaptácie lesov na zmenu klímy.
Špecifické opatrenie 3.2: Integrácia adaptačných opatrení do koncepcie rekonštrukcie porastov
a manažmentu kalamitných situácií v oblastiach so zhoršeným stavom lesa a pretrvávajúcimi kalamitami
3.2.1 Pri ozdravných opatreniach a rekonštrukciách lesov podporovať zakladanie zmiešaných lesných porastov
zložených zo stanovištne vhodných drevín, a ich systematickú výchovu zameranú na udržanie priaznivej
štruktúry lesa podľa platných PSL.
Špecifické opatrenie 3.4: Podpora druhovej a genetickej diverzity lesných porastov ohrozených zmenou klímy
pre zlepšenie adaptačných mechanizmov a schopnosti funkcií lesa
3.4.2. Do plánovania na úrovni porastov zaviesť posúdenie klimatickej ohrozenosti drevín a umožniť
asistovanú migráciu klimaticky vhodných proveniencií reprodukčného materiálu.
Keďže viaceré štúdie naznačujú zraniteľnosť bukových porastov suchom a následne biotickými činiteľmi,
využitie buka ako základnej dreviny, s ktorou sa uvažuje pri rekonštrukcii nepôvodných smrekových porastov,
by malo byť uvážlivé a základným princípom by mala byť podpora druhovej diverzity porastov.
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Pri zmene drevinového zloženia a podpore diverzity je potrebné presadzovať použitie vyššieho podielu
pôvodných, stanovištne vhodných druhov a proveniencií (tých, ktoré majú vyšší potenciál odolávať
klimatickým zmenám). Iba v prípadoch nemožnosti využitia pôvodných, stanovištne vhodných druhov
a proveniencií zvažovať využitie nepôvodných druhov a proveniencií (postupy asistovanej migrácie, riadenej
relokácie a pod.). Tieto postupy sú v istej miere upravené príslušným právnym predpisom o lesnom
reprodukčnom materiáli, v súlade s právnymi normami EÚ.
V prípade prehodnotenia súčasných rubných dôb má byť cieľom zníženie zastúpenia zraniteľných vysokých
vekových štádií a urýchlenie zmien drevinového zloženia. Toto opatrenie však vyžaduje starostlivé plánovanie
a musí byť rozložené na dlhšie obdobie, pretože môže dôjsť k neprimeranému nárastu objemov ťažieb
a súvisiacim environmentálnym dopadom. Taktiež toto opatrenie je možné uplatňovať iba mimo lokalít
sústavy chránených území.
Po formálnej stránke sa odporúča zosúladiť znenie špecifických opatrení v textovej a tabuľkovej časti
(opatrenie ŠO 3.3.).

Z posúdenia vplyvov súvisiacich s prírodným prostredím a biodiverzitou vyplynulo, že väčšina potenciálnych
negatívnych vplyvov nevyplýva priamo zo samotného dokumentu, ale môže byť dôsledkom jeho nevhodnej
implementácie. Z hľadiska možnosti zmiernenia negatívnych vplyvov sú aktuálne nasledovné opatrenia:
- Vzorové postupy pre prípad živelných pohrôm a využívanie environmentálneho dozoru pri likvidácii
následkov živelných pohrôm (najmä vo väzbe na PO10)
Pri živelných pohromách (povodne, zosuvy, rozsiahle vetrové polomy) je často potrebné v krátkom čase
odstrániť ich následky, aby sa ochránili životy a majetok ľudí. Zvyčajne sa preto neaplikujú bežné postupy ako
EIA, primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000, správne konania. Významne preto stúpa riziko
zásahov s významným negatívnym vplyvom na biodiverzitu. Je preto potrebné vypracovať vzorové postupy pre
takéto situácie, v ktorých bude jasne definované, koho je potrebné v súvislosti s prácami kontaktovať, kto má
na ne dozerať, či je potrebné prizvať environmentálny dozor. Inštitút environmentálneho dozoru by sa mal
uplatňovať najmä v citlivých územiach (napr. chránené územia), kde je vysoké riziko škôd na chránených
biotopoch a druhoch.
- Zapracovanie environmentálnych kritérií do metodických postupov a noriem (najmä vo väzbe na
úlohu 1.1.3, 1.1.5, 3.5.4, 5.6.1)
Veľká časť opatrení na adaptáciu na zmenu klímy je viazaná na extravilán, kde je zvýšené riziko negatívnych
dopadov na biotu. Preto už pri tvorbe metodík a noriem je potrebné spolupracovať s odborníkmi na biotu
a zapracovať do nich riešenia s menším dopadom na biodiverzitu. Tým sa dosiahne vyššia kvalita projekčnej
práce a zníži sa tak tlak na dodatočné upravovanie technických stavieb, ktoré v nedostatočnej miere
rešpektujú environmentálne požiadavky.
- Tlak na kvalitné spracovanie dokumentácie EIA (najmä vo väzbe na úlohu 1.1.4, 1.2.3)
Nekvalitné spracovanie dokumentácie je vážnym problémom v procese posudzovania vplyvov na životné
prostredie. Najmä v prípadoch, že sa spracováva iba zámer a nie je potrebné pripravovať správu o hodnotení,
sú zámery často spracované nekvalitne. Aj keď ide o stavby v extraviláne, do vypracovania zámeru nie sú
prizvaní odborníci na biotu, prípadne hodnotenie vplyvu na biotopy a druhy je spracované nedostatočne,
povrchne alebo neodborne. Skúsenosti z praxe ukazujú, že k takýmto pochybeniam dochádza najmä
v súvislosti so stavbami primárne zameranými na ochranu pred povodňami. Stavby získali kladné stanovisko
v procese EIA, ale následne boli zastavené v správnom konaní (konania o zásahu do biotopov alebo o zásahu
do mokradí podľa zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny). Zjavné sú pochybenia priamo v procese EIA.
Je preto nevyhnutné dôsledne dbať na zvýšenie kvality dokumentácie EIA. Najmä pri zámeroch realizovaných
v extraviláne, je nevyhnutné, aby bol dostatočne a odborne posúdený vplyv na biotu, najmä na chránené
biotopy. Správne orgány zodpovedné za proces EIA by nemali akceptovať nedostatočne vypracovanú
dokumentáciu.
- Preferencia komplexných „zelených“ riešení pred jednostrannými technickými riešeniami (najmä vo
väzbe na úlohu 2.1.3, 2.1.5)
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Komplexné riešenia v krajine by mali mať prednosť pred technickými riešeniami, pokiaľ dokážu ekvivalentne
zabezpečiť požadované celospoločenské prínosy. Je tu potrebné zohľadniť aj pozitívne vplyvy na
ekosystémové služby. V rámci dokumentu sa to vzťahuje najmä na riešenie závlahových systémov, ale platí to
aj pre ďalšie typy opatrení (napr. protipovodňové stavby). Skúsenosti z praxe ukazujú, že technické riešenia sú
síce krátkodobo účinné, ale ich dlhodobé dopady sú sporné.
- Zvyšovanie kapacít štátnej správy v životnom prostredí (najmä vo väzbe na úlohu 3.8.2)
Štátna správa v životnom prostredí môže svojimi rozhodnutiami ovplyvniť aplikáciu mnohých opatrení
plánovaných v tomto akčnom pláne. Je preto nevyhnutné systematicky zvyšovať odborné kvality jej
pracovníkov. Mal by sa zaviezť systém pravidelných školení a je tiež potrebné posilňovať harmonizáciu
prístupov štátnej správy, aby sa problémy krajiny riešili podobným spôsobom vo všetkých častiach Slovenska.

Z hľadiska prevencie dopadov NAP na zdravie je aj naďalej žiaduce dodržanie nasledovných opatrení:
- rozšírené uplatnenie prístupu „zdravie vo všetkých politikách“ a presadzovanie vhodných verejnozdravotníckych opatrení na všetkých úrovniach v pripravovaných rozvojových politikách, stratégiách,
plánoch a koncepčných dokumentoch, vrátane reflektovania dôsledkov zmeny klímy na zdravie,
- pokračovanie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vytvoreným systémom opatrení a scenárov, v spolupráci s orgánmi krízového
riadenia a systémom vzájomnej komunikácie v čase štátom vyhlásených krízových alebo
mimoriadnych situáciách vzniknutých dôsledkom zmeny klímy.
Navrhuje sa doplnenie opatrení z hľadiska zdravia o nasledovné:
- venovať pozornosť prevencii infekčných ochorení prenášaných migráciou obyvateľstva, prípadne
voľným pohybom osôb,
- pokračovať v aktívnom zapájaní do projektov a výskumov s cieľom tvorby vhodných nástrojov na
predikciu dôsledkov zmeny klímy na zdravie,
- podporiť prácu s verejnosťou cez vhodný informačný portál, pokračovať na aktualizácii informačných
systémov (IS), napr. IS o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie, IS o životnom prostredí a zdraví, IS
Pitná voda ako aj stálej pravidelnej aktualizácií peľovej situácie (prípadne doplniť IS o ďalšie sledovania
relevantné k zmene klímy),
- zvýšiť a zintenzívniť komunikáciu a spoluprácu zdravotného sektoru s univerzitami, štátnou správou
a odbornými organizáciami v oblasti dôsledkov zmeny klímy na zdravie.
Na základe záverov druhej globálnej konferencie Zdravie a klíma, konanej 7. až 8. júla, 2016 v Paríži je
potrebné dôraznejšie zaviesť do praxe a vytvoriť kapacity pre rozhodovací proces akým je HIA (Health Impact
Assessment) do rôznych politík a technológií súvisiacich s klímou v súlade s článkom 4.1 UNFCCC, s cieľom
monitorovať, hodnotiť a informovať o vplyve týchto politík a ich cost – benefitu pre ľudské zdravie.
S cieľom zvýšenia pozitívneho efektu NAP sa vo väzbe na sídelné prostredie odporúča:
- vzhľadom k nadväzujúcim úlohám a plneniu ďalších aktivít zadefinovať cieľ úlohy 6.1.2 Prijať
legislatívne úpravy na zlepšenia existujúceho legislatívneho rámca, ambicióznejšie a to do podoby
schválenej legislatívy. Spracovanie návrhu vytvára neistoty v plnení a taktiež znamená odklad
spôsobený procesom schvaľovania a následnej lehoty účinnosti legislatívnych úprav. Reálny
predpoklad je tak koniec roka 2023, čo predstavuje takmer polovicu času platnosti NAP,
- úlohám 6.6.3 až 6.6.6 termíny upraviť tak, aby zodpovedali termínom prípravy a schvaľovania NAP a
zároveň, aby sa v maximálnej možnej miere využil časový horizont, v rámci ktorého budú vyčleňované
finančné prostriedky z fondov EÚ, t.j. odporúča sa najmä štrukturálne úlohy zadefinovať do
31.12.2027, resp. dlhodobo.
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Za účelom podpory prínosu implementácie NAP vo väzbe na technické, ekonomické a sociálne opatrenia sa
odporúča:
- úprava znenia charakteristiky pre naplnenie cieľov špecifického opatrenia 7.1 a návrh úloh, ktoré
smerujú k plneniu opatrenia. Navrhované úlohy nesmerujú, resp. nedostatočne smerujú k plneniu
špecifického opatrenia 7.1. Popisy úloh nereflektujú skutkový stav a nereagujú na napr.
environmentálne problémy viažuce sa na špecifické opatrenia v kontexte zmeny klímy. Plánované
úlohy (7.1.1 a 7.1.2.) riešenie problémov, zistených analýzou skutkového stavu, nepodporujú, resp.
nedostatočne podporujú,
- zabezpečiť zosúladenie NAP s Plánom rozvoja verejných vodovodov na roky 2021 – 2027, event.
vypustiť úlohu, 7.1.2 Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a
zabezpečenie zdrojov pitnej vody v deficitných oblastiach, z NAP. Vo vzťahu k predmetnej úlohe,
možno očakávať disproporciu v plnení úlohy, resp. ohrozenie jej plnenia a časový nesúlad v plnení,
- prehodnotiť znenie úlohy 7.2.2 Vypracovanie modelov dopadu zmeny klímy na vybrané uzly kritickej
infraštruktúry a upraviť ho tak, aby bol zrejmý sledovaný cieľ aj s ohľadom na špecifické opatrenie, na
ktoré sa viaže. Úloha 7.2.2 je takmer identická s úlohou 7.1.1..
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X. Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah
strategického dokumentu umožňuje)
V rámci financovania adaptačných opatrení sa v súčasnosti primárne využívajú zdroje štátneho rozpočtu
a samospráv, podporované hlavne v oblasti infraštruktúrnych investícií ale aj v oblasti ochrany životného
prostredia a v rámci politiky rozvoja vidieka zdrojmi programov spolufinancovaných z EŠIF. Dodatočné zdroje –
najmä v oblasti adaptácie v sídelnom prostredí prinesie Plán obnovy Slovenskej republiky pripravovaný ako
spoločná reakcia krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Dôležitú úlohu hlavne pre
testovanie a implementáciu nových prístupov zohrávajú programy LIFE a granty EHP a Nórska.
Komplementárne zdroje predstavujú národné zdroje financovania cez rozpočty jednotlivých sektorov
a organizácií, Environmentálny fond, v oblasti vedy a výskumu schémy VEGA a APVV a v neposlednom rade
privátne náklady firiem a jednotlivcov.
Financovanie NAP vychádza z princípu kombinácie dostupných zdrojov a ich doplnkovosti. Pre potreby NAP
bolo definovaných 6 hlavných zdrojov financovania:
- štátny rozpočet
- rozpočty samospráv
- Európske štrukturálne a investičné fondy a Spoločná poľnohospodárska politika vrátane ich povinného
národného spolufinancovania
- doplnkové zdroje (napr. Environmentálny fond, LIFE, granty EHP a Nórska a ďalšie)
- financovanie vedy a výskumu (Horizont 2020, APVV, VEGA a ďalšie)
- privátne zdroje
Každý z nich je limitovaný svojim zameraním a veľkosťou možných alokácií, zároveň je dôležité ich optimálne
využitie a na optimálnej úrovni. Financovanie rámca strategických priorít NAP by malo byť prioritne
financované zo zdrojov štátneho rozpočtu a rozpočtov samospráv. V prechodnom období sú kľúčovým
zdrojom programy spolufinancované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré v súčasnom
programovom období (2014 – 2020) umožňujú širokú škálu investovania do adaptačných opatrení. Na základe
Európskej zelenej dohody a rámca pre prípravu nového programového obdobia 2021 – 2027 sa ďalej zvyšuje
priorita investícií do zelenej obnovy a riešenia problematiky mitigácie a adaptácie na zmenu klímy.
Pre 4 prierezové opatrenia, ktoré sú zamerané na zlepšenie implementačného rámca, podporu vedy
a výskumu v oblasti adaptácie na zmenu klímy, vytvorenie efektívneho systému krízového manažmentu
a riešenia prírodných udalostí, ako sú povodne a požiare, ako aj na podporu vzdelávania a informovanosti,
bude kľúčová kombinácia zdrojov štátneho rozpočtu, rozpočtov samospráv a podpory z programov
spolufinancovaných z EŠIF a doplnkových fondov.
Hlavná časť financovania a objem alokovaných prostriedkov by sa mal sústrediť na investície do technickej
infraštruktúry a do financovanie špecifických cieľov, opatrení a úloh. Tu sa predpokladá dominantné
financovanie zo zdrojov programov spolufinancovaných z EŠIF, doplnené o ďalšie domáce a zahraničné zdroje
a privátne investície.
Pre financovanie opatrení a úloh v NAP bude potrebné premietnuť prioritné opatrenia a úlohy do plánovania
a manažmentu dostupných zdrojov:
- štátny rozpočet: Zahrnutie nákladov na realizáciu opatrení a úloh AP do prípravy budúcoročných
rozpočtov cestou integrácie nákladov v rámci rezortov/gestorov. Rozvíjať programovanie a plánovanie
využitia Environmentálneho fondu na adaptačné opatrenia.
- rozpočty samospráv: Vytvoriť motivačné podnety pre samosprávy, aby investovali do adaptačných
opatrení (napr. cestou spolu-financovania EŠIF, podmienením finančných zdrojov prijatím
adaptačných stratégií a plánov).
- spoločná poľnohospodárska politika: Investície, priame podpory zahŕňajúce priame platby v rámci I.
piliera SPP a neprojektové podpory (kompenzačné platby) v rámci PRV ako II. piliera SPP (politika
rozvoja vidieka) ako aj jednotlivé ďalšie opatrenia umožňujúce zlepšenie stavu adaptácie na zmenu
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klímy hlavne v oblasti poľnohospodárstva, lesov a s nimi spojenými oblasťami manažmentu vody,
zlepšenia stavu biodiverzity, ale aj posilnenie adaptácie na úrovni sídiel.
Európske štrukturálne a investičné fondy: Financovanie z aktuálneho programového obdobia bude
pokračovať do roku 2023, v prípade PRV až do roku 2025, a bude sa preto prelínať s novým
programovým obdobím, ktoré je pripravované na roky 2021 – 2027, v prípade SP SPP na roky
2023 – 2027. Časť úloh v NAP je v súčasnosti financovaná. Pre kontinuitu procesu bude potrebné, aby
boli priority financovania po roku 2020 v zhode s NAP.
financovanie vedy a výskumu: Premietnuť priority adaptácie do podpory výskumných a aplikačných
projektov a zaradenie adaptácie ako stálej priority pre financovanie výskumu.
doplnkové fondy: Rozvíjať programovanie a plánovanie využitia Environmentálneho fondu
na adaptačné opatrenia, spolupráca s agentúrami LIFE (podprogram LIFE Climate Action), grantov EHP
a Nórska a ďalších, pri stanovovaní priorít financovania. Európska investičná banka (EIB), Európska
banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Svetová banka (WB) každá rôznymi spôsobmi vstupujú do
financovania a spolufinancovania adaptačných opatrení v rámci EÚ.
privátne zdroje: V spolupráci so sektorom poisťovníctva, malým a stredným podnikaním identifikovať
potrebné investície a vytvárať priaznivé prostredie pre privátne investície podporené bankovým
sektorom.

Pre účel SEA bola vypracovaná analýza zdrojov na financovaní jednotlivými úlohami uvedenými v NAP
v štruktúre podľa charakteru úloh. Vyplýva z nej, že neštrukturálne úlohy v značnom rozsahu odčerpávajú
finančné zdroje najmä z EŠIF.
Graf 8 Počet navrhovaných úloh podľa jednotlivých zdrojov financovania v štruktúre podľa charakteru úloh

Programové obdobie 2021 – 2027
V rámci financovania adaptačných opatrení bude v čase platnosti NAP kľúčové využívanie zdrojov
spolufinancovaných z EŠIF. Podľa plánov EK budú EFRR, ESF, Kohézny fond (a ENRF) podporovať päť
politických cieľov. Zamerajú sa na zelenú a digitálnu transformáciu, prepojenejšiu, inkluzívnejšiu a sociálnu
Európu a na Európu, ktorá je bližšie svojim občanom. Zároveň sú stanovené osobitné klimatické ciele, koľko
percent investícií pôjde do oblasti riešenia zmeny klímy. Pre EFRR je to 30 % a pre Kohézny fond 37 %. Pre
účely dosiahnutia tohto rozdelenia je vypracovaný špeciálny adaptačný mechanizmus, ktorý pomôže pri ich
monitorovaní a dosahovaní.
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady pre vypracovanie viacročného finančného rámca na roky
2021 – 2027 a odporúčania pre hlavné smerovania SPP je adaptácia na zmenu klímy jedným z cieľov, ktoré by
sa v SR mali premietnuť do SP SPP 2021 – 2027. Zároveň by malo Slovensko vo svojich strategických plánoch
SPP stanoviť minimálny percentuálny podiel výdavkov na akcie zamerané na ochranu životného prostredia,
adaptáciu na zmenu klímy, zlepšenie udržateľnosti výrobných systémov, zníženie vplyvu sektora
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vinohradníctva a vinárstva, EÚ na životné prostredie, úspory energie a zlepšenie celkovej energetickej
efektívnosti sektora vinohradníctva a vinárstva.
V rámci Parnerskej dohody a pripravovaného OP Slovensko na roky 2021 – 2027 sa s adaptáciou na zmenu
klímy počíta ako s jedným z princípov pri plánovaných intervenciách do oblasti životného prostredia. Zvláštna
pozornosť bude venovaná sídelnému prostrediu, opatrenia budú riešiť problematiku prehrievania krajiny a
zvyšujúce sa riziko výskytu sucha, ako aj nedostatku zdrojov pitnej vody, podporia nevyužitý potenciál
zadržiavania vody v krajine a posilnia kapacity pre riešenie vplyvov extrémnych prejavov počasia. Možnosti
financovania opatrení a úloh NAP v rámci programového obdobia 2021 – 2027 budú priebežne upresnené
v nadväznosti na schválenie kľúčových strategických dokumentov a záväzných rozhodnutí o rozdelení
finančných alokácií.
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