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Vyhodnotenie vplyvov NAP súvisiacich s technickými, ekonomickými a sociálnymi opatreniami

Riziko pôsobenia vplyvu
(stupnica
0-1-2-3
vyjadrujúca
stúpajúcu
významnosť)

Významnosť (stupnica 0-12 vyjadrujúca stúpajúcu
významnosť)

Časové pôsobenie vplyvu
(K-krátkodobé,
Sstrednodobé, D-dlhodobé)

Dosah vplyvu (L-lokálny, Rregionálny
až
nadregionálny)

Druh vplyvu ( (+) pozitívny,
(-) negatívny, (0) bez
vplyvu)

Typ vplyvu (P-priamy, Nnepriamy)

Parametre hodnotenia

Súčasný stav

Prierezové opatrenie (PO)/Špecifické opatrenie (ŠO)
Technické, ekonomické a sociálne opatrenia

Špecifické opatrenie 7.1: Podpora adaptácie v oblasti horninového prostredia a geológie
7.1.1 Tvorba modelov dopadu zmeny klímy na vybrané uzly kritickej
-1
0
infraštruktúry a prehodnotenie vybraných technických štandardov.
7.1.2 Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a
-1
P
+1
R
D
1
0
zabezpečenie zdrojov pitnej vody v deficitných oblastiach.
Špecifické opatrenie 7.2: Zlepšenie klimatickej odolnosti cestou podpory metodík posudzovania dopadov zmeny klímy do prípravy a posudzovania infraštruktúrnych plánov/projektov
a prehodnotenie technologických štandardov
7.2.1 Vypracovanie metodiky integrácie, koordinácie
a vzájomného previazania posúdenia klimatických rizík s prípravou
-1
N
+1
R
D
1
0
plánu/projektu a s posúdením vplyvov na životné prostredie – návrh úprav EIA
a stavebného zákona.
7.2.2 Vypracovanie modelov dopadu zmeny klímy na vybrané uzly kritickej
infraštruktúry a prehodnotenie vybraných technických štandardov uzlov
-1
0
kritickej infraštruktúry.
Špecifické opatrenie 7.3: Podpora podnikateľského prostredia v kontexte adaptácie na zmenu klímy
7.3.1 Legislatívne zabezpečenie povinnosti poisťovní poskytovať informácie o
škodových udalostiach v prípade mimoriadnych udalostí (zákon č. 42/1994 Z. z.
-1
0
o civilnej ochrane obyvateľstva).
7.3.2 Zapojenie sektora poisťovníctva (komerčné poisťovne, zdravotné
poisťovne) do mapovania dostupnosti, zberu a spracovania informácií
-1
0
a údajov.
7.3.3 Analýza trhu v oblasti tovarov a služieb spojených s adaptáciou, možností
-1
0
podpory a prínosov pre MSP.
7.3.4 Zahrnúť oblasť produktov a služieb v oblasti adaptácie do návratných a
nenávratnych mechanizmov podpory kapitálových investícií a zvyšovania
-1
N
+1
L, R
D
1
technologickej úrovne podnikov.
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Špecifické opatrenie 7.4: Podpora adaptačných opatrení v energetickom sektore
7.4.1 Transpozícia legislatívy vyplývajúcich z balíčka EÚ „Čistá energia pre
všetkých Európanov“ a ich prepojenie na podporu implementácie
-1
0
adaptačných opatrení.
7.4.2 Podpora slovenských realizátorov projektov inteligentných sietí (smart
-1
N
+1/+2
L, R
grids) pri žiadostiach o financovanie z nástrojov EÚ.
7.4.3 Vytváranie podmienok pre integráciu inteligentných prvkov
-1
0
energetických systémov.
7.4.4 Aplikácia nových inovatívnych opatrení na znižovanie spotreby energie
-1
N
+1/+2
L, R
a plnenie cieľov energetickej efektívnosti.
Špecifické opatrenie 7.5: Znižovanie rizík spojených so sektorom cestovného ruchu a posilňovanie konkurencieschopnosti turistických destinácií
7.5.1 Vytvorenie informačného systému o stave počasia a výstrah, rizikách
povodní, či požiarov v zariadeniach cestovného ruchu a správach národných
-1
0
parkov (prepojenie na Prierezové opatrenie 2 s dôrazom na sektor cestovného
ruchu).
7.5.2 Vytvoriť jednotný informačný systém, pre organizátorov alebo
schvaľovateľov rôzneho typu podujatí, odovzdávať informáciu o čase,
-1
0
predpokladanom počte a zabezpečení podujatia.
7.5.3 Zakomponovanie tzv. zelených a modrých opatrení do programových
dokumentov a územných stratégií v sektore cestovného ruchu (napr. Stratégia
-1
0
rozvoja cestovného ruchu a iné).
7.5.4 Nastaviť flexibilný daňový systém, ktorý by adresne reagoval na potreby
podporiť podniky zavádzajúce opatrenia na zmiernenie resp. prevenciu
-1
0
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (napr. rozvoj ekologického a prírodného
turizmu, rozvoj udržateľných foriem dopravy v turizme a pod).
Špecifické opatrenie 7.6: Zlepšenie podpory adaptácie u sociálne ohrozených obyvateľov a ľudí v chudobe
7.6.1 Prijať Koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky
-1
N
+1
R
energetickej chudoby.
7.6.2 V nadväznosti na koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich
-1
N
+1
R

Riziko pôsobenia vplyvu
(stupnica
0-1-2-3
vyjadrujúca
stúpajúcu
významnosť)

Významnosť (stupnica 0-12 vyjadrujúca stúpajúcu
významnosť)

Časové pôsobenie vplyvu
(K-krátkodobé,
Sstrednodobé, D-dlhodobé)

Dosah vplyvu (L-lokálny, Rregionálny
až
nadregionálny)

Druh vplyvu ( (+) pozitívny,
(-) negatívny, (0) bez
vplyvu)

Typ vplyvu (P-priamy, Nnepriamy)

Parametre hodnotenia

Súčasný stav

Prierezové opatrenie (PO)/Špecifické opatrenie (ŠO)
Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
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Parametre hodnotenia

podmienky energetickej chudoby vypracovať možnosti opatrení sociálnej
politiky.
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