
PRÍLOHA č. 9 STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ A SR 
V OBLASTI ADAPTA ČNÝCH OPATRENÍ 

 
 
Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy - nová s tratégia EÚ pre 
adaptáciu na zmenu klímy 

 
 
Tento materiál je odpoveďou Európskej únie na dopady zmeny klímy na 

ľudí, planétu a prosperitu. Je reakciou na ohrozenia, ktoré prináša zmeny 
klímy. Prináša návrh riešení v oblasti adaptácie a pripravenosti na lepšie 
zvládanie a predchádzanie dôsledkov zmeny klímy na zdravie obyvateľov, 
infraštruktúru, hospodárstvo a prírodné ekosystémy.   

 
 
1. REALITA DÔSLEDKOV ZMENY KLÍMY - TREBA KONA Ť TERAZ 
 
 
Zmena klímy prebieha už dnes. A je to dôvod začať budovať odolnejšiu 

budúcnosť. Dôsledky zmeny klímy majú ďalekosiahle účinky v rámci Únie aj 
mimo nej. Frekvencia a závažnosť klimatických a poveternostných extrémov 
sa zvyšujú. Ani zastavenie všetkých emisií skleníkových plynov by nezabránilo 
klimatickým vplyvom, ku ktorým už dochádza. Zvyšujú sa hospodárske straty 
vyplývajúce z častejších extrémnych javov súvisiacich s klímou. 

 

Európa podniká kroky na zvládnutie klimatickej výzvy. Význam 
adaptácie sa čoraz viac uznáva na celom svete - vo viacerých správach sa 
však ale poukazuje na nedostatočnú pripravenosť. 

 
Cieľom stratégie je zrealizovať víziu Európskej únie odolnej proti zmene 

klímy do roku 2050, a to zabezpečením toho, aby bola adaptácia 
inteligentnejšia, systémovejšia a rýchlejšia. 

 
 
2. BUDOVANIE ÚNIE ODOLNEJ PROTI ZMENE KLÍMY 
 
 
Dlhodobou víziou EÚ je, že v roku 2050 chce byť spoločnosťou, ktorá je 

odolná proti zmene klímy a ktorá je plne prispôsobená jej nevyhnutným 
dôsledkom. Návrh európskeho klimatického predpisu je základom pre vyššie 
ambície a väčšiu súdržnosť politík v oblasti adaptácie.  

 

Zelená transformácia vychádzajúca z Európskej zelenej dohody 
predstavuje príležitosť. Nečinnosť spôsobuje obrovské náklady.   

 

EÚ v posledných rokoch už prijala opatrenia na posilnenie svojej 
odolnosti v rámci adaptačnej stratégie z roku 2013. Adaptácia bola začlenená 
do politík a dlhodobého rozpočtu EÚ a platforma Climate - ADAPT sa stala 
kľúčovým referenčným miestom pre poznatky o adaptácii. 

 



 
2.1 Inteligentnejšia adaptácia: zlepšovanie poznatk ov a zvládanie 

neistoty 
 
 
Vzhľadom na neistotu v oblasti klímy možno rozhodovanie a konanie 

uľahčiť tým, že rozhodnutia budú vychádzať z najnovších vedeckých 
poznatkov. 

 
Digitálna transformácia má zásadný význam pre dosiahnutie 

adaptačných cieľov zelenej dohody. Všetky údaje z „vedeckých majákov“ EÚ, 
ako je služba monitorovania zmeny klímy programu Copernicus a Európska 
námorná monitorovacia a dátová sieť ( EMODnet ) sú bezplatné a prístupné 
pre všetkých užívateľov na celom svete. 

 
Európska únia sa snaží o zber a uchovávanie lepších údajov o zmene 

klímy. Údaje o rizikách a stratách súvisiacich s klímou sú kľúčové na zlepšenie 
presnosti posúdenia klimatických rizík. Komisia bude presadzovať spoločné 
pravidlá a špecifikácie pre zaznamenávanie a zber údajov o stratách 
súvisiacich s klímou a fyzických klimatických rizikách a bude podporovať 
centrálne zaznamenávanie týchto údajov od verejného a súkromného sektora 
na úrovni EÚ, a to prostredníctvom svojho centra pre údaje rizikách.  

 
Platformy poznatkov o klíme zohrávajú pri rozhodovaní o adaptačných 

opatreniach čoraz významnejšiu úlohu. Platforma Climate - ADAPT je 
etablovaný referenčný nástroj a zdroj poznatkov a postupne sa rozširuje, 
napríklad vďaka prístupu k údajom z programu Copernicus.  

 
 
2.2 Systémovejšia adaptácia: podpora rozvoja politi ky na všetkých 

úrovniach a vo všetkých sektoroch 
 
 
Zmena klímy má taký ďalekosiahly vplyv, že naša reakcia na ňu musí 

byť systémová. Monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie sú nevyhnutné 
na vytvorenie spoľahlivého východiska, na základe ktorého možno merať 
pokrok dosiahnutý v oblasti adaptácie. EÚ ponúka podporu pri budovaní 
administratívnej kapacity v členských štátoch na vykonávanie politík EÚ 
v oblasti adaptácie na zmenu klímy.  

 
Základom adaptácie na zmenu klímy je miestna úroveň, takže podpora 

EÚ musí pomôcť zvýšiť miestnu odolnos ť.  
 
Finančná podpora je čoraz dostupnejšia prostredníctvom európskych 

štrukturálnych a investičných fondov, spoločnej poľnohospodárskej politiky, 
programu LIFE a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. EÚ bude 
podporova ť miestne využívanie údajov a digitálnych a intelige ntných 
riešení súvisiacich s adaptáciou na zmenu klímy, kt oré sú prispôsobené 
miestnym a regionálnym špecifikám.  

 



Bude pritom vychádzať z existujúcich iniciatív a nástrojov, ako je trh EIP 
- SCC, program Digitálna Európa, Horizont Európa a Výzva pre inteligentné 
mestá. S cieľom pomôcť miestnym a regionálnym orgánom sa posilní sa 
Dohovor primátorov a starostov EÚ a Globálny dohovor primátorov 
a starostov.  

 
Európske regióny a občania sú priamo zasiahnutí zmenou klímy, 

napríklad vo forme straty pracovných miest v odvetviach ovplyvnených klímou, 
ako je poľnohospodárstvo a cestovný ruch. Muži a ženy, starší ľudia, osoby so 
zdravotným postihnutím, vysídlené osoby alebo sociálne marginalizované 
osoby majú rôznu schopnosť prispôsobiť sa. Adaptačné opatrenia musia 
zohľadňovať ich situáciu.  

 
Makrofiškálna odolnosť si vyžaduje zohľadnenie celej škály 

realistických klimatických scenárov v hospodárskych politikách a pochopenie 
riadenia rizika katastrof. Národné fiškálne rámce v EÚ zahŕňajú fiškálne riziká 
súvisiace so zmenou klímy a s prírodnými katastrofami len v obmedzenej 
miere. Pomoc a obnova po extrémnych poveternostných a pozvoľne 
nastupujúcich javoch zvýšia verejné výdavky. Účinky na výrobnú kapacitu 
môžu mať negatívny vplyv na hospodársky rast. To sa musí odraziť v 
rozpočtovom plánovaní a v riadiacich a inštitucionálnych opatreniach.  

 
 
2.3 Rýchlejšia adaptácia: urýchlenie adaptácie vo v šetkých 

oblastiach 
 
 
EÚ vo svojom dlhodobom rozpočte na roky 2021 - 2027 zvýšila cieľ 

výdavkov na opatrenia v oblasti klímy na 30 %, pričom kľúčovou zložkou je 
práve adaptácia. Jednou z navrhovaných misií programu Horizont Európa 
bude „Adaptácia na zmenu klímy vrátane spoločenskej transformácie“. 

 
Na základe odhadov investícií potrebných na splnenie potrieb v oblasti 

adaptácie však v Európe existuje značná medzera vo financovaní investícií 
odolných proti zmene klímy, takže sú potrebné ďalšie zdroje financovania. 
Európska investičná banka vo svojom novom klimatickom pláne oznámila plnú 
podporu novej adaptačnej stratégii EÚ, ktorá bude spresnená do konca roka 
2021. EIB zabezpečí, aby všetky operácie, ktoré podporuje, boli odolné proti 
zmene klímy, a aktívne sa bude usilovať o investičné príležitosti v oblasti 
vývoja a zavádzania technológií, produktov a služieb odolných proti zmene 
klímy. 

 
Jednou z hlavných prekážok adaptácie je nedostatočný prístup 

k uskutočniteľným riešeniam. Systémy na podporu rozhodnutí týkajúcich sa 
odolnosti proti zmene klímy a príslušné technické poradenstvo musia byť 
prístupnejšie a rýchlejšie, aby sa podporilo ich využívanie. 

 
Investovanie do infraštruktúry odolnej proti zmene klímy sa oplatí. 

cieľom minimalizovať riziko katastrof a zabezpečiť nákladovú efektívnosť 
infraštruktúry počas celej jej životnosti by investície do infraštruktúry mali byť 



odolné proti zmene klímy. Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy 
musia lepšie využívať synergie so širšou činnosťou zameranou na 
predchádzanie a znižovanie rizika katastrof. EÚ chce urobiť viac pre to, aby sa 
fond budov v Európe pripravil na zvládnutie dôsledkov zmeny klímy. 

 
Rozdiel v ochrane klímy je podiel nepoistených hospodárskych strát 

spôsobených katastrofami súvisiacimi s klímou. Využívanie poistenia  ako 
mechanizmu prenosu rizika na absorbovanie finančných strát súvisiacich 
s klimatickými rizikami môže byť v rámci reakcie na krízu prvým krokom 
smerom k riadeniu a predvídaniu rizík. 

 
EÚ uľahčí spoluprácu a diskusiu o najlepších postupoch medzi 

zainteresovanými stranami v sektore poisťovníctva a posilní dialóg medzi 
poisťovateľmi, zaisťovateľmi, verejnými orgánmi a inými zainteresovanými 
stranami, ako sú developerské spoločnosti a prevádzkovatelia infraštruktúry v 
prípade zastavaného prostredia. 

 
Zabezpečenie udržateľnej dostupnosti sladkej vody má pre odolnosť 

proti zmene klímy zásadný význam. Je potrebné tiež výrazne znížiť spotrebu 
vody. EÚ sa bude zaoberať zlepšovaním efektívneho a opätovného využívania 
vody, a to zvýšením požiadaviek na výrobky, na ktoré sa vzťahuje ekodizajn a 
energetické označovanie, ako aj požiadaviek na výrobu energie, bývanie a 
budovy a poľnohospodárstvo, pričom sa zameria na to, ako zlepšiť úspory 
vody v priemyselných zariadeniach. Je dôležité zahrnúť klimatické vplyvy do 
analýz rizík plánov hospodárenia s ( pitnou ) vodou. 

 
 
3. ZINTENZÍVNENIE MEDZINÁRODNÝCH OPATRENÍ NA ZVÝŠEN IE 

ODOLNOSTI PROTI ZMENE KLÍMY 
 
 
EÚ bude podporovať prístupy k adaptácii na celoštátnej, regionálnej 

a miestnej úrovni. Adaptácia na zmenu klímy si naliehavo vyžaduje dodatočné 
medzinárodné finančné prostriedky, a to z verejných aj zo súkromných 
zdrojov. 

 
 
3.1 Zvýšenie podpory medzinárodnej odolnosti proti zmene klímy 

a pripravenosti na túto zmenu 
 
 
Zmena klímy znásobuje hrozby pre medzinárodnú stabilitu 

a bezpečnosť, ktoré postihujú najmä ľudí v už aj tak nestabilných a 
zraniteľných situáciách. EÚ zaujme na mieru šitý prístup s cieľom pomôcť 
zvýšiť odolnosť proti zmene klímy na celom svete.  

 
 
3.2 Zvýšenie medzinárodného financovania na budovan ie 

odolnosti proti zmene klímy 
 



 
Je nevyhnutné identifikovať nové a inovatívne finančné zdroje na 

adaptáciu a odolnosť. EÚ poskytne partnerským krajinám cielenú podporu 
v snahe pomôcť uvoľniť existujúce a nové finančné zdroje na adaptáciu na 
zmenu klímy. 

 
 
3.3 Posilnenie globálnej angažovanosti a výmeny inf ormácií v 

oblasti adaptácie 
 
 
EÚ je dobre vybavená na vedenie štruktúrovaných dialógov 

zameraných na výmenu riešení a je pripravená učiť sa od iných. Dôsledky 
zmeny klímy majú dominový efekt presahujúci hranice a kontinenty. Aj 
miestne klimatické vplyvy majú regionálne alebo globálne dôsledky a takéto 
cezhraničné klimatické riziká môžu preniknúť až do Európy. 

 
 
4. ZÁVER 
 
 
Adaptácia je kľúčovou zložkou globálnej reakcie na zmenu klímy.  
 
Nová adaptačná stratégia EÚ pripravuje pôdu pre vyššie ambície 

v oblasti odolnosti proti zmene klímy: v roku 2050 bude EÚ spoločnosťou 
odolnou proti zmene klímy, ktorá bude plne prispôsobená nevyhnutným 
dôsledkom zmeny klímy. 

 
 
SLOVENSKO 
 
 
Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti pripravuje Akčný 

plán adaptácie SR na zmenu klímy ( NAP ). 
 
Akčný plán sa venuje siedmym špecifickým oblastiam. Sú to: 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. 

 
Súčasťou dokumentu budú opatrenia, ktoré prispejú k eliminácii pôdnej 

erózie v lesoch, zníženiu citlivosti lesov na sucho, ako aj k zníženiu rizika 
lesných požiarov.  

 
MŽP SR zároveň pripravuje historicky prvý zákon o klíme, ktorý pomôže 

znížiť na Slovensku emisie skleníkových plynov spôsobujúcich globálne 
otepľovanie. 

 
 

 


