
Citlivosť východnej časti Gemera na 
očakávanú klimatickú zmenu a 
návrhy adaptačných opatrení

Projekt prípravy adaptačnej stratégie pre KSK podporený z Európskeho sociálneho fondu



Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

- Založená Košickým samosprávnym krajom pred 18 rokmi

3 skupiny činností:

- Služby pre KSK (projekty, manažment projektov, stratégie) 

- Vstupuje do (medzinárodných) projektov vo svojom mene

- Poskytuje komerčné služby (občas)



Naše ciele pri príprave 
Adaptačnej stratégie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v KSK:

- Prezentovať informácie súvisiace so zmenou klímy na regionálnej 
a miestnej úrovni (MAPY)

- Identifikácia potrebných opatrení a aktivít



Tím Koordinácia: Jaroslav Tešliar, Marcela Juhászová

Klimatické prognózy: Pavel Šťastný, Milan Lapin, Katarína Mikulová 

Pôdy a poľnohospodárstvo: Jozef Vilček, Gabriela Barančíková

Lesy: Slávka Tóthová, Ivan Barka

Hydrológ: Danka Kravčíková

Infraštruktúra: Martina Zeleňáková

Energetika: Peter Tauš

Cestovný ruch: Adriana Šebešová

Biota: Alena Kučeravcová

Ekonomika: Monika Višňovská

Sociálne veci: Henrieta Kiraľvargová

GIS: Ingrid Fruhaufová

Metodika, asistencia pri koordinácii, vodné zdroje: Ján Dzurdženík



Indikátory expozície (klimatologické indikátory)

Odpovedajú na otázku, ako sa zmení klíma / počasie....



Indikátory expozície
(klimatologické indikátory)

Tento teplotný indikátor je dôležitým ukazovateľom výskytu 
teplotných extrémov v teplom polroku. Letný deň – najvyššia 
denná teplota vzduchu ≥ 25 °C.
Ich počet v roku je napr. pre Košice v súčasnosti okolo 65 (v 
extrémne teplých rokoch až vyše 90).

medzi referenčným obdobím 1981 – 2010 a časovým 
horizontom 2030 (priemer z obdobia 2021 – 2040).



Indikátory expozície
(klimatologické indikátory)

Tropický deň - najvyššia denná teplota Vzduchu ≥ 30 °C.  V Košiciach je takýchto 
dní do roka v priemere okolo 15, vyskytujú sa od mája do septembra. V 
extrémne teplých rokoch je ich počet až okolo 30.



Indikátory expozície
(klimatologické indikátory)

Indikátor oddeľuje krátkotrvajúce intenzívne lejaky, vyskytujúce sa v teplom polroku od dlhšie trvajúcich, 
no menej výdatných zrážok, ktoré nemajú konvektívny pôvod.
Intenzívne zrážky sú potenciálnym zdrojom prívalových povodní, spôsobujú vodnú eróziu a v sklonitom
teréne ich odtok máva deštruktívne účinky.



Indikátory expozície
(klimatologické indikátory)

Tento indikátor je kvalitatívnym ukazovateľom výskytu snehovej pokrývky bez ohľadu na jej hrúbku, či zásobu 
vody v nej. Na počet dní so snehovou pokrývkou majú vplyv teplotné i zrážkové pomery. Snehová pokrývka v 
zimnom období akumuluje zásobu vody, ktorá je dôležito zložkou vodnej bilancie na začiatku jari.
Počet dní so snehovou pokrývkou v roku napr. v Košiciach je v priemere okolo 45, v chladných zimách až 80 dní a 
v teplých a suchých menej ako 20 dní. 



Klimatický ukazovateľ zavlaženia je rozdiel potenciálneho výparu a úhrnu zrážok za 
určité obdobie a dajú sa ním hodnotiť vlahové podmienky územia.
Kladné hodnoty (t.j. keď je potenciály výpar vyšší ako úhrn zrážok) znamenajú 
nedostatok, záporné zas prebytok vlahy v roku.
Tento indikátor patrí medzi používané ukazovatele sucha, pričom pre výpar je 
braný horný limit výparu, t.j. výpar potenciálny. 

Indikátory expozície
(klimatologické indikátory)





Indikátory citlivosti

Odpovedajú na otázku, ako sa zmena klímy prejaví v krajine, spoločnosti, ekonomike:

Ako budú ovplyvnené (citlivé) napríklad 
- Obyvatelia
- Lesy
- Poľnohospodártvo
- Cestovný ruch
- Energetika
- Mestské prostredie
- Zásoby podzemných vôd



Sídla citlivé na povodne











Reálny scenár reprezentuje vstupy organického uhlíka 
z aktuálneho osevného postupu a aktuálnych dávok 
organických hnojív vypočítaných na základe zaťaženia 
VDJ (veľké dobyčie jednotky) z podkladov centrálnej 
evidencie zvierat na 10 km gride. 





Pôdna organická hmota 
(POH) je jedným zo 
základných pôdnych 
parametrov nakoľko sa 
zúčastňuje mnohých 
biologických, 
chemických i fyzikálnych 
procesov, ktoré v pôde 
prebiehajú a ovplyvňuje 
produkčné aj 
mimoprodukčné funkcie 
pôdy. 
Mapa obsahuje POH v 
lesnej aj poľn. pôde





Definuje sa ako schopnosť  systému úspešne odpovedať na klimatickú 
variabilitu a zmenu – nastavením správania aj zdrojov.

Dôležité je povedomie a akcieschopnosť (technológia a infraštruktúra) 
podporená ekonomickými zdrojmi  a inštitucionálnou kapacitou

Adaptačná kapacita







Stratégia
Opatrenia a aktivity sú zameraná na:
• Znižovanie citlivosti
• Zvyšovanie adaptačnej kapacity

Príklady aktivít: (ďalšie snímky)



Adaptácia (príprava) na očakávané vlny horúčav
• Opatrenia proti prehrievaniu prostredia – verejná zeleň, zelené strechy a fasády,  vodné 

prvky (jazierka, umelé mokrade, fontány, dažďové záhrady, pitné fontánky, rosiče vzduchu 
apod.); povrchy umožňujúce vsakovanie vody.

• Opatrenia proti prehrievaniu interiérov - tepelná izolácia budov, tieniace prvky; riadené 
vetranie, chladiace systémy, klimatizácie; reflexné povrchy

• Inštalácia klimatizácii do DSS a zdravotníckych zariadení, do klubov dôchodcov, Inštalácia 
klimatizácii do škôlok, resp. materských centier

• Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie, schopných pokryť dopyt energie pri využívaní 
klimatizácií (FVZ, mikro vodné elektrárne)



Prudké lejaky, hrozba povodní a erózie
• Vodozádržné a protierózne opatrenia v lesoch, prvky spomaľujúce odtok vody, sanácia povrchu lesných 

ciest, výstavba odrážok

• Opatrenia na poľnohospodárskej pôde, napríklad vsakovacie pásy, nelesná drevinová vegetácia, 
protierózne rozmiestnenie plodín, vrstevnicová agrotechnika, zmena ornej pôdy so sklonom nad 12° na 
trvalý trávny porast, ochranné zalesňovanie, terasovanie pozemkov nad 15 %. 

• Prírode blízke opatrenia na vodných tokoch – vegetačné spevnenie brehov vodných tokov, udržiavanie a 
rozširovanie sprievodnej vegetácie vodných tokov, vytváranie umelých mokradí, meandrov

• Organizačné protipovodňové opatrenia - organizačná príprava, rozvíjanie varovného informačného 
systému, zamedzenie výstavby v inundácií

• Technické protipovodňové opatrenia - budovanie suchých poldrov, priečnych objektov na vodnom toku  -
prah, stupeň, sklz, prehrádzka



Suchá
• Ochrana a podpora prirodzenej obnovy prírodných lesov, obnova a vytváranie mokradí, 

aktivity na zadržanie vody v krajine so zohľadnením ekosystémového prístupu, vrátane 
opatrení proti erózii, ochrana biodiverzity v poľnohospodárskej krajine, budovanie prvkov 
zelenej infraštruktúry, podpora agrolesníckych systémov

• Využívanie priepustných povrchov, ktoré zabezpečia prirodzený odtok vody a jej vsakovanie 
do pôdy, budovanie vertikálnych záhrad, zelených striech

• Zadržiavanie zrážkovej vody využitím vsakovacích a retenčných zariadení, mikromokradí, 
depresných mokradí, budovanie dažďových záhrad, rozširovanie verejnej zelene v sídlach



Menej snehu
• Strediská cestovného ruchu - inovovanie existujúcich a zavádzanie nových produktov 

cestovného ruchu, ktoré nemajú výhradne sezónny charakter (environmentálne inovatívne 
formy CR - ekoturizmus, geoturizmus); 

• Zváženie investícií odkázaných na priaznivé sezónne podmienky – najmä pri lyžiarskych 
strediskách



Suchá
• Zadržiavať vodu v krajine

• Na poľnohospodárskej pôde sfunkčnenie závlah, resp. nová výstavba, rozširovanie 
závlah, rozšírenie plôch pestovania teplomilnejších plodín

• Šetrenie pitnou vodou – napríklad na niektoré účely využívať akumulovanú 
dažďovú vodu, hľadať spôsoby ako v domácnostiach využívať sivú, prípadne 
dažďovú vodu na splachovanie a iné účely

• Ochrana vodných zdrojov, napríklad racionálne využívať podzemné vody, udržiavať 
dobrý stav vodovodných sieti, eliminovať nelegálne vypúšťanie odpadových vôd z 
priemyslu, aj z domácností, chrániť vodárenské toky, ktoré sa využívajú ako zdroj 
pitnej vody, zabrániť znečisteniu vôd odpadom



Hrozba zosuvov
• Obmedzenie výstavby v územiach citlivých na vznik a rozvoj zosuvov.

• Sanačné opatrenia na stabilizáciu svahov v miestach, kde je to rentabilné, resp. 
neexistuje iná možnosť (napr. v prípade líniových stavieb, ktoré sa citlivými 
územiam nemôžu vyhnúť).



Hrozba lesných požiarov
• Protipožiarne opatrenia v lesoch, napr. monitoring lesa protipožiarnymi hliadkami, 

kamerovými systémami alebo letecky, spevňovacie protipožiarne pásy, budovanie 
protipožiarnych nádrží.



Klesajúca úrodnosť pôdy
• Uskutočňovať opatrenia s cieľom udržať úrodnosť pôdy - aplikáciu organických 

hnojív, zapracovanie pozberových zvyškov do pôdy, ochrana pôd pred vysychaním

• ... Samozrejme zadržiavať vodu  to tu už viackrát bolo



Súvisiace aktivity KSK a ARR
• Program obnovy krajiny https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-

rozvoj/program-obnovy-krajiny/

• Projekt OSA http://www.arr.sk/?projekty&gid=28

• Projekt CLIMADAM (ešte len začne)



Agentúra na podporu 
regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Jaroslav Tešliar jaroslav.tesliar@arr.sk
Ján Dzurdženík jan.dzurdzenik@arr.sk

Strojárenská 3, 040 01 Košice 
www.arr.sk


