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O čom budeme hovoriť?

• negatívne dopady environmentálnej krízy sú 
viditeľné aj u nás, ovplyvňujú nás a budú 
ovplyvňovať

• globálne zmeny sú akcelerované nevhodnými 
spôsobmi obhospodarovania a využívania 
krajiny v konkrétnych lokalitách

• aj keby sme hneď prestali produkovať emisie 
skleníkových plynov, adaptácia je nevyhnutná

• Ako prispôsobiť naše mestá a obce, a krajinu 
okolo nich, na očakávané negatívne dopady 
zmeny klímy? 

• Ako vytvoriť odolnejšiu krajinu a kde na to 
vziať peniaze?
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• zmena klíma má viditeľné negatívne 
dopady už aj v našich podmienkach

• negatívne vplyvy sú akcelerované 
nevhodným využívaním krajiny a 
stratou biodiverzity

• paralelne – objavujú sa aj ďalšie 
globálne problémy, preto hovoríme už 
o „environmentálnej kríze“

• bez realizácie potrebných opatrení je 
čakávané ďalšie prehlbovanie 
globálnych problémov s dopadom na 
prosperitu civilizácie ako celku

Kontext – kde sme?
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Kontext – rámce riešenia

• do roku 2050 sa Európa má stať 
prvým klimaticky neutrálnym 
kontinentom

• EÚ chce do roku 2030 vysadiť 3 
miliardy stromov a chrániť existujúce 
stromy, osobitne rastúce mimo les

• Európa sa spája aj s cieľom mitigácie, 
obnovy poľnohospodárskej krajiny ... 
(European Green Deal, European 
Biodiversity Strategy for 2030, ...)

• kým sa dostavia výsledky stratégií – aj 
lokálne komunity, samosprávy, firmy 
atď. musia konať, robiť win – win 
opatrenia .... 5



Urbanizácia – zmeny v odtokovom režime povodí
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Foto: Michal Wiezik, Ostrá Lúka 11



Foto: facebook, Brunovce 12



Zmeny v odtokovom procese 
urbanizovaného povodia

veľký výpar
z rastlín a pôdy

malý výpar
z rastlín a pôdy

malý povrchový odtok

dostatočné dopĺňanie
podzemných vôd

nedostatočné dopĺňanie
podzemných vôd

veľký a rýchly
povrchový odtok

Obrázok: prezentácia doc. Marek Sokáč, STU, 16. 2. 2016 Banská Bystrica 13



Hydrologická odozva prírodného 
a urbanizovaného povodia
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Obrázok: prezentácia doc. Marek Sokáč, STU, 16. 2. 2016 Banská Bystrica 



Foto: facebook 15



Ako z toho von?

• strategické dokumenty: adaptačné stratégie / klimatické plány
• adaptačné opatrenia – správneho typu na správne miesto + 

win/win opatrenia
• zapojenie miestnych ľudí do plánovania a realizácie
• potrebný prenos dobrých skúseností do každodenného života 

(od plánovania, cez realizáciu až po financovanie a rozhodovanie)
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https://www.sazp.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?ID=597&cmsDataID=0

https://bratislavskykraj.sk/mdocs-posts/katalog-adaptacnych-
opatreni-miest-a-obci-bsk-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy/
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http://www.vodavemeste.cz/
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Príklady dobrej 
praxe 

Prievidza
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Foto: https://www.denik.cz/olomoucky-kraj/posunu-brehu-ve-slavici-
ma-zabranit-konstrukce-z-dreva-a-kameni-20130425-5mb7.html
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Príklady dobrej praxe 
Krupina
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Príklady dobrej praxe 
Krupina
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Plochá strecha autobusovej stanice Zvolen, 
(pôvodný stav) 
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Plochá strecha autobusovej stanice Zvolen, 
(aplikácia zelenej strechy) 60
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Agrolesníctvo

• zvyšuje kvalitu životného prostredia a 
poľnohospodárskej krajiny, podporuje 
biodiverzitu a zaisťuje sekvestráciu 
uhlíka v pôde – je teda účinným 
nástrojom v boji s klimatickou zmenou

• špecifický systém využívania pôdy, kde 
stromy (alebo iná drevitá vegetácia) sú 
pestované spolu s poľnohospodárskymi 
plodinami alebo hospodárskymi 
zvieratami na rovnakej ploche

• zvyšuje diverzitu poľnohospodárskej 
výroby, znižuje závislosť farmárov na 
jednej plodine a prináša množstvo 
dôležitých environmentálnych služieb -
zníženie erózie pôdy, ochrana vody, 
udržiavanie úrodnosti pôdy a iné 
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Kde na to vziať peniaze?

• operačný program Kvalita životného 
prostredia (2014 – 2020 / + 3)

• Plán obnovy a odolnosti (2021 – 2026) 
– komponent 5 Adaptácia na zmenu 
klímy

• operačný program Slovensko (2021 –
2027 / + 2) -

• Envirofond
• EEA grant – tzv. „nórske fondy“
• program LIFE+
• ......
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Plán obnovy a odolnosti SR

komponent 5 - Adaptácia na zmenu klímy: 
A) reforma krajinného plánovania (zákon o krajinnom 

plánovaní)
B) reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine 

• novelizácia zákona o OPK, reforma správy chránených území, komplexné 
a aktuálne zmapovanie biotopov, druhov a ekosystémových služieb

• nová koncepcia vodnej politiky SR, novela vodného zákona, metodika 
revitalizácií, štúdia vodozádržných opatrení (povodie dolného Hrona a 
Ipľa; povodie Kysuce; Východoslovenská nížina)

C) adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na 
ochranu prírody a rozvoj biodiverzity = investície 159 mil. €
• renaturácie vodných tokov v povodí Bodrogu, Hrona, Moravy, Váhu a 

Dunaja = 62,4 mil. €

• výkupy pozemkov a vyrovnanie vlastníctva pozemkov v chránených 
územiach, pod vodnými tokmi a pod. = 77,5 mil. €

• pilotné projekty mäkkého turizmu pre NP Poloniny a NP Muránska 
Planina = 16  mil. €
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Operačný program Slovensko 
(2021 – 2027 / + 2)

• deliace línie s Plánom obnovy a odolnosti a aj so Spoločnou 
poľnohospodárskou politiku - napr. revitalizácia tokov v povodí 
Hornádu, Ipľa, Nitry, Slanej a Malého Dunaja – z OP Slovensko 

• cieľ politiky 2 – Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového 
hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú 
Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej transformácie, 
zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania 
rizikám a ich udržateľnej mestskej mobility

• špecifický cieľ 2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie 
rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na 
ekosystémové prístupy (plus 2.7. Posilnenie ochrany a zachovania 
prírody, biodiverzity  a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských  
oblastiach a zníženia všetkých foriem znečistenia)
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Martina Paulíková
0915 811 195
paulikovazvolen@gmail.com
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Linky spomínané počas informačného seminára: 

zelené priemyselné budovy - LIKO-S Brno - https://www.zivestavby.cz

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021...

Zvolen: https://zelenyzvolen.com/

https://www.pocitovemapy.sk/

https://www.zelenestrechy.org/


