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Scenáre klimatickej zmeny 

• 2-4 C priemerný nárast teploty do 2075-2100 

• Pokles zrážok o 10% v niektorých oblastiach, 
nerovnomerné rozloženie v čase a priestore 

• Prívalové povodne, o 50% vyšší nárast silných 
búrok, tornáda 

• Dlhodobé suchá v lete a na jeseň, jarné sucho 

• Pokles výdatnosti prameňov a minimálnych 
prietokov 
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Čo robiť? 
Kto je zodpovedný? 

Kto je kompetentný?  

Low carbon economy zodpovední všetci  kompetentní politici 
 
Degradácia/obnova krajiny zodpovední všetci  kompetentný rezort PH+samosprávy 
 
Adaptácia voči KZ  zodpovední všetci  kompetentný rezort  MŽP 
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Strategické dokumenty 

• H2ODNOTA JE VODA“ Akčný plán 
na riešenie dôsledkov sucha  
a nedostatku vody 

• Vodný plán 2015-2021 (2016)  

• Plán manažmentu povodňového rizika 

• Stratégia adaptácie na zmenu klímy 
(aktualizácia 2017) : monitorovanie, 
financovanie, regionálne plány adaptácie, 
plány miest, výskum...) 
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H2Odnota je voda 

• Koordinácia - Ministerstvo životného prostredia, 
štátny tajomník I.  

• Medzirezortná pracovná skupina - Úrad vlády, 
Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho 
rozvoja, NPPC/VÚPOP, Hydromeliorácie š.p., SHMÚ, 
VÚVH, SVP š.p., VV š.p., STU Bratislava, UK Bratislava, 
SAV a GWP Central and Eastern Europe 

• Máj 2017 - marec 2018 
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H2Odnota je voda 

• GWP / WMO Integrovaný program manažmentu  
sucha - príručka 

• 25 strán s prílohou 

• Časový rámec 2018-2025,  

• Ročný odpočet - Sekcia vôd MŽP SR,  

• Opatrenia 140 MEUR do roku 2020 zo štátneho 
rozpočtu, EFRR a Kohézneho fondu 

• Prezentované na národných seminároch 
DriDanube 
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Opatrenia 

• Preventívne - poľnohospodárstvo a lesníctvo, mestské 
a vidiecke oblasti, vodné hospodárstvo, výskum a 
environmentálne vzdelávanie 

• Operatívne - rozšírenie monitorovacej siete 5 MEUR 

• Krízové - krízový plán na dodávku vody do rôznych 
sektorov hospodárstva počas dlhodobého sucha 

• https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnota-je-
voda/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-
sucha-nedostatku-vody.pdf 
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• Poľnohospodárstvo - obnoviť 510 km zavlažovacích 
kanálov (viacúčelová funkcia) 

• Lesné hospodárstvo - údržba lesných ciest, lesy 
odolné voči zmene klímy (druhová skladba a pod.) 

• Vodohospodárstvo - zelená infraštruktúra, 
inteligentné riešenia, monitoring, znižovanie 
nedostatku vody, integrované riadenie povodí 

• Veda a vzdelávanie - modelovanie zraniteľnosti, 
informačné kampane 
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Odpočet 2019 

• Výhľadová VHB množstva povrchovej vody k 
dlhodobému časovému horizontu – VÚVH 

• Vytvoriť národnú reportovaciu sieť dopadov sucha na 
poľnohospodárstvo a lesníctvo - SHMÚ 

• Doplniť Program monitorovania prvkov klimatického 
systému o výstupy z Drought User Service - SHMÚ 

• Vypracovať Národný akčný plán SR na základe UNCCD 
a LandDegradationNeutrality – MŽP SR a VÚPOP  
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• Prehodnotiť drevinové zloženie a vo vzťahu  k 
adaptačným opatreniam na zmenu klímy 

• Podporovať výskum v oblasti možného zavádzania 
agrolesníckych opatrení - MPaRV SR, Lesy SR, NLC, Únia 
neštátnych vlastníkov lesov 

• Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí SR – OP 
KŽP (prioritná os 3 – riadenie rizík), ŠGÚDŠ 

• Národný projekt Informačná kampaň H2ODNOTA JE 
VODA - SAŽP 
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• OP KŽP  

• Operačný program Integrovaná infraštruktúra, 
Operačný program Efektívna verejná správa, 

• Operačný program Výskum ainovácie,  

• Integrovaný regionálny operačný program  

• Program rozvoja vidieka SR 
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FINANCOVANIE 
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Ďakujem za pozornosť 

 
www.facebook.com/SAZPBB 

www.twitter.com/SvkEnviroAgency 

www.instagram.com/slovakenvironmentagency 
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