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Klimatický rámec a ciele do 2030 a 2050
o

V súlade s Parížskou klimatickou dohodou má EÚ a SK do roku 2050 cieľ
dosiahnuť klimatickú neutralitu - to je emisie a záchyty (lesy, ktoré ich
sťahujú) sa musia dovtedy rovnať nule.

o

Cieľ EÚ do roku 2030 (-40% k roku 1990) sa v decembri 2020 zvýšil na (55%) a momentálne prebieha revízia EÚ legislatívy, s dôsledkami pre
náš klimatický právny rámec:
1. Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku
2030 s výhľadom do roku 2050
2. Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky
2021-2030
3. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami 414/2012 (veľkí
znečisťovatelia)

spúšťa sa príprava nového zákona

Zákon o zmene klímy
• Sprehľadnenie právneho klimatického rámca na Slovensku vrátane
zadefinovania cieľov a určenie povinností hlavne pre orgány štátnej
správy - plnenie cieľov a súkromné subjekty-zber údajov. Primárne
nemá byť adresovaný samosprávam.
• Sme otvorení aj návrhom zo strany samosprávy, čo by mal tento
zákon upravovať z ich strany.
• Priestor na takúto výmenu názorov, nápadov bude na Pracovnej
skupine pre prípravu zákona o zmene klímy (pozvaní budú
okrem samospráv aj zástupcovia štátnej správy a súkromných
firiem).

• Rokovanie na jar 2021, MPK a potenciálne schválenie vládou SR koncom roka 2021
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Podiel sektorov na produkcii emisií v rámci SR v
roku 2019 Zdroj: MŽP, SHMÚ

o Objem skleníkových plynov má na Slovensku od roku 2014 rastúcu tendenciu
o Kľúčové sektory pre znižovanie objemu skleníkových plynov sú 1.energetika=
spaľovanie palív v priemysle, domácnostiach a inštitúciách, 2.industriálne
procesy=priemysel a 3.doprava
Odpady
4%

Energetika

Industriálne
procesy
22%

Doprava
Energetika
47%

Poľnohospodárstvo
7%

Poľnohospodárstvo
Industriálne
procesy
Odpady

Doprava
20%
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Podiel sektorov na spotrebe energií 2018
Obchod a služby
14%

Pôdohospodárstvo
1%

Priemysel
37%

Domácnosti
21%

Zdroj: Eurostat

Doprava
27%

Samosprávy sú pre nás kľúčové, lebo majú dosah na veľkú časť týchto sektorov a na
druhej strane sa ich to bytostne týka:
o sekundárny vplyv na znečistenie prostredia, v budúcnosti na kvalitu života
o zelená transformácia pomôže zachovať regiónom konkurencieschopnosť v modernom
hospodárstve

Regionálne, miestne nízkouhlíkové stratégie
Hlavným nástrojom takejto transformácie regiónu/sídla sú regionálne
resp. miestne nízkouhlíkové stratégie.
Podpora z Eurofondov na takéto stratégie- výzva (2018-2019) na
Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.
Na
našom
webe
(https://www.minzp.sk/klima/mitigacia-urovniregionov/ ) - nájdete podrobnejšie informácie ako vypracovať takú
stratégiu:
• Metodológia
• Strategické dokumenty SR
stratégiou
• Katalóg mitigačných opatrení

súvisiace

s

Nízkouhlíkovou
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Hlavné budúce možnosti financovania zmeny klímy
na Slovensku

Rokovania o detailoch prebiehajú

Finančné a percentuálne alokácie na SK klimatickú a energetickú politiku, rozpočtové obdobie 20212027 v mld. €
Finančný
mechanizmus

Podiel (%)
klimatických
investícií z
mechanizmu
Finančná
alokácia

Štrukturálne
fondy

Mechanizmus
na podporu
obnovy a
odolnosti

Spoločná
poľnohospodárska
politika

Fond
spravodlivej
transformácie

Modernizačný
fond (do roku
2030)

Environmentálny
fond(do roku
2030)

25%

37%

40 %

100%

100%

30%

3,2

2,1

2

0,4

1,3*

0,5**

*pri cene uhlíka 25 €/tona a celková suma zahŕňa aj navýšenie fondu z výnosov z aukcií
** Využitie 30% výnosov na účely zmeny klímy podľa zákona 414/ 2012,
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Nová adaptačná stratégia EÚ

Budovanie Európy odolnej voči zmene klímy - nová stratégia EÚ
pre adaptáciu na zmenu klímy

(zverejnená 24.02.2021)

Pandémia COVID-19 nám bolestivo pripomenula, že nedostatočná príprava
môže mať strašné dôsledky. Proti klimatickej kríze vakcína neexistuje.
Môžeme však proti nej bojovať a pripraviť sa na jej nevyhnutné dôsledky.
Vplyvy zmeny klímy sú už citeľné všade – v Európskej únii, ako aj za jej
hranicami. Nová stratégia adaptácie na zmenu klímy nám ponúka nástroje na
zrýchlenie a prehĺbenie prípravných prác. Ak sa pripravíme dnes, ešte stále
sa nám môže podariť vybudovať odolnosť do budúcnosti.
Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans
06.05.2021
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Nová adaptačná stratégia EÚ

Inteligentná (smart)

adaptácia – využívanie dostupných údajov a ich

vhodná interpretácia (predvídať dopady zmeny klímy na prírodné a ľudské

systémy)
Systémová

adaptácia

–

previazanie

adaptácie

s

ostatnými

politikami

a sektormi
Rýchla adaptácia –zúženie adaptačnej medzery (prijímajú sa prevažne mäkké
opatrenia a investičné opatrenia zaostávajú)
Posilnenie medzinárodných adaptačných opatrení –zvýšený dôraz na
adaptáciu v rámci medzinárodných vyjednávaní pod Parížskou dohodou
a posilnenie jej financovania
06.05.2021
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Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu
klímy – aktualizácia 2018 (NAS)

❑

Slovenská republika definuje adaptáciu na zmenu klímy ako svoju prioritu v strategickom
dokumente „Zelenšie Slovensko: Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030“ (schválený uznesením vlády SR č. 87/2019). Hlavným nástrojom
pre zvýšenie adaptačnej schopnosti SR je v roku 2018 prijatá aktualizácia Stratégie
adaptácie SR na zmenu klímy 2030 (schválená uznesením vlády SR č. 478/2018) –
NAS.

❑

Ďalším dôležitým
dokumentom je
„Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha
a nedostatku vody - Hodnota je voda“ (schválený uznesením vlády SR č. 110/2018).

❑

Cieľom NAS je zlepšiť pripravenosť SR čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy,
zabezpečiť účinnú implementáciu adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých
oblastiach a zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike.

❑

Definuje všeobecnú víziu adaptačnej politiky Slovenska a aktualizuje opatrenia vo
vybraných sektoroch a oblastiach, ako napr. vodné hospodárstvo, biodiverzita, zdravie
obyvateľstva, lesníctvo, pôdohospodárstvo, energetika alebo doprava (celkovo 11 sektorov).
Je harmonizovaná s inými relevantnými strategickými dokumentami

❑

MŽP SR v spolupráci so SAV pripravilo návrh Akčného plánu pre implementáciu NAS (v
skratke NAP)– v súčasnosti v procese SEA.

06.05.2021
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Akčný plán pre adaptáciu SR na zmenu klímy

Hlavným cieľom národného akčného plánu je, prostredníctvom implementácie prierezových
a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy.

STRATEGICKÉ PRIORITY

Strategická priorita 1
o podporiť adaptáciu na zmenu klímy ako strategickú prioritu SR
o začleňovať
a integrovať prispôsobenie sa zmene klímy do politického a právneho rámca a
posilňovať tému adaptácie v existujúcich a pripravovaných národných a sektorových plánoch a
programoch
Strategická priorita 2
o posilniť implementáciu politík a legislatívy v oblasti adaptácie
o znížiť byrokratickú záťaž obmedzujúcu realizáciu opatrení a zlepšiť vymáhanie práva cestou
transparentnosti, zlepšenia kompetencií a posilnenia kontrolných a sankčných mechanizmov
Strategická priorita 3
o budovať a rozvíjať efektívny, realizovateľný a fungujúci systém adaptácie na zmenu klímy v SR,
založený na princípe subsidiarity a spoločného úsilia všetkych zainteresovaných strán a verejnosti
Strategická priorita 4
o rozvíjať vedomostnú základňu, zber údajov, monitorovanie a výskum spojený so šírením údajov a
informácií.
Strategická priorita 5
o podporovať vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach adaptácie na zmenu klímy
a potrebách adaptácie.
Strategická priorita 6
o podporovať a rozvíjať multi-zdrojový systém financovania adaptácie na zmenu klímy
06.05.2021
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Akčný plán pre adaptáciu SR na zmenu klímy

06.05.2021
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Akčný plán pre adaptáciu SR na zmenu klímy

Č. úlohy

Úloha

Gescia

Zdroje
financovania

Termín

Indikátor/pomocný indikátor

ŠO 6.1. Legislatívna podpora v sídelnom prostredí v oblasti zmeny klímy
Vypracovať adaptačný audit (analýzu) existujúcich
relevantných legislatívnych predpisov pre potreby
adaptácie v sídelnom prostredí.

MŽP
V rámci
Realizovaný klimatický
6.1.1
SR, MV
existujúcich
31.12.2022 audit relevantných
SR
rozpočtov
legislatívnych prepisov
MŽP
V rámci
Prijať legislatívne úpravy na zlepšenia existujúceho
Legislatívne návrhy
6.1.2
SR, MS
existujúcich
31.12.2022
legislatívneho rámca.
spracované
SR
rozpočtov
ŠO 6.2. Systematická podpora zahrnutia témy adaptácie na zmenu klímy do plánovacích dokumentov sídiel
Analyzovať potreby súvisiace s prípravou plánovacích
MDV
V rámci
dokumentov sídiel (PHSR, ÚPN, MÚSES, sektorové plány
6.2.1
SR,
existujúcich
31.12.2022 Vypracovaná analýza
a ďalšie), z hľadiska zahrnutia témy „adaptácia na dopady
MŽP SR
rozpočtov
zmeny klímy“.
Pripraviť metodiku zostavovania plánovacích dokumentov a
MDV
V rámci
zakotviť nový prístup (doplnený o reakciu na súčasné
6.2.2
SR,
existujúcich
30.6.2022 Schválená metodika
a budúce dopady zmeny klímy) do systému plánovania v
MŽP SR
rozpočtov
sídelnom prostredí.
ŠO 6.3. Zostavenie metodík, ktoré budú účinným podkladom pri vytváraní prístupu miest a obcí ku reakcii na dopady
zmeny klímy
Preskúmať existujúce metodiky zo Slovenska a zo
V rámci
Vytvorená štúdia ako
zahraničia na hodnotenie zraniteľnosti/odolnosti sídiel na
6.3.1
MŽP SR
existujúcich
31.12.2021 podklad pre vytvorenie
dopady zmeny klímy a zostavovania adaptačnej stratégie
rozpočtov
metodológie
pre sídla.
Vytvoriť optimálnu metodológiu hodnotenia (varianty
V rámci
hodnotenia) zraniteľnosti a zostavovania adaptačnej
6.3.2
MŽP SR
existujúcich
30.06.2022 Vytvorená metodológia
stratégie pre sídla na Slovensku, zohľadňujúc ich
rozpočtov
klimatické a územno-správne špecifiká.

06.05.2021
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ŠO 6.4. Zavedenie národného mechanizmu odbornej podpory pre adaptačný proces v sídlach
V rámci
Identifikovať existujúcu odbornú
existujúcich
inštitucionálnu kapacitu na Slovensku
MŽP SR,
Inventarizácia
6.4.1.
rozpočtov/
30.06.2021
v oblasti všetkých krokov
MV SR
inštitucionálnych kapacít
s využitím
adaptačného procesu.
EŠIF
Vytvoriť mechanizmus komplexnej
V rámci
odbornej podpory sídiel (typu one stop
existujúcich
shop) a jeho vnútorného fungovania
MŽP SR,
rozpočtov/
Vytvorený mechanizmus
6.4.2
31.12.2023
(napr. využívajúc formalizované
MV SR
s využitím
podpory
partnerstvo existujúcich inštitúcií,
EŠIF
prípadne vytvorenie novej inštitúcie).
ŠO 6.5. Doplnenie systému vzdelávania v oblasti reagovania na zmenu klímy pre verejnú správu
(štátna správa, samospráva)
V rámci
Identifikovať témy vzdelávania
MŠVVŠ
existujúcich
Inventarizácia tém
6.5.1 verejnej správy v oblasti reakcie na
SR, MŽP
rozpočtov/
31.12.2022 potrebných pre
zmenu klímy.
SR
s využitím
vzdelávanie
EŠIF
Zostaviť relevantné vzdelávacie
V rámci
materiály a vytvoriť program postMŠVVŠ
existujúcich
– Zostavené materiály
6.5.2 graduálneho celoživotného
SR, MŽP
rozpočtov/
31.12.2023 – Vytvorený program
vzdelávania pre verejnú správu v tejto
SR
s využitím
celoživotného vzdelávania
téme.
EŠIF
V rámci
Vzdelávanie v oblasti
Doplniť vzdelávanie v oblasti rekcie na
MŠVVŠ
existujúcich
adaptácie na zmenu klímy
zmenu klímy ako súčasť vzdelávania
6.5.3
SR, MŽP
rozpočtov/
31.12.2024 je formálnou súčasťou
verejnej správy (štátnej správy aj
SR
s využitím
vzdelávania verejnej
samosprávy).
06.05.2021
EŠIF
správy
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ŠO 6.6. Posilnenie finančného rámca pre podporu adaptačných opatrení v sídlach
6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

Implementácia adaptácie sídelného prostredia ako
priority pre Partnerskú dohodu 2021 – 2017,
nadväzujúce operačné programy a mechanizmy fondov
EHP a Nórska.
Spolufinancovať zo štátneho rozpočtu projekty programu
LIFE, ako finančného nástroja EÚ pre životné prostredie
a klimatické aktivity.

MIRRI
SR, MŽP
SR a MF
SR

Zaradiť tému – adaptácia na zmenu klímy v sídlach do
podporovaných oblastí Envirofondu.

MŽP SR,
MF SR

Podpora projektov zameraných na vodozádržné
opatrenia
v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) – projekty
kombinujúce opatrenia na záchyt zrážkových vôd spolu s
opatreniami umožňujúcimi využívať zachytenú vodu v
čase sucha.
Podpora projektov zameraných na zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej
a modrej infraštruktúry a ďalšie opatrenia prispievajúce
k adaptácii urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.
Podpora projektov zameraných na zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach prostredníctvom revitalizácie zanedbaných
a nevyužívaných území v katastrálnych územiach miest
prispievajúcich k adaptácii miest na zmenu klímy.

06.05.2021

V rámci
existujúcich
rozpočtov/
s využitím EŠIF
V rámci
existujúcich
rozpočtov
V rámci
existujúcich
rozpočtov

31.12.2021

Téma adaptácie na zmenu
klímy v sídlach je súčasťou
financovania

31.12.2025

Počet spolufinancovaných
adaptačných projektov
z programu LIFE

31.12.2021

– Počet projektov
– Objem prostriedkov

31.12.2025

– Počet projektov
– Objem prostriedkov

MŽP SR

V rámci
existujúcich
rozpočtov/s
využitím EŠIF

31.12.2025

– Počet projektov
– Objem prostriedkov

MŽP SR

V rámci
existujúcich
rozpočtov/s
využitím EŠIF

31.12.2025

– Počet projektov
– Objem prostriedkov

MŽP SR

MŽP SR

V rámci
existujúcich
rozpočtov/
s využitím EŠIF

