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Adaptačná stratégia na dôsledky klimatickej 

zmeny v KSK

Fund operated by:



ESPON CLIMATE

• Metodológia využitá pre prípravu 
adaptačnej stratégie KSK je založená 
na prístupe projektu ESPON 
CLIMATE.

• Využíva koncepčný rámec, ktorý je 
široko akceptovaný vedeckou 
komunitou skúmajúcou dopady 
klimatickej zmeny. 

• https://www.espon.eu/climate

https://www.espon.eu/climate


Metodika - rámec
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Expozícia

Analýza expozície sa zameriava na klimatickú zmenu ako takú. Využíva 
existujúce projekcie klimatickej zmeny a variability z konkrétneho vybratého  
klimatického modelu. 

Príklady indikátorov analýzy expozície: 

• Zmena priemernej ročnej teploty, 

• Vlny horúčav, 

• Nárast sucha, 

• Pokles počtu mrazových dní, 

• Počet dní so snehovou pokrývkou



Citlivosť

Územie je následne analyzované z pohľadu citlivosti na klimatickú 

zmenu. Vypočíta a využije sa niekoľko indikátorov citlivosti. 

Príkady indikátorov: 

• Pôda citlivá na suchá, 

• Lesy citlivé na požiare, 

• Obyvatelia citliví na riečne povodne, 

• Využitie krajiny - citlivosť na vlny horúčav (špeciálne citlivosť miest).



Citlivosť – zosuvy pôdy



Citlivosť – pôdna erózia



Dopad

• Expozícia a citlivosť sa skombinujú, aby sa určili potenciálne dopady zmeny 
klímy. Analýza je zameraná na to, čo sa udeje, ak nastane zmena klímy. Na 
stanovenie vplyvov sa každý indikátor citlivosti prepája s jedným alebo 
viacerými indikátormi expozície.

• Napríklad, populácia citlivá na horúčavy (vej nad 65 rokov, žijúci v 
mestskom ostrove tepla) sa vztiahne k zmene počtu letných dní (nad 25°C), 
kým lesy citlivé na požiare sa vztiahnú k počtu letných dní a letným 
zrážkam, resp. k indikátoru sucha. 

• Potom ako sa vypočítajú jednotlivé čiastkové dopady, vypočíta sa aj 
agregovaný dopad.



Dopad – výsledná mapa



Adaptačná kapacita

• Treťou hlavnou súčasťou projektu bolo hodnotenie adaptačnej 

kapacit v súvislosti so zmenou klímy. Ide napríklad o ekonomickú, 

inštitucionálnu a vedomostnú kapacitu prispôsobiť sa dopadom 

zmeny klímy. Predstavuje to prevenciu alebo zmiernenie 

potenciálnych škôd, ale aj využitie nových príležitostí.

• Využitých je niekoľko indikátorov. Jednotlivé indikátory boli následne 

skombinované a agregované s cieľom vypočítať celkovú adaptačnú 

kapacitu.



Adaptačná kapacita - vzdelanie



Adaptačná kapacita – dopravná dostupnosť



Adaptačná kapacita – kanalizácie a 
vodovody



Zraniteľnosť – výsledná mapa
• Na určenie celkovej zraniteľnosti oblasti voči zmene klímy sa pre každú 

oblasť skombinoval dopad a adaptačná kapacita



Definovanie 
opatrení a aktivít

Ciele, opatrenia a činnosti 
stratégie sú identifikované :

• Čo robiť, na zníženie citlivosti?

• Čo robiť na zvýšenie 
adaptačnej kapacity?

Návrhy od expertov

Zapojenie verejnosti

Vodná rada



ZNIŽOVANIE CITLIVOSTI 
LESNEJ KRAJINY A 
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

• Cieľ 1.1: Zamedzenie straty 

biodiverzity a podpora 

prirodzeného vývoja biotopov



ZNIŽOVANIE CITLIVOSTI 
LESNEJ KRAJINY A 
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

• Cieľ 1.2: Eliminácia pôdnej 

erózie v lesoch a udržanie 

zásob pôdnej organickej 

hmoty v lesoch



ZNIŽOVANIE CITLIVOSTI 
LESNEJ KRAJINY A 
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

• Cieľ 1.3: Zníženie citlivosti 

lesov na sucho a znižovanie 

rizika lesných požiarov



ZNIŽOVANIE CITLIVOSTI 
POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
KRAJINY

• Cieľ 2.1: Zmenšenie odtoku 

vody a eliminácia pôdnej 

erózie vo voľnej krajine



ZNIŽOVANIE CITLIVOSTI 
POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
KRAJINY

• Cieľ 2.2: Udržanie a 

zvyšovanie zásob pôdnej 

organickej hmoty a príprava 

na výskyt sucha



ZNIŽOVANIE 
CITLIVOSTI 
URBÁNNEJ KRAJINY

• Cieľ 3.1: Zmenšenie odtoku 

vody zo zastavaného územia 

obcí



ZNIŽOVANIE 
CITLIVOSTI 
URBÁNNEJ KRAJINY

• Cieľ 3.2: Zníženie rizika 

povodní



ZNIŽOVANIE 
CITLIVOSTI 
URBÁNNEJ KRAJINY

• Cieľ 3.3: Zamedzenie 

prehrievania interiérov a 

ochrana citlivých skupín 

obyvateľstva



ZNIŽOVANIE 
CITLIVOSTI 
URBÁNNEJ KRAJINY

• Cieľ 3.4: Ochrana zdrojov 

vody



ZNIŽOVANIE 
CITLIVOSTI 
URBÁNNEJ KRAJINY

• Cieľ 3.5: Zníženie potenciálu 

škôd spôsobených zosuvmi



ZNIŽOVANIE 
CITLIVOSTI 
URBÁNNEJ KRAJINY

• Cieľ 3.6: Dobudovanie 

vodovodov a kanalizácií v 

obciach Košického kraja



ZNIŽOVANIE CITLIVOSTI 
DOPRAVNEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY

• Cieľ 4.1: Zlepšovanie 

dostupnosti jednotlivých 

oblastí kraja k centrám



ZVÝŠENIE ADAPTAČNEJ 
KAPACITY MIESTNEJ 
EKONOMIKY

• Cieľ 5.1: Zachovanie a 

zvyšovanie 

konkurencieschopnosti 

turizmu



ZVÝŠENIE ADAPTAČNEJ 
KAPACITY MIESTNEJ 
EKONOMIKY

• Cieľ 5.2: Zvyšovanie kapacity 

výroby ekologickej elektrickej 

energie a predchádzanie 

zvyšovaniu potreby energie 

na chladenie



ADAPTÁCIA SA 
OBYVATEĽOV 
ZVYŠOVANÍM ICH 
INFORMOVANOSTI

Cieľ 6.1: Zvyšovanie povedomia o 

potrebe adaptovať sa na zmenu 

resp. jej predchádzať (mitigácia)



Interaktívne mapy

http://www.arr.sk/?aktuality&gid=165

http://www.arr.sk/?aktuality&gid=165


Príprava dokumentu stratégie je len začiatok

Realizácia stratégie:

• Schválenie zastupiteľstvom KSK (02/2021)

• Akčný plán (spolu s programom obnovy krajiny)

• Propagácia (projekt OSA – webináre na školách, letáky, videá)

• Dotácie KSK obsahujú ak možnosť prípravy enviro projektov

• Spolupráca so susednými regiónmi –na Ukrajine (CLIMADAM)



Otázky?

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Ján Dzurdženík jan.dzurdzenik@arr.sk

 Strojárenská 3, 040 01 Košice 

 www.arr.sk


