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O KRI

Založený v 2004.

Kľúčové slová – spracovanie rozvoja územia, 
procesy v samospráve, prepájanie 
vedeckých poznatkov s praxou.

V oblasti reakcie na zmenu klímy v sídelnom 
prostredí (od roku 2010):

 13 medzinárodných a slovenských 
projektov

 vytvorených 8 adaptačných stratégií
 vydaných 9 publikácií
 viac ako 20 odborných prednášok na 

slovenských a medzinárodných fórach
 2 videá



Filozofia KRI prístupu k mestskej adaptácii

 Správne adaptačné opatrenie na
správne miesto

 Sociálne spravodlivá adaptácia
 Mitigácia je prvý krok k adaptácii
 Kľúčová je zmena procesov plánovania

a rozhodovania
 Národný rámec - stimul/nie 

neprekonateľná bariéra
 Proces adaptácie musí byť vedený a 

koordinovaný mestskou samosprávou
 Podpora a tlak verejnosti je kľúčová

Zdroj: EEA



Zisťovanie zraniteľnosti

 Výber dopadu ZK

 Výber detailnosti zisťovania

 Výber faktorov pre zisťovania

 Zhodnotenie a interpretácia 
získaných údajov

Nevýrazný vzrast ročného úhrnu zrážok, čo znamená, že pri
zvýšení extrémnosť prejavov počasia:

• Výskyt sucha bude častejší a jeho trvanie bude dlhšie (aj s 
prispením vyššej teploty).

• Výskyt prívalových a intenzívnych dlhotrvajúcich zrážok bude
častejší a budú nebezpečnejšie

• Zosilnejú búrky s prejavmi silného vetra, výbojov bleskov, 
krupobitia a prívalových dažďov

• Vyšší výskyt zosuvov pôdy a vodnej erózie
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Stanovenie adaptačnej stratégie

 Vízia a rámcové zásady pre dosiahnutie nižšej 
zraniteľnosti

 Ciele pre jednotlivé oblasti spravovania sídla resp. 
sektory/systémy v sídle

 Adaptačné programy (bloky adaptačných opatrení, 
ktoré je potrebné realizovať, pre zníženie 
zraniteľnosti) 

 Zostavenie Adaptačného akčného plánu 
Created by Vectorpocket - Freepik.com



Implementácia Adaptačnej stratégie

 Začlenenie do plánovacích dokumentov

 Začlenenie do rozhodovacieho procesu

 Začlenenie realizácie do inštitucionálnych
štruktúr

 Začlenenie do finančného plánu

 Realizácia adaptačných opatrení
Created by Ijeab - Freepik.com



Príklad z praxe: Prešov 
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Príklad z praxe: okresy Michalovce a Sobrance



Príklad z Praxe: Trnava



Ďakujem, že ste
venovali pozornosť
tejto téme. 

Mgr. Michal Schvalb
Karpatský rozvojový inštitút
www.kri.sk World Economic Forum, 2018


