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 Stretnutie fokusovej skupiny /22.4.2022/ - úvod do témy



Sociálne spravodlivá adaptácia na zmenu klímy predstavuje súbor politík a

opatrení reagujúcich na súčasné, ale aj budúce dôsledkov zmeny klímy. Jej cieľom

je zabezpečiť, aby ani vplyv zmeny klímy, ani samotné adaptačné politiky a

opatrenia neprehlbovali existujúce alebo nevytvárali nové nerovnosti medzi

rôznymi skupinami, najmä v mestskom prostredí. 

Osobné vlastnosti jednotlivca (vek a zdravotný stav, ktoré ovplyvňujú

jeho citlivosť na klimatické vplyvy)

Environmentálne charakteristiky  (dostupnosť zelene, kvalita bytového

fondu alebo nadmorská výška budov, ktoré môžu zvýšiť vystavenie

povodniam alebo teplu, a i.)

Sociálny a inštitucionálny kontext (rovnosť príležitostí, výška príjmu, sila

sociálnych väzieb a sietí, súdržnosť štvrtí a inštitucionálne zabezpečenie

starostlivosti, ktoré ovplyvňujú schopnosť ľudí prispôsobiť sa)

Spomínané faktory možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

Adaptácia na zmenu klímy znamená v prvom rade zmenu správania, ktorej cieľom je reakcia

na súčasné aj predpokladané dopady zmeny klímy (častejšie vlny horúčav, prívalové zrážky,

dlhotrvajúce suchá a i.). Naša spoločnosť však na tieto udalosti stále nie je dostatočne

pripravená a najhoršie vyhliadky majú v tomto smere najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva. 

Sociálna zraniteľnosť je stav vyplývajúci z interakcie sociálno-ekonomických a

environmentálnych faktorov, ktoré ovplyvňujú mieru náchylnosti ľudí a komunít na škody v

dôsledku klimatických udalostí. 

V slovenskom kontexte sa táto téma okrajovo objavuje v strategických dokumentoch ako

Národný akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP) a Stratégia

adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Adaptačné politiky sa vo všobecnosti zameriavajú na osobné faktory a environmentálne

prvky, ale absentuje analýza na základe sociálnych faktorov.
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ZRANITEĽNÉ SKUPINY NA DOPADY ZMENY KLÍMYZRANITEĽNÉ SKUPINY NA DOPADY ZMENY KLÍMY

V slovenskom kontexte sa problematika sociálne spravodlivej adaptácia najväčšmi týka 

 nasledujúcich skupín:

Ľudia v zraniteľných vekových skupinách (seniori, veľmi malé deti)

Ľudia v nepriaznivej ekonomickej situácii  - ľudia s veľmi nízkymi príjmami, ľudia v

bytovej núdzi (od nájomného a sociálneho bývania, cez ubytovne a útulky, osady až po

bezdomovectvo)

 Ľudia so zdravotnými znevýhodneniami 

 Ľudia v izolácii a bez sociálneho kapitálu (opustení, segregovaní, neovládajúci jazyk...)

 Často kombinácie vyššie uvedených

Niektoré dopady v oblasti zdravia a v sociálnej oblasti:

vyššia pravdepodobnosť kolapsu, zranenia alebo úmrtia

znížené sociálne kontakty, čo zvyšuje riziko včasného podania zdravotnej pomoci 

preľudnenosť obydlí, absencia pripojenia na pitnú vodu a kanalizáciu, nedostatočná

tepelná izolácia a pod. - vyššie riziko vzniku zdravotných problémov

neistota, stres a úzkosť, ktoré vplývajú na psychické zdravie a môžu viesť k strate

schopnosti plánovať dopredu a včasne reagovať v krízovej situácii

teplotný stres z dlhodobého pobytu vonku a sociálna izolácia v dôsledku vyhýbania

sa prehriatym povrchom  (ľudia bez domova)

  Niektoré dopady v oblasti ekonomickej a životnej úrovne:

znížená schopnosť vopred sa pripraviť na extrémne prejavy počasia a takisto

obmedzené možnosti reagovať na škody, keď takáto situácia už nastane a

napokon sa aj po nej zotaviť

obnova miest zlepšujúca životný štandard strednej a vyššej triedy má často za

následok gentrifikáciu, ktorá tlačí zraniteľné skupiny do menej priaznivých oblastí 

ekonomické škody spôsobené prejavmi zmeny klímy majú predpoklad znížiť zdroje

mesta, ktoré boli primárne určené na sociálne politiky a programy



SOCIÁLNE SPRAVODLIVÉ HODNOTENIESOCIÁLNE SPRAVODLIVÉ HODNOTENIE
ZRANITEĽNOSTIZRANITEĽNOSTI

  

Hodnotenie zraniteľnosti na dopady zmeny klímy predstavuje analyticky podklad pre

zostavenie adaptačnej stratégie. Štandardné hodnotenia zraniteľnosti sa často

zameriavajú na zdravotné a environmentálne faktory. Aj keď sú to dôležité aspekty, je

potrebné, aby sa politika adaptácie zaoberala aj faktormi sociálnej zraniteľnosti. 

zraniteľnosť súvisiaca s bývaním

zraniteľnosť z dôvodu nedostatku finančných rezerv

zraniteľnosť z dôvodu nedostatku informácií

zraniteľnosť z dôvodu zdravotného stavu

kombinácia týchto príčin 

Najčastejšie príčiny sociálnej zraniteľnosti:

Na identifikáciu zraniteľných skupín je možné použiť rôzne prístupy. Hodnotenia tzv. zhora

nadol sú zvyčajne založené na vopred určených súboroch ukazovateľov a používajú sa na

stanovenie priorít adaptačnej intervencie. Nezahŕňajú však dostatočne niektoré špecifické
skupiny (napr. ľudia bez domova), ktoré nie sú zaznamenané v administratívnych systémoch,

a práve v takomto prípade sú potrebné miestne znalosti z hodnotenia zdola nahor.

Vzťah medzi analýzou zhora nadol a hodnotením zdola nahor sa dá považovať za

komplementárny. Rozsiahle priestorové mapovanie faktorov zraniteľnosti môže viesť k

identifikácii potenciálne zraniteľných oblastí a účasť zraniteľných skupín môže následne

viesť k stanoveniu priorít a výberu adresných adaptačných zásahov. 

Pri hodnotení zraniteľnosti citlivých skupín voči dopadom zmeny klímy sú
rozhodujúce tzv. prístupy zdola nahor, založené na účasti zraniteľných skupín, pričom sa

zameriavajú na identifikáciu konkrétnych potrieb a na zvýšenie odolnosti

prostredníctvom zapojenia obyvateľov do výberu a návrhu adaptačných riešení. 



SOCIÁLNE SPRAVODLIVÁ ADAPTAČNÁ POLITIKASOCIÁLNE SPRAVODLIVÁ ADAPTAČNÁ POLITIKA
  

Mestská adaptačná politika je súbor cieľov, princípov, regulácií a aktivít, ktorými sa mesto

riadi, resp. ich vyžaduje od všetkých subjektov na území mesta v súvislosti s adaptáciou na

zmenu klímy. Jedným z dôležitých predpokladov adaptovania sa na dopady zmeny klímy je

zostavenie adaptačného plánu, ktorý sa opiera o analýzu hodnotenia zraniteľnosti. Ten

umožní samospráve a celej komunite cielene, systematicky a realisticky reagovať na

očakávané dopady zmeny klímy na ich územie. 

Ak chceme zabezpečiť sociálne spravodlivú adaptáciu, je potrebné priorizovať riešenie

„adaptačných potrieb“ najviac zraniteľných obyvateľov - tieto skupiny, najmä ak sú spojené
s inými faktormi sociálno-priestorovej zraniteľnosti, si zaslúžia adaptačné politiky šité na

mieru ich potrebám.

reakcie zamerané na zníženie základných dôvodov zraniteľnosti (napr. zdravotné

alebo sociálno-ekonomické nerovnosti) 

obmedzenie vystavenia klimatickým vplyvom (napr. poskytovaním zeleného

priestoru) - uskutočňovanie adaptačných opatrení

prístupy, ktoré sa osobitne zaoberajú dopadmi zmeny klímy na zraniteľné

spoločenstvá (budovanie adaptačných kapacít - šírenie informácií, podporné

sociálne štruktúry a riadenie ako základ pre uskutočňovanie opatrení)

zvyšovanie povedomia a uvedomenia (vedomosti, informovanosť) odborných aj

volených zástupcov samosprávy

integrácia adaptácie do sociálnych programov - programov verejného zdravia,

poskytovania sociálnej starostlivosti, bytových politík, rozvoja susedských vzťahov

a komunít

integrácia sociálnej spravodlivosti do existujúcich procesov - legislatívnych

procesov a procesov zaoberajúcich sa zmenou klímy, životným prostredím a

rozvojom

reakcie, ktoré sa sústredia na územné plánovanie - dôležitým procesom pri riešení

sociálnej zraniteľnosti v mestských oblastiach je starostlivé navrhovanie

adaptačných politík s cieľom vyhnúť sa gentrifikácii, resp. zabezpečiť vhodné

riadenie verejného bytového fondu.

Rôzne spôsoby znižovania sociálnej zraniteľnosti spôsobenej zmenou klímy:
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