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Cieľom Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, ktorý bol schválený Vládou 

Slovenskej republiky v marci 2018 je predchádzať suchu preventívnymi opatreniami a eliminovať 

negatívne dôsledky zmeny klímy. Jeho prípravu koordinovalo Ministerstvo životného prostredia 

v spolupráci s medzirezortnou pracovnou skupinou. Je historicky prvým prierezovým dokumentom, 

ktorý sa na Slovensku venuje suchu a jeden z prvých v rámci Európy.  

Akčný plán obsahuje konkrétne kroky ako bojovať s dôsledkami sucha a nedostatkom vody 

na Slovensku. Jeho súčasťou sú opatrenia vo viacerých oblastiach a sektoroch. Od vodného 

hospodárstva, cez opatrenia v sídelnej krajine, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, až po 

výskum a vzdelávanie. Ich realizácia si vyžiada viac ako 140 miliónov eur.  

Okrem opatrení je Akčný plán postavený aj na ďalších dvoch pilieroch stratégie na proaktívny 

manažment sucha – monitoringu a hodnotenia rizika. Dokument vychádza z metodiky Integrovaného 

programu manažmentu sucha (IDMP), ktorý realizuje Svetová meteorologická organizácia (WMO) a 

Global Water Partnership (GWP) od roku 2013. Metodická príručka IDMP, ktorá zohľadňuje európsky 

kontext, odporúča 10 hlavných krokov na prípravu plánov manažmentu sucha. 

Slovenská agentúra životného prostredia implementuje od roku 2018 národný projekt „Informačný 

program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán 

na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“. 

Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom mixu mediálnych aktivít/nástrojov (napr. TV 

spoty, rádio spoty, online články, kampaní na sociálnych sieťach a iných netradičných foriem 

komunikácie) poskytnúť širokej verejnosti informácie o nepriaznivých dôsledkoch sucha a nedostatku 

vody. Okrem samotného informovania poskytne možnosti ako sa podieľať na proaktívnej adaptácii na 

zmenu klímy prostredníctvom realizácie rôznych opatrení uvedených v Akčnom pláne na riešenie 

dôsledkov sucha a nedostatku vody. 

Cieľ národného projektu je dvojaký a teda v prvom rade upozorniť na nepriaznivé dôsledky sucha a 

nedostatku vody, ktoré sa týkajú každého z nás bez rozdielov. Následne cieľovej skupine predstaví 

efektívne spôsoby ako tieto nepriaznivé dôsledky zmierniť alebo úplne odstrániť. 


