(85Ï36.$Ò1,$

(XUySVNHãWUXNWXUiOQH
DLQYHVWLþQpIRQG\

SUCHO

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

www.zmenaklimy.sk
PODPORA INFORMAČNÝCH AKTIVÍT ZAMERANÝCH
NA ZNÍŽENIE RIZIKA POVODNÍ A NA OBJEKTÍVNE INFORMOVANIE
O NEPRIAZNIVÝCH DÔSLEDKOCH ZMENY KLÍMY

SUCHO
TATIANA KALETOVÁ

1

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU V NITRE

SUCHO

SUCHO JE VEĽMI NEURČITÝ, AVŠAK
ale aj s vysokými priemernými úhrnmi
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
V
RÔZNYCH
OBLASTIACH
ČASTO
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti zrážok.
činnostíSucho je pojem relatívny,
a
preto akákoľvek diskusia spojená
POUŽÍVANÝ
POJEM.
Ide
o
prirodzené
FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom
poslania v oblasti vzdelávania.
s nedostatkom zrážok musí odkazovať
riziko, ktoré jenaplnenia
charakterizované
na
jednotlivé zrážkové obdobia v rámci
nedostatkom
vody v výchovno-vzdelávací
atmosfére,
Fakulta
garantuje
proces
v akreditovaných
študijných
programoch na všetkých
pôde a v rastlinách.
V podstate
diskusie.
troch
stupňochs nižšími
vysokoškolského
vzdelávania,
ide o obdobie
zrážkami a
Zatiaľ neexistujú jednotné kritéria
realizovaných
kreditovým
systémom
ECTS.
zásobami vody ako sú očakávané
pre kvantitatívne stanovenia sucha,
Prioritne
sa sústreďuje
odborníkov
(predpokladané)
alebo na
ako vzdelávanie
sú
a to najmä s ohľadom na rôzne faktory,
orientovaných
na vzáhradnícku
zrážky a zásoby
normálnomvýrobu,
roku, ovocinárstvo,
ktoré vplývajú na krajinu a výskyt
vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo,
a to keď dlhé obdobie počas roka,
na navrhovanie záhradných a parkových úprav,sucha.
sadov-Preto ani definícia sucha nie je
prípadne vegetačného
obdobia,
je
nícko-architektonické
návrhy
verejných,
vyhradených
jednotná a podľa príčin a dopadov ho
nedostatok
pre ľudské
aktivitya údržbu môžeme
a ich
rekreačných
priestorov,
obnovu
zelene, charakterizovať z niekoľkých
pozemkové
úpravy,
ochranu
pôdy, vôd
alebo životné
prostredie.
Vyskytuje
sa a ovzdušia,
pohľadov.
odpadové
hospodárstvo,
výstavbu
a obnovu vidieka.
vo všetkých
klimatických
oblastiach
a postihuje nielen oblasti s nízkymi,
ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY

Bakalárske študijné programy (Bc.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S krajinná a záhradná architektúra,
S pozemkové úpravy a informačné systémy
v poľnohospodárstve.
Inžinierske študijné programy (Ing.):
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.

„PRI SUCHOM
AJ MOKRÉ ZHORÍ.“
(Slovenské príslovie)
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FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environ Suché koryto vodného toku (Kaletová, 2018)
mentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.
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SUCHO
Sucho samo osebe nie je katastrofa.
Či sa ňou stane, závisí od vplyvu
na miestnych obyvateľov, miestnu
ekonomiku a životné prostredie a ich
schopnosti zápasiť, resp. vyrovnať sa
a spamätať sa z nej.
Tento jav sa deje rýchlo (napr.
v priebehu vegetačného obdobia)
alebo trvá mesiace, kým sa prejaví
na znížených
PRIETOK – objem
prietokoch
vody, ktorý
vodných tokov,
pretečie daným
znížením hladiny
prietokovým
v nádržiach,
profilom za
narastajúcou
jednotku času
hĺbkou hladiny
(napríklad za
podzemnej vody,
sekundu); zvyčajne
vodným stresom
ho vyjadrujeme
rastlín a pod.
3
v l/s alebo m /s

STAVY SUCHA:
1. TRVALÉ SUCHO
2. OBČASNÉ SUCHO

nerovnomerné, s nepravidelným
výskytom zrážok.
Sucho je väčšinou javom
náhodným, ktorý sa vyskytuje
zvyčajne nepravidelne v období
podnormálnych zrážok s trvaním
od niekoľkých dní až po niekoľko
mesiacov.
Pre sucho je typické jeho
šírenie v hydrologickom cykle.
Sucho vždy začína v atmosfére,
v dôsledku nedostatku zrážok
a vysokých teplôt. Nedostatok
vody v pôde spôsobuje zníženie
jej dostupnosti pre rastliny
a taktiež nedostatočné dopĺňanie
podzemných vôd, čo v konečnom
dôsledku vedie k zníženiu hladín
podzemných vôd.
Veľkosť následných škôd závisí
od intenzity sucha a jeho trvania,
ako aj zraniteľnosti konkrétneho
prírodného prostredia v dôsledku
sucha.
Je zložité presne určiť, kedy
sucho začalo a kedy skončilo.
Prvým sektorom, v ktorom sa
nedostatok zrážok prejaví, najmä

Rozoznávame dva stavy sucha, a to:
 trvalé sucho – spôsobené
klimatickými faktormi
a postihuje rozsiahle oblasti
ARÍDNE PODNEBIE – typ
arídneho podnebia;
podnebia, kde je úhrn zrážok

 občasné sucho –
v oblastiach s vyššími
úhrnmi zrážok ako je sumárny
výpar, ale rozdelenie zrážok je
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nižší ako vsak do pôdy a výpar
kvôli nedostatku pôdnej vlahy, je
poľnohospodárstvo.

FAKTORY SUCHA
Faktormi odlišujúcimi sucho
v jednotlivých oblastiach sveta sú
teplota vzduchu, vietor a relatívna
vlhkosť vzduchu. Charakteristiky
sucha tvoria jeho intenzita, trvanie
a priestorové referencie. Vplyvy
sucha nie sú lineárne, čo znamená,
že rovnaký nedostatok zrážok bude
mať v rozdielnych oblastiach sveta
rôzne následky - od minimálneho
poškodenia rastlín po nezvratne
poškodenie, vyschnutie.
FAKTORY SUCHA môžeme rozdeliť do
dvoch skupín:
 PRÍRODNÉ FAKTORY – zrážky
(nedostatočné množstvo,
nevhodné prerozdelenie v čase),
nedostatok vodných zdrojov
v povodí na dlhšie bezzrážkové
obdobie, teplota, vlhkosť vzduchu,

 ANTROPOGÉNNE FAKTORY – rast
populácie,
ANTROPOGÉNNY –
vplyv na
spôsobený človekom
zmeny klímy,
využívanie
územia, kvalita vody, nároky na
vodu, legislatíva a manažment
vodných zdrojov, hospodárenie
v rámci medzinárodných vôd atď.
Ani Slovensku nie je problematika
sucha cudzia. U nás je najčastejšou
príčinou sucha nerovnomerné časové
a priestorové rozloženie zrážok.

Úbytok vody dostupnej pre rastliny
je spôsobený nielen nedostatočnými
zrážkami (dajú sa nahradiť doplnkovou
závlahou), ale aj miestnymi
podmienkami. Vplyv na zásobu vody
v pôde má hladina podzemnej vody,
druh pestovanej plodiny, špecifický
odtok z územia, výška transpirácie
(uvoľňovanie vodnej pary z rastlinného
porastu dýchaním rastlín) a evaporácie
(výpar z povrchu) a pod. V našich
podmienkach ide o regionálny
a zvyčajne dočasný jav.

DÔSLEDKY
SUCHA
Medzi najvýznamnejšie dôsledky
sucha patria škody spôsobené
suchom v rôznych oblastiach
národného hospodárstva.
Problémom je, že:
 vysušená krajina je náchylnejšia na
vznik požiaru, ktorý môže následne
spáliť rozsiahle oblasti lesného
porastu,

 popraskanie
pôdy
a dezertifikácia
krajiny zhoršuje
podmienky
pre rast rastlín,

DEZERTIFIKÁCIA –
premena územia
na púšť,
rozširovanie púšti

 poškodenie rastlín spôsobené
nedostupnosťou vody pre
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 zo strát na poľnohospodárskej
produkcii pramení podvýživa
a ľahšie šírenie chorôb,

 kvôli nedostatku vody vzniká
sociálne napätie, ktoré môže
prerásť až do vojenských
konfliktov o vodu a jedlo,

 dochádza k rozsiahlej migrácii
obyvateľstva z postihnutých oblastí,

 vplyvom prevládajúceho výparu
dochádza k zasoleniu pôdy, čo
znižuje jej úrodnosť v budúcnosti,

 pokles hladín vo vodných tokoch
a v jazerách môže smerovať až
k úplnému vyschnutiu a vyhynutiu
niektorých organizmov.
Na určenie začiatku sucha sa
v definíciách zvyčajne uvádza miera
odchýlky od priemeru posudzovanej
klimatickej premennej za určité časové
obdobie. Robí sa to porovnaním
súčasnej situácie s historickým
priemerom, často na základe
30-ročného rekordného obdobia.
Hranica uvedená ako začiatok sucha
(napr. 75% priemerných zrážok
v stanovenom časovom období) sa
zvyčajne stanovuje skôr svojvoľne,
ako na základe jeho presného vzťahu
k špecifickým vplyvom.
Miestne definície sa môžu tiež
použiť na analýzu frekvencie sucha,
závažnosti a trvania v danom

historickom období. Presné určenie
intenzity sucha si však vyžaduje
podrobné meteorologické a iné
zodpovedajúce údaje o vplyve
(napr. úroda plodiny), v závislosti
od povahy použitej definície.

TYPY SUCHA
Rozoznávajú sa nasledujúce typy
sucha:
1. METEOROLOGICKÉ – je dané
nižšími zrážkami v porovnaní
s riešeným obdobím;
2.

HYDROLOGICKÉ – je dané
povrchovými a podpovrchovými
zásobami vody v priemerných
podmienkach, ale
v rozdielnom čase;

3.

PÔDNE
(POĽNOHOSPODÁRSKE) –
je definované porovnaním
dostupnosti pôdnej vlahy pre
plodiny a krmoviny v riešenom
období s bežným rokom v tom
istom období, napr. vegetačnom;

4.

SOCIO-EKONOMICKÉ
a POLITICKÉ.

ČAS

rastliny alebo neschopnosťou
vodu využiť znižuje úrodu,

Sucho môže byť teda definované
rôznymi spôsobmi, v závislosti
od oblasti o ktorú sa zaujímame.

 Typy sucha a jeho prejavy v čase
6
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MONITORING
SUCHA
NA SLOVENSKU
Monitoring základných parametrov
(teplota, zrážky, výpar, rýchlosť vetra,
vlhkosť vzduchu, prietok, vlhkosť
pôdy a ďalšie) a ich vyhodnotenie
tvoria podklad pre tvorbu predpovede
výskytu niektorého z typov sucha
v krajine. Tieto údaje sú monitorované
a spracovávané Slovenským
hydrometeorologickým ústavom
v Bratislave s podporou ďalších
výskumných inštitúcií na Slovensku.
Údaje o suchu sú využívané nielen
vedcami a odborníkmi z výskumných
a vzdelávacích inštitúcií, ale
aj širokou verejnosťou, najmä
poľnohospodármi, pre ktorých sú tieto
údaje nevyhnutné pre nastavenie
závlah.

bol publikovaný dokument
zaoberajúci sa dôsledkami
klimatickej zmeny v jednotlivých
sektoroch vrátane možností
adaptačných opatrení. Následne
bola vytvorená stratégia
adaptácie Slovenska na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,
ktorá bola v roku 2018 aktualizovaná.
Od roku 2018 pracuje Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej
republiky na tvorbe Adaptačného
akčného plánu.

METEOROLOGICKÉ
SUCHO
V prírodných podmienkach
Slovenska je prvotnou príčinou sucha
nedostatok zrážok, či už v samotnom
množstve alebo prerozdelení
v priebehu roku. Je to zároveň aj
najčastejší spôsob definovania
meteorologického sucha.

Ročné úhrny zrážok na Slovensku
Na Slovensku spôsobuje
síce na meteorologické sucho
sucho problémy hlavne
neukazujú, avšak pri pohľade na
v poľnohospodárstve, lesníctve
priemerné mesačné
a vodnom
V PRÍRODNÝCH PODMIENKACH
úhrny zrážok je situácia
hospodárstve.
SLOVENSKA JE PRVOTNOU
iná. Napríklad rok
PRÍČINOU SUCHA
Aktuálne na
2005 bol síce veľmi
NEDOSTATOK ZRÁŽOK
Slovensku
vlhký, ale mesiace
prebieha diskusia a príprava
marec (23 mm) a október (16 mm)
vhodných opatrení na adaptáciu
boli veľmi suché. Obdobne v roku
na zmenu klímy, v rámci ktorej sa
2007 boli tri suché mesiace, apríl
rieši aj plán na riešenie dôsledkov
dokonca mimoriadne suchý –
sucha a nedostatku vody. Zatiaľ
v priemere len 6 mm zrážok.
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Ročný úhrn zrážok na Slovensku v rokoch 2001 – 2017
ROK

ÚHRN (MM)

% NORMÁLU

HODNOTENIE

2001

845

111

vlhký

2002

841

110

normálny až vlhký

2003

573

74,5

veľmi suchý

2004

851

112

vlhký

2005

938

123

veľmi vlhký

2006

740

97,1

normálny

2007

854

112

vlhký

2008

817

107

normálny

2009

851

112

vlhký

2010

1206

158

mimoriadne vlhký

2011

649

85

suchý

2012

711

93

normálny

2013

864

113

vlhký

2014

955

125

veľmi vlhký

2015

719

94

normálny

2016

924

121

veľmi vlhký

2017

827

109

normálny

Zdroj: Správy o stave životného prostredia na Slovensku
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PÔDNE SUCHO
(POĽNOHOSPODÁRSKE
SUCHO)
Pôdne sucho sa vyskytuje vtedy,
keď v pôde nie je dostatok pôdnej
vlhkosti na pokrytie potrieb
pestovanej plodiny v danom čase.
Pôdne sucho spravidla nastáva
po meteorologickom suchu, ale
ešte pred hydrologickým suchom.
Poľnohospodárstvo bez závlahy je
zvyčajne prvým suchom zasiahnutým
ekonomickým sektorom.

a intenzity sucha sledovaním
meteorologických parametrov,
pôdnej vlhkosti a stavu rastlín počas
vegetačného obdobia. Taktiež
to umožňuje kontinuálne
prehodnotenie potenciálneho
vplyvu týchto podmienok na konečnú
úrodu.
Sledovanie a prepočet hodnôt
pôdneho sucha prebieha
v týždňovom kroku. Slovenský
hydrometeorologický ústav
v spolupráci s ďalšími
inštitúciami prostredníctvom stránky

www.intersucho.sk
Operačnými spôsobmi stanovenia
publikuje výsledky
sucha sú možnosť porovnať
modelového stanovenia
denné zrážky s výparom pre
aktuálnej intenzity pôdneho sucha
zistenie tempa poklesu pôdnej
na základe reálne meraných
vlhkosti alebo modelovať vlhkosť
údajov. Údaje sú dostupné pre
pôdy pomocou modelov vodnej
pôdny profil v rozpätí 0 - 100 cm,
bilancie pôdy, alebo priamym
a taktiež samostatne pre hĺbky
meraním pôdnej vlhkosti a následne
0 - 40 cm a 40 - 100 cm. Pre
tieto vzťahy vyjadriť vzhľadom na vplyv
registrovaných užívateľov, ktorým
sucha na správanie sa rastlín (napr.
môže byť ktokoľvek, je k dispozícií
rast a úrodu) v rôznych štádiách ich
aj predpoveď pôdneho sucha na
rastu. Takéto stanovenie
nasledujúci
môže byť použité
týždeň.
pri prevádzkovom
OPERAČNÝMI SPÔSOBMI
hodnotení vplyvu
STANOVENIA SUCHA sú možnosť
porovnať denné zrážky s výparom
pre zistenie tempa poklesu pôdnej
vlhkosti alebo modelovať vlhkosť
pôdy pomocou modelov vodnej
bilancie pôdy
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Intenzita sucha v pôdnom profile 0 až 100 cm
21. apríl 2019
údaje o 7:00 SEČ

Intenzita sucha v povrchovej vrstve
(0 až 40 cm)

Intenzita sucha v hlbšej vrstve
(40 až 100 cm)

 Intenzita pôdneho sucha v rámci Slovenska
(© Intersucho, SHMÚ, 2019) (https://www.intersucho.cz/sk/?
mapcountry=sk&from=2019-10-12&to=2019-11-09&current=2019-11-03)
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HYDROLOGICKÉ
SUCHO
Hydrologické sucho znamená
pokles a nedostatok povrchovej
a podpovrchovej (podzemnej)
vody v zdrojoch. Stanovujeme
ho na základe meraní prietoku
vody v korytách vodných tokov,
množstva vody v nádržiach
a jazerách a meraním hladiny
podzemnej vody.
Nedostatok zrážok sa na
poklese hladín vodných tokov,
podzemnej vody, hladín v jazerách
alebo v nádržiach prejavuje
s oneskorením. Z toho dôvodu nie
sú hydrologické merania prvým
ukazovateľom hydrologického
sucha. Avšak, tieto merania odrážajú
následky nižších zrážok počas
určitého časového úseku, pričom
do úvahy berieme vplyv pôdy
a vegetácie. Koniec hydrologického
sucha môže byť oddelené od konca
príslušného meteorologického
sucha, nakoľko významné množstvo
zrážok je potrebné pre obnovenie
normálnych hladín v riekach
a jazerách.

 Suchom popraskaná pôda na začiatku vegetačného
obdobia (apríl) v okolí obce Žirany (Kaletová, 2009)
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nádrží ovplyvňuje hydrologické
charakteristiky v povodí.
Keďže sú v krajine regióny
prepojené hydrologickým
systémom, tak sa
vplyv meteorologického sucha
môže rozšíriť aj za hranice zrážkovo
nedostatkovej oblasti, a tak
spôsobiť hydrologické sucho
v oblasti s normálnymi zrážkami
nepreukazujúcimi žiadny výraznejší
nedostatok.
Podobne aj zmeny vo využívaní
krajiny v hornej časti povodia
môžu zmeniť hydrologické
charakteristiky ako je
infiltrácia alebo povrchový
odtok spôsobujúce premenlivejší
prietok a častejší
výskyt hydrologického sucha
v nižších častiach povodia.
Zmena využívania krajiny je
jedným zo zásahov človeka
ovplyvňujúcich frekvenciu
zníženia prietokov aj keď
nenastala zmena frekvencie
výskytu meteorologického sucha.

Hoci je klíma primárnym prvkom
hydrologického sucha, aj ďalšie
faktory ako je zmena využívania
krajiny (napr. odlesňovanie),
nadmerný odber vody človekom,
degradácia krajiny alebo výstavba
13
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 Suché koryto vodného toku v Haluzickej tiesňave
(Kaletová, 2015)
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 Vyschnutý vodný tok
v Malý Karpatoch
(Kaletová, 2019)

Ü
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každý deň, a teda každý deň si
Slovenský hydrometeorologický ústav
môžeme pozrieť aktuálny stav
monitoruje prietoky a hladiny vody
hydrologického sucha v rámci
vo vodných tokoch a jazerách. Pre
monitorovacej siete.
každý monitorovaný bod vodného
toku sú stanovené M-denné prietoky,
V rámci monitoringu
na základe ktorých určuje výskyt
hydrologického sucha
hydrologického sucha na riešenom
na Slovensku sa okrem vyhodnotení
mieste. Vo všeobecnosti hydrologické
údajov z meracích staníc
sucho nastáva
umiestnených
vtedy, keď
M-denný prietok – priemerný
na vodných tokoch,
prietok je menší
denný prietok dosiahnutý
vyhodnocujú aj
alebo rovný
alebo prekročený po M dní
údaje o hĺbke hladiny
355-dňovému
vo zvolenom období. V praxi to
podzemnej vody.
prietoku (Q355d).
znamená, že napríklad
Tieto údaje sú
pre 355-denný prietok
aktualizované
(Q355d, M = 355 dní) platí, že
prietok v toku je počas roka
v priemere 355 dní rovný alebo
väčší než hodnota Q355d

HYDROLOGICKÉ SUCHO

 Sieť staníc monitorujúcich hydrologické sucho (SHMÚ, 2019)
(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_sucho)
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SOCIO-EKONOMICKÉ SUCHO
Vymedzenie sociálnoekonomického sucha spája
ponuku a dopyt po určitom
ekonomickom statku s prvkami
meteorologického, hydrologického
a poľnohospodárskeho sucha.
Od uvedených druhov sucha sa
líši, pretože ich výskyt závisí od
časových a priestorových procesov
ponuky a dopytu. Dodávka mnohých
ekonomických tovarov ako sú pitná,
úžitková alebo chladiaca voda,
krmoviny, potravinové zrná, ryby
alebo vodná energia,

POUŽITÁ
A ODPORÚČANÁ
LITERATÚRA
Monitoring sucha na Slovensku:
http://www.shmu.sk/
sk/?page=1&id=monitoring_sucha

závisí od klimatických podmienok.
Kvôli prirodzenej variabilite
podnebia môže byť zásobovanie
vodou v niektorých rokoch
dostatočné, v iných rokoch
však nemôže uspokojiť ľudské
a environmentálne potreby.
K sociálno-ekonomickému suchu
dochádza, keď v dôsledku toho
dopyt po ekonomickom statku
prevyšuje ponuku nedostatku vody
v súvislosti s počasím.

18

SUCHO

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností
FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.
Fakulta
garantuje
výchovno-vzdelávací
proces
v akreditovaných študijných programoch na všetkých
troch
stupňoch
vysokoškolského
vzdelávania,
realizovaných kreditovým systémom ECTS.
Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov
orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo,
vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo,
na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených
a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene,
pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia,
odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske študijné programy (Bc.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S krajinná a záhradná architektúra,
S pozemkové úpravy a informačné systémy
v poľnohospodárstve.
Inžinierske študijné programy (Ing.):
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
zmena-klimy/politika-zmeny-klimy/
adaptacia-zmenu-klimy/
Informácie o monitorovaní pôdneho
sucha: https://www.intersucho.cz/sk/
http://droughtmonitor.unl.edu/

Informácie o projekt zaoberajúcom sa
„PRI SUCHOM
suchom v povodí Dunaja:
AJ MOKRÉ
ZHORÍ.“http://www.interreg-danube.eu/
Adaptácia Slovenska
na zmenu klímy:
https://www.minzp.sk/oblasti/

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU V NITRE

approved-projects/dridanube
(Slovenské
príslovie)

Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.
FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.
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PRIORITNÁ OS 2 – Operačný program Kvalita životného prostredia
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
Výzva OPKZP – PO2 – SC211 – 2018 - 42 v rámci investičnej priority 2.1 – Podpora
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

NÁZOV PROJEKTU:
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne
informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
REALIZÁCIA:
11/2019 - 09/2020
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
celé územie Slovenska
CIEĽ PROJEKTU:
objektívne informovať cieľovú skupinu o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy,
ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy.
Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto
mimoriadne udalosti.
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach
a široká verejnosť. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa
dotknutej problematiky projektu.
V RÁMCI TEJTO AKTIVITY VYCHÁDZA DESAŤ NASLEDUJÚCICH BROŽÚR:
S Ochrana proti prírodným katastrofám na Slovensku v súvislosti s globálnou
zmenou klímy
S Historické povodňové značky na Slovensku
S Povodne a ochrana pred nimi
S Voda v krajine
S Erózia pôdy, dôsledky na krajinu a protierózna ochrana
S SUCHO
S Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
S Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie
extrémov klímy
S Vodné toky v 21. storočí
S Horúčavy
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Tulipánová 7, 949 76 Nitra
www.fzki.uniag.sk
www.vonavestudium.sk
dekfzki@uniag.sk
www.instagram.com/fzki.spu
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www.facebook.com/FZKISPUNitra/
( +421 37 641 54 10

