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1 Platforma Climate-ADAPT 

Vlastník Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy (DG CLIMA)  
Európska agentúra  pre životné prostredie 

URL https://climate-adapt.eea.europa.eu/ 

Typ stránky Portál verejných služieb   

Dostupné v Angličtina 

Poskytované 
zdroje 

 informácie o adaptačných politikách, usmernenia, nástroje, prípadové 
štúdie, možnosti adaptácie, vzájomná výmena poznatkov, ukazovatele 
zmeny klímy, ukazovatele adaptácie 

Región  Európa  

Odvetvia a témy  biodiverzita, budovy, pobrežné oblasti, zníženie rizika katastrof, prístupy 
založené na ekosystémoch, energia, financie, lesníctvo, zdravie, morské 
prostredie a rybolov, doprava, mestá, vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo 

Prístup k 
platforme 

Obsah webovej stránky je verejne dostupný. Pre poskytovateľov obsahu 
je potrebná registrácia. 

Komerčné Nie 

Spustené 2012 

Licencia na obsah Otvorené 

 
Európska platforma pre adaptáciu na klimatickú zmenu Climate-ADAPT je verejne prístupná 
tematická znalostná internetová platforma. Jej cieľom je podporovať tvorcov politiky na úrovni 
EÚ, nanárodnej, regionálnej a miestnej úrovni pri tvorbepolitiky adaptácie na klimatickú zmenu 
a pri vykonávaní adaptačných opatrení. Climate-ADAPT je neoddeliteľnou súčasťou webovej 
stránky Európskej agentúry pre životné prostredie. 

2 Popis 
Európska platforma pre adaptáciu na klimatickú zmenu Climate-ADAPT vznikla v marci 2012 
ako partnerstvo Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre opatrenia v oblasti klímy (DG 
CLIMA) a Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA). Platformu spravuje EEA s podporou 
Európskeho tematického centra pre dopady zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptáciu (ETC/CCA). 
 
Climate-ADAPT ako znalostná platforma o adaptácii spája klimatické údaje a ukazovatele, 
informácie o adaptačných politikách a usmernenia, nástroje a prípadové štúdie, ktoré pomáhajú 
subjektom s rozhodovacou právomocou posudzovaťdopady, zraniteľnosť a riziká a adaptovať sa 
na klimatickú zmenu. Climate-ADAPT je referenčná platforma, ktorá slúži ako "prvé kontaktné 
miesto" pre informácie o adaptácii v Európe. Climate-ADAPT poskytuje informácie o adaptácii 
na klimatickú zmenu so zameraním na Európu. Obsah sa poskytuje v angličtine a webové odkazy 
vedú používateľov k zdrojom v angličtine, ako aj k externým zdrojom informácií. 
 
V období od 1. júla do 31. decembra 2020 zaznamenala platforma v priemere 5 390 návštev za 
týždeň (jedna relácia prehliadania) a v priemere 15 824 zobrazení stránok za týždeň (počet 

https://ec.europa.eu/clima/index_sk
https://www.eea.europa.eu/sk
https://en.m.wikipedia.org/wiki/European_Environment_Agency
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_agent%C3%BAra_pre_%C5%BEivotn%C3%A9_prostredie
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Directorate-General_for_Climate_Action
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Directorate-General_for_Climate_Action
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_agent%C3%BAra_pre_%C5%BEivotn%C3%A9_prostredie
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zobrazení alebo obnovení stránok webového sídla v rámci zvoleného časového obdobia).  K 31. 
decembru 2020 bolo v jej databáze k dispozícii celkovo 2 254 položiek. Publikácie a správy 
predstavujú väčšinu položiek dostupných na portáli Climate-ADAPT, po nich nasledujú výskumné 
a znalostné projekty a informačné portály.   
Najnavštevovanejšími sekciami platformy sú "Informácie o krajine", "Politika EÚ", "Databáza" 
(napr. správy, nástroje, usmernenia atď.), "Nástroj na podporu adaptácie" a "Prípadové štúdie". 
 
V najnovšej stratégii Európskej únie (EÚ) v oblasti adaptácie, ktorú Európska komisia (EK) 
zverejnila v roku 2021, sa udáva, že "platforma Climate-ADAPT sa stala kľúčovou referenciou pre 
poznatky o adaptácii". Stratégia vyzýva všetky zložky spoločnosti a všetky úrovne riadenia v 
rámci EÚ aj mimo nej, aby sa zaoberali klimatckou zmenou a usilovali sa o vytvorenie Európy 
odolnej voči klimatickej zmene do roku 2050. Zdôrazňuje sa v nej potreba zlepšiť poznatky o 
dopadochklímy, vypracovať adaptačné riešenia, zintenzívniť adaptačné plánovanie a hodnotenie 
klimatických rizík a urýchliť adaptačné opatrenia na globálnej úrovni. V stratégii sa uvádza, že 
"Európska komisia bude aktualizovať a rozširovať Climate-ADAPT ako zdroj poznatkov o 
dopadochklímy a adaptácii, a to aj prostredníctvom združovania rôznych zdrojov informácií, a 
ako mechanizmus monitorovania a podávania správ; zriadi európske klimatické a zdravotné 
observatórium v rámci Climate-ADAPT s cieľom lepšie sledovať, analyzovať a predchádzať 
dopadom klimatickej zmeny na zdravie. " 

3 Účel Climate-ADAPT 
Hlavným cieľom platformy je informovať jej používateľov o adaptačnej politike na úrovni EÚ a 
nasmerovať ich na ďalšie relevantné zdroje adaptačných informácií v Európe.  
Medzi používateľov a poskytovateľov platformy patria vládni činitelia s rozhodovacími 
právomocami a organizácie, ktoré im pomáhajú pri vypracúvaní, vykonávaní a hodnotení 
stratégií, plánov a opatrení na adaptáciu na zmenu klímy na úrovni EÚ, nadnárodnej, národnej 
a regionálnejúrovni. Medzi používateľov a zainteresované strany patria aj odborníci z projektov 
na adaptáciu na zmenu klímyfinancovaných EÚ (napríklad LIFE a INTERREG), z rôznych 
finančných tokov a experti ako i odborníci z praxe na rôznych úrovniach riadenia pôsobiaci v 
procesoch tvorby politík .  
Konkrétne ciele Climate-ADAPT zahŕňajú: 

1. Uľahčenie zhromažďovania, zdieľania a využívania informácií o dopadochklimatickej 
zmeny, zraniteľnosti a adaptácii (CCIVA) a budovanie konzistentnej a aktuálnej 
vedomostnej základne. Používatelia a poskytovatelia môžu voľne pristupovať a zdieľať 
údaje i informácie o: 

• pozorovanej a očakávanej klimatickej zmenev Európe; 
• súčasnej a budúcej zraniteľnosti regiónov a sektorov; 
• potenciálnej možnosti adaptácie a príkladoch realizovaných adaptačných 

opatrení (prípadové štúdie); 
• nástrojoch, ktoré podporujú plánovanie adaptácie (napr.: nástroj na podporu 

adaptácie); 
• adaptačnych stratégiách a opatreniach na úrovni EÚ, na národneja nadnárodnej 

úrovni;  
• príslušných rámcoch a procesoch pre politiku EÚ. 

 

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_%C3%BAnia
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_komisia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool
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2. Napomáhanie pri preberaní príslušných poznatkov osobami s rozhodovacou 
právomocou. Na uľahčenie prijímania informácií ponúka Climate-ADAPT informácie 
prostredníctvom:  

• opisných informácií (článkov) najmä o politike a poznatkoch vrátane odkazov 
na najdôležitejšie informačné zdroje, ktoré sú prezentované štruktúrovaným 
spôsobom umožňujúcim viacúrovňové riadenie alebo medziodvetvové 
porovnania a hodnotenia; 

• databázy s možnosťou vyhľadávania a kontroly kvality, štruktúrovanej podľa 
kategórií metadát a usporiadanej v metadátových listoch, ktoré opisujú externé 
zdroje informácií o adaptácii a odkazujú na ne; 

• Európske observatórium pre klímu a zdravie, online platforma, ktorá poskytuje 
jednoduchý prístup k zdrojom o klimatickej zmene a zdraví s cieľom podporiť 
Európu pri príprave a adaptácii na dopady zmeny klímy na ľudské zdravie. 
Podporuje tiež výmenu informácií a spoluprácu medzi príslušnými 
medzinárodnými, európskymi, národnými a mimovládnymi aktérmi; 

• interaktívne nástroje, ktoré možno použiť na zlepšenie prístupu ku 
komplexným údajom na plánovanie adaptácie a na spoluvytváranie poznatkov 
(t. j. European Climate Data Explorer vyvinutý spoločne so službou Copernicus 
Climate Change Service, Urban Adaptation Map Viewer); 

• prípadové štúdie o adaptačných opatreniach regiónov, miest a obcí - napríklad 
rozširovanie mestských parkov alebo zlepšovanie protipovodňovej ochrany s 
cieľom riešiť nepriaznivé dopadyklimatickej zmeny - slúžia ako príklady 
adaptačných opatrení realizovaných v celej Európe; 

• informačné listy krajín s informáciami na základe oficiálnych správčlenských 
štátyov EÚ podľa ich povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2018/1999 o 
riadení energetickej únie a klímy, ako aj dobrovoľné informácie z členských 
krajín EEA vrátane odkazov na zdroje, dostupné vo viacerých jazykoch; 

• newsletter zasielaný e-mailom štvrťročne prihláseným používateľom; 
• webináre vysvetľujúce špecifické funkcie Climate-ADAPT a podporujúce 

využívanie informácií, napr. pre strategické politické procesy, zvyšovanie 
informovanosti, plánovanie, vypracovanie usmernení, navrhovanie a realizáciu 
plánov a projektov; 

• konferencie, na ktorých sa prezentuje najnovší vývoj platformy s cieľom uľahčiť 
výmenu poznatkov a skúseností a zhromažďovať spätnú väzbu používateľov o 
jej obsahu a funkciách; 

• zbierka príkladov použitia Climate-ADAPT, ktorá ukazuje možnosti využitia 
Climate-ADAPT pre adaptačnú politiku, plánovanie a prax na všetkých úrovniach 
riadenia v Európe. 

 
3. Prispievanie k lepšej koordinácii medzi jednotlivými stupňami riadenia a sektormi.  

Stránky a databáza Climate-ADAPT obsahujú webové odkazy na ďalšie platformy 
relevantné pre adaptáciu v Európe. To pomáha vytvárať prepojenia medzi rôznymi 
adaptačnými platformami a uľahčuje výmenu poznatkov a skúseností v oblasti 
adaptácie, čo je prínosom pre zúčastnené platformy aj ich používateľov. Takéto 
prepojenia pomáhajú posilňovať medzivládnyprístup adaptačnej politiky v Európe.  
 
Príklady prepojení a spolupráce zahŕňajú: 

• štvrťročný bulletin European Climate Adaptation Newsletter, ktorý podporuje 
vzájomné vzdelávanie. Bulletin poskytuje nové informácie o politikách EÚ a 
činnostiach EEA, výskume a hodnoteniach, nadnárodných, národných a 
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miestnych aktivitách, prehľad podujatí súvisiacich s adaptáciou a rubriku, v 
ktorej sa predstavujú novinky týkajúce sa Climate-ADAPT; 

• každoročné semináre Európskej environmentálnej informačnej a 
monitorovacej siete (Eionet) o dopadoch klimatickej zmeny, zraniteľnosti a 
adaptácii (CCIVA). Semináre siete Eionet poskytujú každoročne aktuálne 
informácie o prebiehajúcej a plánovanej práci, ktorú vykonáva EEA, Európska 
komisia, európske organizácie a členské krajiny EEA (zastúpené svojimi 
nominovanými zástupcami) v oblasti CCIVA, a najmä v oblasti Climate-ADAPT, a 
podporujú diskusiu medzi účastníkmi o kľúčových témach, ktoré ich zaujímajú; 

• odborné semináre Adaptačných platforiem, na ktorých sa zúčastňujú odborníci 
z rôznych krajín a nadnárodných regiónov, sektorov a odborov. Tieto workshopy 
poskytujú účastníkom príležitosť vymieňať si poznatky a skúsenosti a 
zúčastňovať sa na vzdelávaní, riešení problémov a vytváraní sietí s cieľom 
budovať a udržiavať znalostné platformy pre adaptáciu; 

• webináre s európskou výskumnou komunitou zaoberajúcou sa adaptáciou na 
klimatickú zmenu, nominovanými zástupcami siete Eionet, odborníkmi z 
Európskej komisie, medzinárodných organizácií a zástupcami nadnárodných 
iniciatív a sietí miest zaoberajúcich sa adaptáciou. Tieto webináre sa využívajú 
na zber spätnej väzby o súčasnom fungovaní, obsahu a plánoch Climate-ADAPT 
od používateľov a poskytovateľov; 

• publikácie, ako sú správy ETC a EEA o riadení znalostných platforiem pre 
adaptáciu; 

• konferencie na uľahčenie výmeny poznatkov a učenia sa a na zhromažďovanie 
spätnej väzby používateľov o obsahu a funkciách Climate-ADAPT; 

• zmluvy o poskytovaní služieb/rámcov na propagáciu Climate-ADAPT a 
zhromažďovanie spätnej väzby o platforme a väčšom zapojení spolupracujúcich 
krajín EEA do zdieľania a využívania obsahu Climate-ADAPT. 

4 Štruktúra Climate-ADAPT 
Platforma Climate-ADAPT sa skladá z dvoch hlavných komponentov:  

1. Webový obsah, ktorý poskytuje informácie o hodnoteniach zraniteľnosti, adaptačnej 
politike a stratégiách, možnostiach financovania, výsledkoch výskumu a iných projektov, 
nástrojoch, novinkách a podujatiach.  Informácie sú usporiadané do týchto skupín: 

• Politika EÚ: informácie týkajúce sa stratégie EÚ v oblasti adaptácie, rôznych 
politických sektorov, možností financovania, Dohovoru primátorov a starostov 
pre klímu a energetiku vrátane iniciatív EÚ v oblasti adaptácie miest "Misia v 
oblasti adaptácie vrátane transformácie spoločnosti";   

• Európske observatórium pre klímu a zdravie: podportál poskytujúci poznatky a 
nástroje zamerané na klimatickú zmenu a ľudské zdravie; 

• Krajiny, nadnárodné regióny, mestá: informácie o adaptácii na rôznych 
úrovniach riadenia; 

• Znalosti: informácie a nástroje relevantné pre všetky fázy cyklu adaptačnej 
politiky; 

• Siete: Odkazy na kľúčové organizácie a programy zaoberajúce sa adaptáciou na 
všetkých úrovniach riadenia, od miestnej po globálnu. 
 
 

https://www.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/
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2. Priebežne aktualizovaná databáza s kontrolou kvality. Cieľom databázy je pomôcť 
používateľom v celej Európe aktívne zdieľať a využívať relevantné informácie o adaptácii 
v Európe. Databáza sprístupňuje tieto informácie a vedie používateľov k príslušným 
zdrojom. Ponúka prispôsobené vyhľadávacie filtre a voľné textové vyhľadávanie. 
Položka "Typ položky" umožňuje používateľom vyhľadávať informácie pomocou 
jedného z 10 dostupných znalostných zdrojov.  
Väčšina stránok na platforme má podobnú štruktúru a pozostáva z: 

• popisného textu, ktorý sa zobrazuje v hlavnom stĺpci obsahu (v strede stránky); 
• odkazov na najrelevantnejšie informačné zdroje dostupné na rôznych 

webových stránkach v Európe vrátane webovej stránky EEA, ktoré sa získavajú z 
databázy Climate-ADAPT a zobrazujú sa v portletoch v dolnej časti stĺpca 
hlavného obsahu; 

• Úplný zoznam všetkých položiek databázy súvisiacich s obsahom stránky, 
zobrazený v paneli na pravej strane stránky. 

5 Prispievatelia do Climate-ADAPT 
Platforma Climate-ADAPT sa neustále aktualizuje. Používatelia platformy Climate-ADAPT môžu 
pristupovať k informáciám, ako aj nahrávať a zdieľať najnovší výskum a praktické skúsenosti s 
adaptáciou v celej Európe. Aby sa zabezpečila dôveryhodnosť informačných zdrojov, platforma 
Climate-ADAPT spolupracuje len s poskytovateľmi informácií, ktorí sa zaregistrujú 
prostredníctvom účtu Eionet, a sledujú postup hodnotenia kvality na základe daných kritérií 
oprávnenosti. Experti EEA a ETC/CCA kontrolujú všetok obsah predložený na zverejnenie s 
cieľom overiť jeho relevantnosť pre adaptáciu na klimatickú zmenu. 
Medzi prispievateľov platforiem patria:  

• krajiny (t. j. členské štáty EÚ poskytujú oficiálne vládne správy o adaptácii a členské a 
spolupracujúce krajiny EEA poskytujú rovnaké informácie dobrovoľne); 

• nadnárodné organizácie/konvencie (EEA kurátorsky zabezpečuje časť vysvetľujúcu 
politický rámec a opatrenia, v rámci ktorých sa vykonávajú adaptačné činnosti v 
nadnárodných regiónoch EÚ); 

• Siete miest a Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energiu v Európe ( vedomosti 
sa zdieľajú prostredníctvom predkladania položiek databázy o adaptácii miest); 

• Výskumná komunita (t. j. jednotliví výskumní pracovníci - zvyčajne koordinátori 
konzorcií výskumných projektov financovaných EÚ alebo projektov LIFE a INTERREG - 
zdieľajú informácie prostredníctvom predkladania položiek databázy o výskumných a 
znalostných projektoch a výstupoch projektov); 

• Generálne riaditeľstvá Európskej komisie (napr. GR REGIO, GR ENV a GR ENTR) zdieľajú 
informácie a výsledky príslušných projektov, ktoré financujú); 

• Spoločné výskumné centrum Európskej komisie; 
• Ostatné zainteresované strany (t. j. jednotlivé zainteresované strany/organizácie môžu 

predložiť akýkoľvek typ položky databázy, ako sú publikácie a správy, informačné 
portály, usmerňujúce dokumenty, nástroje, výskumné a znalostné projekty, možnosti 
adaptácie, prípadové štúdie, organizácie). 

https://www.eionet.europa.eu/
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6 Pozri tiež 

• Agentúry Európskej únie 

7 Odkazy 

• https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02445-2  
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN  (strany 3 a 7) 

8 Externé odkazy 

• Platforma Climate-ADAPT  
• Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy (DG CLIMA)  
• Európska agentúra  pre životné prostredie 
• Európske tematické centrum pre dopady klimatickej zmeny, zraniteľnosť a adaptáciu 

(ETC/CCA)  
• Európska komisia 
• Nariadenie o riadení energetickej únie 

 

 
 

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Agent%C3%BAry_Eur%C3%B3pskej_%C3%BAnie
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02445-2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
https://climate-adapt.eea.europa.eu/about/climate-adapt-profile-final_2019.pdf
https://ec.europa.eu/clima/index_sk
https://www.eea.europa.eu/sk
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/
https://ec.europa.eu/info/index_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
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