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Názov projektu: 
PODPORA BUDOVANIA ODBORNÝCH KAPACÍT PRE AKTIVITY V OBLASTI ZMENY KLÍMY A ADAPTÁCIE  
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Celkový ODA rozpočet (EUR): 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE 
Identifikácia a analýza problémov: 
Rozvojový problém, ktorý sa ide riešiť. Zoradenie problémov do hierarchického poradia zjednoduší 
identifikovanie a logickú štruktúru na rôznych úrovniach – vychádzajúc z analýzy príčiny a následku. 
Tento prehľad by mal byť doplnený o stručný náčrt vládnej politiky sektora, v rámci ktorého sa projekt 
bude realizovať, a o aktivity iných donorov 
V predchádzajúcich relevantných správach o klimatickej zmene a adaptačných opatreniach v Keni 
(napr. Kenya Climate Change Response Strategy, 2009) boli identifikované nedostatky pri 
inventarizácii, reportovaní analýze a prognóze dopadov klimatickej zmeny. Ide najmä o nasledovné z 
nich:  

• Dobudovanie a ďalší rozvoj odborných kapacít v oblasti prípravy národných správ o zmene 
klímy 

• Ďalší rozvoj kapacít pri budovaní komplexného systému monitorovania, reportovania 
a verifikovania (MRV) účinku politík a opatrení na znižovanie emisií skleníkových plynov, 
vrátane vyhodnocovania finančných a technologických transferov z rozvinutých krajín.  

• Vhodný spôsob hodnotenia zraniteľnosti jednotlivých sektorov na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy a školenie k jej praktickej implementácii.  

Riešenie projektu má prispieť k naplneniu cieľov novej dlhodobej plánovacej stratégii v 
ekonomických, sociálnych a politických cieľoch strategického materiálu Vision 2030. 
Výsledky projektu:  
Hlavné výsledky aktivít projektu, ktoré majú za následok dopady projektu. Výsledky musia byť 
jasne rozoznateľné – definované  merateľným spôsobom 

Hlavným výsledkom projektu bude technická správa „Návrh systému budovania kapacít pre podporu 
zmierňovania dopadov zmeny klímy v Keni“, ktorá bude obsahovať nasledovné výstupy: 

� Analýza východiskového stavu, popis dostupných kapacít v krajine, popis dostupných 
informácií pre oblasť zmeny klímy, popis súčasného stavu manažmentu ich riadenia 
a spolupráce. 

� Odporúčania pre ďalší rozvoj kapacít budovania komplexného systému pre monitorovanie, 
reportovanie a verifikovanie (MRV) účinku politík a opatrení na znižovanie emisií skleníkových 
plynov, vrátane vyhodnocovania finančných a technologických transferov z rozvinutých krajín 
v súlade s Akčným plánom z Bali, ktorý implementoval koncept MRV v Článku 1(b)ii. 

� Odporúčania a návrh metodickej pomoci pri zabezpečení kapacít na prípravu ďalšej Národnej 
správy Kene o zmene klímy podľa článkov 4(2b) a 12(1,2) dohovoru o zmene klímy 
(UNFCCC) a rozhodnutí Konferencie zúčastnených strán (9/CP.2, 11/CP.4, 4/CP.5, 4/CP.8). 

� Odporúčania a návrh metodickej pomoci pri budovaní kapacít v oblasti hodnotenia zraniteľnosti 



sektorov poľnohospodárstvo, LULUCF a doprava v súlade s Akčným plánom z Bali, Článok 
1(c). 

Vedľajšími výsledkami projektu budú: 

• Špecializovaná databáza projektu, obsahujúca údaje, informácie a podklady, umožňujúce 
vykonávať analýzy, zisťovať príčinné súvislosti a hodnotiť účinnosť opatrení. 

• Web-stránka projektu pre informovanie odbornej verejnosti.  

• Rokovania a závery dvoch workshopov pre expertov z Kene (v Keni aj v SR), ako aj praktické 
poznatky v rámci exkurzií. 

Implementáciou odporúčaní a návrhov uvedených v technickej správe bude možné inštitucionalizovať 
a efektívne manažovať dostupné kapacity v krajine ako aj priorizovať ďalší rozvoj kapacít podľa 
národných a medzinárodných požiadaviek. 
Príjemcovia a zainteresované strany:  
Analýza záujmov a potrieb cieľových skupín a konečných príjemcov (a ďalších skupín 
ovplyvňujúcich alebo ovplyvnených implementáciou projektu, alebo jeho dopadmi) 
Projektový zámer vychádza priamo z dokumentu „Kenya Climate Change Response Strategy“, ktorý je 
v súlade so strategickým dokumentom Vision 2030, ktorého praktické napĺňanie má zvýšiť odolnosť 
jednotlivých sektorov hospodárstva, prijať účinné adaptačné a mitigačné opatrenia a znížiť 
zraniteľnosť Kene na dopady klimatickej zmeny.  

Základnou cieľovou skupinou je partner projektu Kenya Meteorological Department (KMD), ktorý má 
reálne predpoklady pre implementáciu projektu vo vypracovávaní národných správ o zmene klímy, 
príprave národných adaptačných programov a čiností. V spolupráci s inštitúciami, identifikovanými 
v projekte, bude môcť podávať konkrétne návrhy dobudovania a ďalšieho rozvoja odborných kapacít 
v tejto oblasti. Podobné úlohy bude e spĺňať aj pri budovaní komplexného systému (MRV) účinku 
politík a opatrení na znižovanie emisií skleníkových plynov.  

Koneční príjemcovia projektu sú ťažko určení zložitou hierarchiou príčinných súvislostí a spätných 
väzieb projektu. Zásada riešenia základných výstupov projektu je však jeho prehľadnosť a funkčnosť. 
Je možné povedať, že skupiny, ktorých sa projekt dotkne budú v horizonte niekoľkých rokov narastať, 
vzhľadom na vzájomnú previazanosť zvolených politík na zmierňovanie a adaptáciu na klimatickú 
zmenu. 
Projektová stratégia: 
Analýza širšieho rozvojového plánu, ku ktorému má tento projekt prispieť. Cieľ musí 
zodpovedať národným rozvojovým programom a mal by byť odvodený zo sektorových a 
podsektorových plánov 
Mnohé sektory v Keni majú identifikované svoje adaptačné a mitigačné stratégie na rôzne dlhé 
obdobia. Strategický kenský dokument Vision 2030 má, okrem dlhodobých, aj strednodobé plány. 
Riešený projekt bude prispievať najmä k týmto národným rozvojovým programom: 

• Prvý strednodobý plán strategického rozvojového dokumentu Vision 2030 (2008 – 2012) 
• Keňská stratégia odozvy na klimatickú zmenu (2009) 
• Národná vodná politika (v zmysle Vodného zákona, 2002) 
• Stratégia revitalizácie poľnohospodárstva (2004) 

 
Okrem uvedeného, projekt bude prispievať aj k regionálnej spolupráci v oblasti boja proti klimatickej 
zmene vo východnej Afrike - EAC (East African Community): 

• Najrobská deklarácia o klimatickej zmene (2008) 

 



INTERVENČNÁ LOGIKA 
Cieľ projektu (rozvojový plán): 
dlhodobé účinky pre prijímateľov v prípade, že sa cieľ 
podarí dosiahnuť 
Efektívnejšie a lepšie využitie kapacít na riešenie otázok 
týkajúcich sa zmiernenia dopadov klimatickej zmeny v 
Keni 

Eventuálne indikátory: 
prípadne národné štatistické 
ukazovatele (napr. indikátory 
MDG´s) 
7.2 CO2 emissions, total, per capita and 
per $1 GDP (PPP 
7.8 Proportion of population using an 
improved drinking water source 

Dopady (zámery projektu)  
Okamžité a strednodobé účinky projektu. Projekt by mal 
prispieť k celkovému cieľu a vychádzať z projektových 
výstupov / výsledkov  
Vypracovanie 2. národnej správy o zmene klímy v Keni 
so zahrnutím výsledkov projektu v Keni 

Eventuálne indikátory: 
objektívne preukázateľné 
ukazovatele a spôsob ich kontroly 

Výstupy (výsledky)  
Hlavné hmotné a nehmotné výsledky aktivít projektu, 
ktoré majú za následok dopady projektu  

Technická správa „Návrh systému budovania kapacít 
pre podporu zmierňovania dopadov zmeny klímy 
v Keni“ 

Eventuálne indikátory: 
objektívne a kontrolovateľné 
indikátory (kvantitatívne aj 
kvalitatívne) 

Aktivity  
identifikovanie aktivít, ktoré je potrebné uskutočniť na dosiahnutie želaných výsledkov. Každý 
výsledok si bude vyžadovať niekoľko rôznych aktivít. Je treba uviesť kedy aktivita začína a 
končí  

Výsledok: Technická správa „Návrh systému budovania kapacít pre podporu zmierňovania dopadov 
zmeny klímy v Keni“ (TS) 

Aktivita 1: Príprava a uskutočnenie návštevy v Keni, napĺňanie špeciálnej databázy projektu, analýza 
údajových oblastí. 

Aktivita 2: Návšteva expertov z Kene, workshop, príprava technickej správy (TS1). 

Aktivita 3: Vypracovanie technickej správy  - návrhu komplexného systému pre riešenie otázok 
zmiernenia dopadov klimatickej zmeny (TS2).  
Vstupy 
požadované aktivity, ľudské schopnosti, materiál, vybavenie, rozpočet a ďalšie potrebné 
prostriedky, ktoré vychádzajú z identifikácie potrebných aktivít.  

Pre zvládnutie požadovaných aktivít je potrebné: 

• Erudovaných odborníkov, zvládajúcich problematiku klimatickej zmeny a jej dopadov, rýchlo 
a efektívne sa orientujúcich v podmienkach Kene, schopných robiť analýzy a syntézy a hľadať 
optimálne riešenia.  

• Materiálne vybavenie (počítače, databázy, intranet a internet) na materských inštitúciách je je 
kľúčové v tejto položke, projekt poskytuje hlavne mobilitu expertov. 

• Rozpočet je stanovený reálne pre dosiahnutie výsledkov, so zabezpečením propagácie 
a publicity projektu 



Riziká a opatrenia pre ich minimalizovanie: 
Riziká sú negatívne externé faktory, ktoré nastanú len s malou pravdepodobnosťou, alebo nie 
sú pre dosiahnutie projektového zámeru nevyhnutné, ale ktoré by mohli ovplyvniť 
napredovanie projektu, alebo jeho úspech. Opatrenia pre minimalizovanie rizík je miera 
flexibility a mechanizmus na prijímanie nevyhnutných zmien 
Predpokladom napredovania projektu je dobrá a efektívna spolupráca s partnerom (a tiež s 
ostatnými relevantnými inštitúciami) v Keni, získanie spoľahlivých údajov, informácií 
a podkladov pre analýzu súčasného stavu a tvorivé riešenie. Stabilita politickej situácie 
v Keni, pevná štruktúra organizácií, zaoberajúcich sa klimatickou zmenou v Keni sú tiež 
dôležité, no partnerská organizácia je predpokladom štandardného prostredia meteorologickej 
služby. Do vývoja projektu môžu tiež zasiahnuť výrazné prejavy variability klímy, napr. 
sucho (následná neúroda). 

 
ADMINISTRÁCIA  

Implementačná inštitúcia (meno, adresa, kontakty): 
RNDr. Pavel Šťastný, CSc., projektový manažér 
Slovenský hydrometeorologický ústav 
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 
Tel: +42159415359, Fax: +421 2 54771058  
pavel.stastny@shmu.sk 
janka.szemesova@shmu.sk ((koordinátor projektu) 

Partnerská organizácia v krajine prijímateľa (meno, adresa, kontakty): 
Dr. Joseph Romanus Mukabana, Director  
Kenya Meteorological Department 
Dagoretti Corner, Ngong Road, P. O. Box 30259, Nairobi, Kenya, 
Tel: 254-20-3867880-5, Fax: 254-20-3876955/387373 
E-mail: director@meteo.go.ke 

 

Financovanie projektu: 
Tento projekt bol realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.  
 
 

Miesto, dátum, mená, podpisy: 
Bratislava, 28.10.2010,  
RNDr. Pavel Šťastný, CSc., projektový manažér 

 


