MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽIVOTNE PROSTREDIE
Slovenskej republiky
v rokoch 1992-1993
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Slovenská republika uplatňovanm medzinárodného environmentálneho
práva a zapájanm sa do práce medzinárodných inštitúci a projektov
s environmentálnym zameranm začala vytvára podmienky pre zabezpe
čenie globálnej environmentálnej bezpečnosti a pre environmentálnu
integráciu v celonárodnom i celosvetovom meradle. Táto integrácia sa
sústreuje na riešenie spoločných environmentálnych problémov a má
samozrejme sociálnoekonomický charakter, lebo samotné životné prostre
die integruje oddávna prroda Zeme  užšie biosféra. Medzinárodnú spolu
prácu na multilaterálnej i bilaterálnej úrovni začala SR výraznejšie rozvja
až po osamostatnen v roku 1993 uplatnenm vlastnej zahraničnej envi
ronmentálnej politiky. Od 19. januára 1993 sa stala členom OSN a pos
tupne jej viacerých zložiek, ktoré sa zaoberajú problematikou životného
prostredia (od 20. januára 1993 Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj
 UNIDO, od 4. februára 1993 Svetovej zdravotnckej organizácie  WHO,
od 9. februára 1993 Organizácie OSN pre výchovu, vedu a kultúru 
UNESCO, od 13. marca 1993 Svetovej meteorologickej organizácie  WMO,
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od 8. novembra 1993 Organizácie OSN pre výživu a ponohospodárstvo 
FAO). Okrem toho sa zapojila do Programu OSN pre životné prostredie
(UNEP) ako člen jeho Riadiacej rady; taktiež s environmentálnou orientá
ciou aj do Programu OSN pre rozvoj (UNDP). 1. januára 1993 ju prijali do
Organizácie bezpečnosti a spolupráce v Európe (predtým KBSE),
od 3. júla 1993 do Rady Európy a od 28. septembra 1993 do Medzinárod
nej agentúry pre atómovú energiu (IAEA). Z hadiska jadrovej bezpečnosti
možno poklada za dôležité aj jej prijatie od 25. júna 1993 do Európskej
organizácie pre jadrový výskum (CERN) a od 17. marca 1993 do Spojeného
ústavu jadrových výskumov (JINR). Ako podunajský štát sa hne od vzni
ku 1. januára 1993 stala členom Dunajskej únie so sdlom v Budapešti.
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V rámci celoeurópskeho regiónu má značný význam najmä činnos
s environmentálnym zameranm v Európskej hospodárskej komisii OSN
so sdlom v Ženeve, vo vzahu k Organizácii pre ekonomickú spoluprácu
a rozvoj (OECD) so sdlom v Parži a k Európskej únii so sdlom v Bruseli.
Environmentálnymi problémami sa už za účasti Slovenska v značnej miere
zaoberá aj Európsky parlament v Strasbourgu.
Zahraničnú environmentálnu politiku Slovenskej republiky alej určuje
viacero medzinárodných dohovorov s environmentálnym zameranm,
ku ktorým pristúpila a pln záväzky z nich vyplývajúce. Taktiež dvojstranné
medzištátne dohody a integračné tendencie v Euroregióne.
I ke Slovensko nepatr k vekým znečisovateom životného prostredia
vo svetovom a európskom meradle, jeho podiel na zlepšovan životného
prostredie nie je irelevantný. Riešenie globálnych i regionálnych environ
mentálnych problémov, naprklad ochrany ozónovej vrstvy, zoslabenie
sklenkového efektu a kyslosti zrážok, jadrová bezpečnos, protihavarijná
aktivita, záchrana genofondu, má aj pozitvny spätný vplyv na jeho vlastné
životné prostredie, na vek a zdravie ud a možnosti zabezpečenia trvalo
udržateného rozvoja. Medzinárodná aktivita Slovenska v environmen
tálnej oblasti teda nezvyšuje len jeho zahraničnú prestž, ale sa premieta
priamo alebo nepriamo do života každého občana, ktorý chce a má právo ži
v bezpečnom, nezávadnom a peknom prostred vo svojej obci, vo svojom
regióne, na Slovensku, v Európe a na svete.
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Organizácia spojených národov (OSN) je základným svetovým gestorom
riešenia globálnych environmentálnych problémov (ochrana ozónovej vrs
tvy Zeme, klinické zmeny, záchrana biodiverzity, dezertifikácia, rádioakti
vita, ochrana a racionálne využvanie prrodných zdrojov), ako aj čiastko
vých a regionálnych úloh. V záujme ochrany a tvorby životného prostredia
Slovenská republika začala pôsobi v orgánoch a organizáciách OSN ako
suverénny členský štát od roku 1993. Aj ke sa nepodieala na prprave
a priebehu prvej Konferencie OSN o životnom prostred človeka (Stock
holm 1972), na ktorej sa vtedajšie štáty Varšavskej zmluvy nezúčastnili,
jej účas na Konferencii OSN o životnom prostred a rozvoji  UNCED
0
(Rio de Janeiro 92) už bola výraznejšia. Po nej sa rozvinuli aktivity zame
rané na aplikáciu "Riodeklarácie" a ostatných dokumentov, najmä Agendy
"21 v pôsobnosti Slovenska (uznesenie vlády SR č.718/1992 a č.619/1993,
uznesenie NR SR č.339/1993), na pristúpenie SR k viacerým medzinárod
ným dohovorom s environmentálnym zameranm, na rozvinutie úvodných
aktivt v organizáciách a programoch OSN s environmentálnou pôsobno
sou (napr. UNEP, UNESCO, FAO, WHO,...). Slovenská republika kandido
vala aj do 53člennej Komisie pre trvalo udržatený rozvoj.
Táto komisia bola založená v rámci Ekonomickej a sociálnej rady OSN
(ECOSOC) na 47. zasadnut Valného zhromaždenia OSN. Jej úlohou je
sledova trvalo udržatený rozvoj na celom svete, v súlade s Agendou '21 ,
prijatou na Konferencii v Rio de Janeiro. Obdobné založenie odbornej Ná
rodnej komisie pre trvalé udržatený rozvoj v roku 1993 na Slovensku
pri Ministerstve zahraničných vec SR však vyznelo formálne.
Na UNCED nadviazala Paneurópska konferencia ministrov životného
prostredia v roku 1993 vo švajčiarskom Luzerne, na ktorej prijali tri
základné ciele:
1. vypracova návrhy na urýchlené akcie na pomoc pri odstraňovan naj
horšch environmentálnych škôd v Strednej a Východnej Európe,
2. navrhnú okamžité opatrenia na ochranu pôsobivého prrodného de
dičstva, ktoré ešte stále existuje v Strednej a Východnej Európe a zabez
peči jeho trvalé vyvážené využvanie,
3. navrhnú konkrétne opatrenia na posilnenie zbližovania európskych
krajn v oblasti environmentálnej politiky a zjednocovania úrovne
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ochrany životného prostredia, najmä celého radu nástrojov a mechaniz
mov a tvorby harmonizovanej databázy pre celú Európu.
Deklarácia z luzernskej konferencie obsahuje návrhy ako pokračova
v procese "Životné prostredie pre Európu", pričom sa orientuje na Environ
mentálny akčný program pre Strednú a Východnú Európu (EAP), ktorý
vypracovala medzivládna pracovná skupina pod vedenm Komisie Európ
skych spoločenstiev s výraznou pomocou OECD a Svetovej banky. Na Agen
du '21 a EAP nadviazala Stratégia, zásady a priority štátnej environmentál
nej politiky ako základného cieového východiska  environmentálneho
akčného programu v Slovenskej republike.

Európska hospodárska komisia
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Európska hospodárska komisia OSN (EHK) ako regionálna komisia
ECOSOC sa zaoberá environmentálnymi problémami pod gesciou samos
tatného orgánu  Staršch poradcov vlád EHK pre problémy životného
prostredia a vody, ako aj prostrednctvom výkonného orgánu Dohovoru
o diakovom transhraničnom znečisovan ovzdušia a Výboru pre ud
ské sdla. Do všetkých troch orgánov menovala SR zástupcov MŽP SR, čm
sa zároveň vytvorili podmienky pre účas expertov na zasadnutiach pracov
ných orgánov nižšej úrovne, ktoré pripravujú mnohé medzinárodné zá
väzné dokumenty, ako naprklad Dohovor o hodnoten vplyvov na ži
votné prostredie, presahujúcich hranice štátov, Dohovor o ochrane
a využvan hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier a alšie.

UNESCO

Environmentálne aktivity vo vzahu k UNESCO so sdlom v Parži sa
orientovali na plnenie úloh Programu "Človek a biosféra" (MaB), oso
bitne so zameranm na biosférické rezervácie CHKO Slovenský kras,
CHKO Poana, CHKO Východné Karpaty a Tatranský národný park. Po
vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa konštituovala Slovenská ko
misia pre UNESCO, pri ktorej vznikla sekcia pre životné prostredie a Ná
rodný komitét MaB.
Nadväzne na Dohovor o ochrane svetového prrodného a kultúrneho
dedičstva v pôsobnosti UNESCO sa ukončila činnos ČeskoSlovenského
koordinačného výboru pre ochranu svetového prrodného a kultúrneho
dedičstva pri Ministerstve životného prostredia SR, ktorej výsledkom bolo
predloženie 11 nominačných projektov (4 z ČR a 7 zo SR) Medzinárodnému
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Výboru Svetového dedičstva, zloženému z 21 volených štátov.
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Začiatkom roku 1993 vznikol Slovenský výbor pre ochranu svetového
prrodného a kultúrneho dedičstva na čele so štátnou tajomnčkou MŽP
SR, ktorého organizačný a rokovac poriadok nadobudol účinnos 1. augu
sta 1993. Na začiatku svojej pôsobnosti vypracoval návrh predbežného
zoznamu objektov zo SR, navrhovaných na zaradenie do Svetového dedič
stva a vyvinul značnú aktivitu na dopracovanie a schválenie predložených
projektov Banská Štiavnica s okolitými pamiatkami, Spišský hrad s okolm
a Rezervácia udovej architektúry Vlkolnec, ktoré boli Výborom Svetového
dedičstva na jeho zasadnut 6.11. decembra 1993 v kolumbijskej Carta
gene odsúhlasené. Následne zabezpečil ich slávnostné vyhlásenia a vypra
covanie prvého bilaterálneho projektu so susednými štátmi, zameraným
na nomináciu jaskýň Slovenského krasu a maarského Aggtelekského
krasu do Svetového dedičstva.

Program OSN pre životné prostredie (UNEP)
UNEP s centrom v Nairobi (Keňa) má za úlohu koordinova a stimulova
aktivity, ktorých cieom je obmedzi alšie znečisovanie životného prostre
dia v globálnom meradle.
SR do konca roku 1995 v ň o m pôsob ako jeden z členov Riadiacej
rady UNEP. Medzi hlavné priority si UNEP stanovil ochranu ozónovej vrs
tvy, klmy, ochranu oceánov a mor, pôdnych zdrojov, zastavenie postupu
šrenia púšt, zastavenie odlesňovania, uchovanie biologickej rôznorodosti,
management toxických a nebezpečných odpadov, udské sdla, dostatok
pitnej vody a podobne. V rámci UNEP vypracovali významné medzinárodné
dohovory ako Dohovor o kontrole pohybu nebezpečných odpadov cez hra
nice štátov a ich zneškodňovan, Dohovor o medzinárodnom obchode
s ohrozenými druhmi vone žijúcich živočchov a rastln (CITES), Dohovor
o dezertifikácii, Dohovor o biodiverzite, Rámcový dohovor o zmene klmy,
ale aj iné významné dokumenty medzinárodného environmentálneho práva
(napr. k Dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy Montrealský protokol o látkach
narúšajúcich ozónovú vrstvu), ku ktorým Slovenská republika pristúpila.

Program OSN pre rozvoj (UNDP)
a Program OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO)
V rámci UNDP participovala SR na projekte Environmentálneho pro
gramu povodia Dunaja.
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Z UNIDO využvala poskytnuté konzultačné a poradenské služby pri
spracovan regionálneho projektu na ozdravenie životného prostredia
a v rámci alšch 1O predložených projektov, ktoré MŽP SR navrhlo pro
strednctvom Stálej misie SR pri OSN v New Yorku.

Globálny environmentálny fond
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Na základe iniciatvy UNEP, UNDP a Svetovej banky bol vytvorený Glo
bálny environmentálny fond (GEF) zameraný na starostlivos o životné pro
stredie formou podpory investičných projektov technickej a výskumu. GEF
v pilotnej fáze (1991  1994) disponoval 1 mld. SDR (Special Drawing Rights
 zúčtovacia jednotka MMF a SB), čo predstavuje asi 1,3 mld.USD (z toho na
prevádzku 3  4 %). Riadiacim orgánom GEF je Rada GEF zložená z 32
členov.
UNEP zohráva kúčovú úlohu pri strategickom environmentálnom plá
novan a zabezpečuje, aby sa aktivity GEF orientovali na riešenie priorit
ných regionálnych i globálnych problémov životného prostredia v súlade
s platnými a pripravovanými medzinárodnými dohovormi.
UNDP zodpovedá za technickú pomoc a pripravuje štúdie a hodnotenia
projektov v predinvestičnej rozvojovej fáze. Svetová banka zabezpečuje in
vestičné projekty a zároveň celkové vedenie GEF.
Zdroje fondu sa využvajú na eliminovanie štyroch závažných environ
mentálnych problémov:
 globálne otepovanie, predovšetkým následkom emisi plynov vyvolá
vajúcich sklenkový efekt (klimatické zmeny),
 znečisovanie medzinárodných vôd ropnými látkami a ukladanm od
padu v oceánoch a medzinárodných riečnych systémoch,
 deštrukcia biodiverzity ničenm prrodných biotypov a jej neregulova
ným využvanm, desertifikácia a degradácia krajiny,
 poškodzovanie ozónovej vrstvy.
SR podpsala 16.9.1993 Dohodu o grante z GEF na Projekt ochrany
biodiverzity vo výške 2,3 mil. USD so zameranm na Záplavové územie
rieky Moravy v CHKO Záhorie, Tatranský národný park a CHKO Východné
Karpaty.
Vláda SR 26. októbra 1993 prerokovala návrh na pristúpenie SR
ku GEF a prijala k nemu uznesenie č.771/1993.
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Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) ako organizá
cia 24 hospodársky najvyspelejšch krajn so sdlom v Parži sa rozhodla
vytvori osobitný program "Partneri v procese transformácie", ktorým
rozširuje svoju doterajšiu činnos na krajiny Strednej a Východnej Euró
py. Tento program gestoruje Stredisko pre spoluprácu s transformujúci
mi sa európskymi ekonomikami. V roku 1993 bolo podpsané Memoran
dum porozumenia medzi Organizáciou pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj a vládou Slovenskej republiky, ktoré sa týka uvedeného progra
mu. Ministerstvo životného prostredia SR sa v roku 1993 zapojilo do práce
odborných skupn OECD v oblasti implementácie "ekodan" v Európskej
únii a krajn prechádzajúcich na trhový mechanizmus, alej v oblasti rie
šenia právnych a technických otázok, súvisiacich s environmentálnym úč
tovnctvom, auditorstvom a zadĺženosou. Predmetom zasadnut skupn
OECD bola aj problematika špecifického environmentálneho spravodaj
stva podnikov a spoločnost, použvateských nárokov na nezávislý envi
ronmentálny audit, vzahov medzi finančnými audtormi, certifikačnými
orgánmi a environmentálnymi audtormi. V neposlednej miere išlo o prob
lematiku znženia environmentálnych rizk pri použvan chemických látok
a prpravkov.
Skúšobná fáza programu OECD Country Environmental Performance
Review Programme (Program hodnotenia stavu životného prostredia) sa
bude rozvja a postupne rozširova v spolupráci s EHK/OSN a so štátmi
Strednej a Východnej Európy.

Európska únia
V októbri 1993 podpsali najvyšš predstavitelia Európskych spoločen
stiev (Európskej únie) a Slovenskej republiky Európsku dohodu o pridru
žen SR k Európskemu spoločenstvu (uznesenie vlády SR z 22. j ú n a 1993
č.439 k návrhu na parafovanie textu Európskej dohody o pridružen SR
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k Európskym spoločenstvám a uznesenie vlády SR zo 17. augusta 1993
č.559 k návrhu na uzatvorenie Európskej dohody o pridružen SR k Európ
skym spoločenstvám).Popri ustanoveniach o obchodnej a hospodárskej
spolupráci obsahuje v článku 81 aj ustanovenia v oblasti životného prostre
dia a udského zdravia, ktoré sa považujú za prioritné. Realizácia jednotli
vých ustanoven bude prebieha prostrednctvom grantov a pôžičiek,
hlavne programu PHARE a po jeho ukončen iným ekvivalentným progra
mom. Spolupráca v environmentálnej oblasti sa bude uskutočňova pros
trednctvom výmeny informáci a odbornkov, programov odbornej prp
ravy, spoločnej výskumnej činnosti, zosúlaovania práva a postupov, rie
šenm regionálnych, ale aj globálnych environmentálnych problé
mov. Okrem toho sa SR zapojila do Programu COPERNICUS (SHMÚ),
Programu COST (SHMÚ a GÚDŠ) a multilaterálnych projektov PHARE
(Danube River Basin, Corine, Silesia, Lesy a ochrana prrody v Strednej
a Východnej Európe).

Rada Európy

Do roku 1993 sa spolupráca s Radou Európy (RE) uskutočňovala len
prostrednctvom informáci o pripravovaných podujatiach, nahlasovania
mien odbornkov do vládnych výborov RE, do kurzov a stáž.
V roku 1993 sa vytvorili podmienky pre oficiálnu spoluprácu naprklad
pri prprave pristúpenia SR k Dohovoru o ochrane európskej vonej
prrody a prrodných stanovš (Bern, 1979) a k Dohovoru o ochrane
migrujúcich druhov volne žijúcich živočchov (Bonn,1979), pri vytvo
ren národného strediska Centre Naturopa, pri organizácii kolokvia o hor
ských regiónoch v Banskej Bystrici alebo pri prprave Roku ochrany eu
rópskej prrody  ENCY '95. Rada Európy v spolupráci s Medzinárodnou
úniou ochrany prrody (IUCN) v tejto súvislosti preferuje ochranu biolo
gickej rôznorodosti aj mimo osobitne chránených územ, pozitvnu úlohu,
ktorú môže zohráva tzv. "ekologická turistika", ako aj význam environmen
tálnych informáci, vzdelávania a školen.
Rada Európy sa zaslúžila o vypracovanie prvej Správy o stave životné
ho prostredia v Európe Pracovnou skupinou pri Európskej environmen
tálnej agentúre (European Environment Agency) v Kodani v rámci Komisie
Európskej únie (European Commission). Očakáva sa, že správa bude ho
tová v roku 1995 a poskytne nepostrádatené informácie pre dalš rozvoj
starostlivosti o životné prostredie Európy.
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Program PHARE
Myšlienka programu PHARE sa zrodila na schôdzke predstaviteov sied
mich hospodársky najvyspelejšch krajn sveta ( G7 ) v Parži v júli 1989.
Tento program bol pôvodne určený na pomoc pri rekonštrukcii ekonomk
Poska a Maarska. Z toho zámeru pochádze aj názov: Poland and Hun
gary Assistance for the Restructuring of tne Economy. Organizovanm
a koordináciou tejto pomoci bola poverená Komisia Európskych spolo
čenstiev (Európskej únie).
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Po politických zmenách v Strednej a Východnej Európe boli v roku 1990
k Programu PHARE pripojené aj alšie východoeurópske krajiny, medzi
nimi aj bývalá ČSFR. V máji 1993 Komisia Európskych spoločenstiev
a vláda SR podpsali dodatok k Rámcovej dohode, poda ktorej sa každo
ročne vyčleňujú finančné prostriedky na projekty v SR.
Ciele Programu PHARE sú krátkodobé (poskytnutie pomoci pri zlepšo
van kvality životného prostredia v prioritných oblastiach) a strednodobé
(poskytnutie podpory štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
pri tvorbe dlhodobých stratégi a programov v oblasti hospodárenia s po
vrchovými vodami, odpadového hospodárstva a prprave programov alšej
spolupráce s Európskymi spoločenstvami).
Do Programu PHARE I. zaradili 17 projektov v celkovej hodnote 30 mil.
ECU, z toho na Slovensko pripadlo 10 projektov v hodnote 11,2 mil. ECU.
V Programe PHARE II. sa riešili 3 projekty v celkovej hodnote 5 mil.
ECU, z ktorých pripadlo na Slovensko 2,4 mil. ECU.
V decembri 1992 vzniklo priamo na MŽP SR PIU (Programme Implemen
tation Unit), ktoré prebralo riadenie všetkých projektov PHARE týkajúcich
sa životného prostredia SR.
V rámci Programu PHARE I. sa riešili nasledovné projekty:
/90/WAT/01/ Riešiteská organizácia: Prrodovedecká fakulta
UK Bratislava
Podunajská nžina  základný hydrogeologický model.
Projekt sa zaoberal vývojom počtačového modelu podzemnej vody, pri
čom zabezpečuje aj potrebné technické vybavenie. Riešenie sa začalo
v januári 1992.
/90/HEA/03/

Riešiteské

organizácie: Výskumný ústav chemickej
technológie a.s., SAŽP Banská
Bystrica,
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Ekotoxikologické centrum Bratislava.
Hlavnou úlohou projektu je zabezpeči moderné laboratórne vybavenie
pre riešenie problémov ekotoxikológie, genetickej toxikológie, chemickej
analýzy a informatiky.
/90/HEA/O4/ Riešiteská organizácia: Slovenská ponohospodárska
a potravinárska inšpekcia,
Bratislava
Zariadenie pre monitoring kvality potravn.
Cieom projektuje zabezpečenie laboratórneho vybavenia pre sledovanie
kvality potravn.
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/90/WAS/05/ Riešiteská organizácia: SAŽP Banská Bystrica
Štúdia odpadového hospodárstva.
Štúdia tvorila podklad pre vypracovanie Programu odpadového hospo
dárstva SR, pre organizáciu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
a pre vybudovanie Informačného systému odpadového hospodárstva vrá
tane zabezpečenia hardware a software pre tento informačný systém.
/90/WAS/06/ Riešiteská organizácia: SAŽP, Banská Bystrica
Informačné centrum pre nebezpečné odpady.
Projekt rozdelený na technickú asistenciu a dodávku hardware a softwa
re sa zameral na zavedenie do prevádzky Informačného systému nebezpeč
ných odpadov v nadväznosti na zriadenie ohniskového bodu, ktorý vyplýva
z plnenia Bazilejského dohovoru.
/90/WAS/08/ Riešiteská organizácia: DUSLO, Šaa, š.p.,
Základné inžinierske služby pre spaovňu nebezpečného odpadu
Šaa.
Cieom projektu bolo vypracovanie návrhu rekonštrukcie spaovne ne
bezpečných odpadov, ktorému predchádzalo hodnotenie ich vplyvu na ži
votné prostredie. Po ukončen 1. fázy riešenia sa začala realizova 2. fáza,
obsahujúca aj dodávky a konzultačnú činnos.
/90/HEA/10/ Riešiteská organizácia: SAŽP, Banská Bystrica
Ochrana prrodných zdrojov v krasových oblastiach.
Náplň projektu spočva v zabezpečovan monitorovacieho zariadenia
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a laboratórneho vybavenia pre sledovanie vhodnosti jaskynných priestorov
pre terapeutické účely.
/90/WAT/l 1/ Riešiteská organizácia: Výskumný ústav vodného hospo
dárstva, Bratislava
Zlepšenie monitoringu kvality pitnej vody.
Cieom projektu je zabezpečenie laboratórneho vybavenia pre podniky
vodárn a kanalizáci.
/90/ENE/14/ Riešiteská organizácia: SEP, š.p. Bratislava
Expertza bezpečnostného systému jadrových reaktorov V 230.
Projekt sa zameral na vypracovanie expertzy bezpečnostného stavu jad
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rových reaktorov.
/90/ENE/17/ Riešiteská organizácia: SEP, š.p. Bratislava
Prehĺbenie profesionálnych vedomost obsluhy jadrových elek
trárn.

Hlavnou aktivitou projektuje školenie odbornkov v oblasti nukleárnych
technológi. Konzultačná firma ukončila prvú čas seminárov, druhú čas
plánuje na rok 1995.

Do programu PHARE II. sa vybrali tieto 3 projekty:

/91/HEA/18/ Riešiteská organizácia: Špecializovaný ústav hygieny
a epidemiológie,
Bratislava
Štúdia dopadu znečistenia ŽP na zdravotný stav.
Projekt sa orientuje na výskum vplyvu znečisteného životného prostredia
na zdravotný stav obyvatestva v 2 regiónoch a na zabezpečenie potrebného
technického vybavenia. Na základe uzavretého kontraktu s konzultačnou
firmou AITEC z Talianska sa vypracuje študijná čas projektu.
/91/EDU/19/ Riešiteská organizácia: SAŽP, Banská Bystrica
Vzdelávanie a verejné povedomie v oblasti životného prostredia.
Ide o vytvorenie inštitucionálnych podmienok pre environmentálne vzde
lávanie a nadväzné zabezpečenie potrebného
pre jeho rozvoj.

451

technického vybavenia

/91/WAT/20/ Riešiteská organizácia: Geologický ústav Dionýza Štúra,
Bratislava
Zlepšenie monitoringu kvality podzemných vôd.
Vytvorenie efektvnejšieho monitoringu kvality vody a zabezpečenie pr
slušného laboratórneho vybavenia sú základné ciele tohto projektu.
Pre PHARE III. nevytvorili v sektore životného prostredia fond.
Pre PHARE IV. sa na základe navrhnutého programu pre životné pro
stredie očakáva podpsanie finančného memoranda.
Zriadenm SAŽP nastali v projektoch PHARE organizačné zmeny (proj.
EC/WAS/5, EC/WAS/6, EC/HEA/3, EC/EDU/19 a EC/HEA/10), lebo ich
pôvodné managerské inštitúcie sa stali jej súčasou.
Od začatia Programu PHARE v roku 1990 boli finančné prostriedky na

 rok 1990
z toho:
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jednotlivé roky vyčleňované nasledovne:
spolu

11,201 mil. ECU

 na ochranu vôd

2,950 mil. ECU

 na ochranu zdravia

1,950 mil. ECU

 na odpadové hospodárstvo

3,060 mil. ECU

 na energetiku (Jadrová bezpečnos)

1,500 mil. ECU

 technická pomoc

1,741 mil. ECU

 rok 1991
z toho:

spolu

2,358 mil. ECU

 dopady znečistenia ŽP na zdravie

0,650 mil. ECU

 vzdelávanie a osvetová činnos

0,500 mil. ECU

 ochrana vôd

1,000 mil. ECU

 technická pomoc

0,208 mil. ECU

 v roku 1992 neboli do sektoru ŽP pridelené žiadne finančné
prostriedky,


rok 1993

spolu

2,000 mil. ECU

z toho:
 ochrana ovzdušia

0,775 mil. ECU

 ochrana vôd

0,900 mil. ECU

 technická pomoc

0,325 mil. ECU.
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Priamu dvojstrannú medzištátnu spoluprácu v starostlivosti o ži
votné prostredie mohla zača Slovenská republika rozvja v podstate až
v roku 1993. Spoluprácu nadviazala s Dánskom, Fnskom, Holandskom,
Japonskom, Vekou Britániou, Nemeckom, Švajčiarskom, Švédskom,
Ukrajinou, USA, Maarskom, Talianskom, Poskom, Rumunskom, Fran
cúzskom a samozrejme s Českou republikou, pričom v niektorých prpa
doch bola vyjadrená dvojstrannými zmluvnými dokumentárni o spolupráci,
v iných návrhmi alebo realizáciou projektov.
S Dánskom sa začali realizova 4 projekty s finančnou podporou dánskej
vlády a posudzovala sa možnos finančnej pomoci na 12 alšch projektoch.
Z realizovaných projektov ide o čistiareň odpadových vôd v Žiari nad Hro
nom (gestor Stredoslovenské vodárne a kanalizácie Banská Bystrica, 4 900
tis. DKK, ukončenie v roku 1994), jednotku na adsorpčné zachytávanie
benznových pár (gestor Slovnaft a. s. Bratislava, 2 050 tis. DKK, ukonče
nie v roku 1995) a ekotoxikologické metódy a stratégie pre hodnotenie
dopadov na životné prostredie (gestor Ekotoxikologické centrum, s.r.o.
Bratislava, 1 mil. DKK). Štvrtým projektom je "Znižovanie spotreby energie
a ochrana ŽP v rámci projektu Brundtlandské mesto" (Rajec).
S Fnskom boli rozpracované 2 projekty, zamerané na aplikáciu netra
dičných geofyzikálnych metód s využitm fnskeho knowhow (aplikácia
georadaru pre nedeštruktvne riešenie ekologických a inžinierskogeologic
kých problémov) a aplikácia metódy indukovanej polarizácie pri mapovan
pôd znečistených ropnými látkami (gestor Geokomplex, a. s. Bratislava,
ukončenie v roku 1994). Ďalš projekt na skvalitnenie merania fyzikálnych
parametrov ovzdušia v horských a podhorských oblastiach pripravuje
SHMÚ.
Z rozpočtu Ministerstva bývania, územného plánovania a životného pros
tredia Holandska sa natočil odborný film "Smetinechcené deti" (67 592
NLG). Ďalej boli vybrané 2 projekty, a to transfer knowhow na čistenie
pôdy v priestoroch po bývalej Sovietskej armáde a zavedenie čistejšch
technológi v cukrovarnckom priemysle, ktorých realizácia sa má zača
až v roku 1995.
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Japonsku bolo navrhnutých 1O projektov, ktoré by sa mali realizova
s JICA, MITSUBISHI Corporation a Japanese Special Fund.
S Kanadou sa realizuje 1 projekt, zameraný na rekultiváciu krajiny na
rušenej ažbou a spracovávanm magnezitu a mastenca na Slovensku naz
vaný "Revitalizácia regiónu HnúšaJelšavaLubenk" (gestor ENVIGEO
s. r. o., Banská Bystrica a GEOENVEXs. r. o. Rožňava). Okrem toho sa
pripravuje 6 projektov viazaných na finančnú a technickú pomoc od fede
rálnej vlády Kanady.
V spolupráci s Luxemburskom sa pripravuje 6 environmentálnych pro
jektov v Košiciach a v Prešove, okrem nich "Mapovanie mesta Košc a okolia
 abiotická zložka životného prostredia".
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Na základe medzirezortnej dohody o spolupráci s Nórskom sa realizovali
3 projekty s podstatnou finančnou pomocou nórskej vlády. Išlo o Sloven
skonórsky projekt čistejšch technológi (gestor MH SR, 1433 tis. NOK),
projekt pre školákov  Modré z neba (gestor Strom života 197 tis. NOK)
a mapovanie kritických záaž pre SR (gestor SHMÚ Bratislava, 2OO tis.
NOK). K alšm návrhom projektov prebiehali konzultácie.
V rámci finančnej pomoci OstEkofondu Rakúska sa začali realizova 4
projekty zamerané na štúdium odpadových vôd v povod riedy Moravy,
riešenie zberu, odvozu a spracovania komunálnych odpadov v meste To
počany (585 tis.Sk), filtráciu spaln tavného agregátu v Slovenských závo
doch technického skla, a.s. (4 mil. ATS) a čistenie spaln zo skládky tavného
agregátu v Skloplaste, š.p. Trnava (42 tis. Sk). Pripravova sa začalo vyše
25 projektov. Medzi inými naprklad Tepelná energia z biomasy, Znečiso
vanie v olejárskom priemysle a možnosti jeho minimalizácie, Ekologické
zaobchádzanie a spracovanie organických odpadov, Dotrieovac závod
pre separovaný zber odpadu v Bratislave, Využitie bioplynu zo skládok
odpadu, Ekologické laboratórium v regióne stredného Slovenska so široko
spektrálnou činnosou, General odkanalizovania mesta Malacky, Moderni
zácia tepelných elektrárn s ohadom na znženie spotreby paliva a environ
mentálne aspekty at.
So Švédskom začala spolupráca iba na projekte "Výskum pôdneho po
kryvu a poškodenia lesov zo satelitov" medzi Slovenskou agentúrou život
ného prostredia a firmou Satellitbild s realizáciou prác pre Stredisko
pre diakový prieskum Zeme na Malom Javornku v hodnote cca 12 mil. SKK.
S Ukrajinou začala realizácia 2 projektov, zameraných na technologický
výskum nerastných surovn, ktoré financovala slovenská strana. Riešili sa
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pod nýzvami Technologický výskum rúd a materiálov odkalsk (Slovenská
geológia, š.p. Spišská Nová Ves) a Technololgický výskum čistenia vôd
prrodnými sorbentami (Slovenská geológia, š.p. Spišská Nová Ves). Pro
jekt na zriadenie trilaterálneho národného parku v poskoukrajinskoslo
venskom pohranič vo Východných Karpatoch nepokračoval, i ke do návr
hu zákona NR SR o ochrane prrody a krajiny bola zahrnutá transformácia
východnej časti CHKO Východné Karpaty na národný park zahrnutá.
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S ostatnými uvedenými krajinami (Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko,
Veká Británia) sa nadviazali kontakty, no k realizácii konkrétnych pro
jektov nedošlo. Spolupráca s USA sa viazala len na financovanie dlhodobé
ho poradcu na MŽP SR z fondu USAID a možnosti financovania projektu
"Implementácia metódy hodnotenia a riadenia environmentálnych rizk
v podmienkach Slovenska" z fondu USEPA.

Dvojstranné medzištátne dohody

Slovenská republika pristúpila, resp. pripravuje pristúpenie k nasledov
ným dvojstranným medzištátnym dohodám:
 Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci v oblasti ochrany
a tvorby životného prostredia (podpsaná v Prahe 29. októbra 1992),
 Dohoda medzi vládou SR a vládou Nórskeho kráovstva o spolupráci
v oblasti ochrany životného prostredia (podpsaná v Luzerne 28. aprla
1993),
 Dohoda medzi vládou SR a vládou Poskej republiky o spolupráci
v oblasti ochrany životného prostredia (pripravená na podpis vo Varša
ve v roku 1994),
 Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Poskej republiky o vodnom
hospodárstve na hraničných vodách z roku 1958 (SR sukcesia),
 Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Poskej republiky o ochrane
ovzdušia pred znečisovanm z roku 1974 (SR sukcesia),
 Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom
vôd, lesov a životného prostredia Rumunska (podpsaná v Bukurešti
4. septembra 1993),
 Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom
životného prostredia štátu Maryland (podpsaná v štáte Maryland
11. novembra 1993),
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Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Spolkovým
ministerstvom zdravotnctva, športu a ochrany spotrebitea Rakúskej
republiky o vzájomnej výmene údajov zo systémov včasného varovania
pred žiarenm (pripravená na podpis v Bratislave v roku 1994),
Memorandum porozumenia medzi Ministerstvom životného prostredia
SR a Spolkovým ministerstvom životného prostredia, mládeže a rodiny
Rakúskej republiky (podpsané v Bratislave 15. novembra 1993),
Memorandum porozumenia medzi Ministerstvom životného prostredia
SR a Ministerstvom bytovej výstavby, územného plánovania a životného
prostredia Holandského kráovstva o spolupráci v oblasti životného
prostredia (bude podpsané v Haagu 8. februára 1994),
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Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom
životného prostredia Dánskeho kráovstva o spolupráci v oblasti
ochrany životného prostredia
(pripravená na podpis v Kodani v roku 1994),
Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom
stavebnctva a ochrany životného prostredia Chorvátskej republiky
o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
(pripravená na podpis v Bratislave v roku 1994),
Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom
životného prostredia Ukrajiny o spolupráci v oblasti ochrany životného
prostredia (pripravená na podpis v Bratislave v roku 1994),
Dohoda medzi FVŽP ČSFR (MŽP ČR a SKŽP) a Ministerstvom životného
prostredia Francúzskej republiky v spolupráci v oblasti životného
prostredia (z roku 1991 / SR sukcesia),
Memorandum porozumenia o spolupráci v oblasti životného prostredia
medzi Švajčiarskou konfederáciou a ČSFR
(z roku 1991 / SR sukcesia),
Dohoda medzi vládou ČSSR a Ma arskou republikou o úprave vodo
hospodárskych otázok na hraničných vodách (z roku 1976 /obnovená
dohoda z roku 1954/ SR sukcesia)
Dohovor medzi vládou ČSSR a vládou NSR o spolupráci v oblasti ži
votného prostredia (z roku 1987 / SR sukcesia).
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Slovenská republika pristúpila k týmto medzinárodným dohovorom
(protokolom k dohovorom, zmluvám) v oblasti životného prostredia:

Miesto a rok
podpisu

Dohovor

Medzinárodný dohovor
o ochrane rastln v znen
zmien z roka 1979

Rm, 6.12. 1951

Dohovor o diakovom
znečistovan ovzdušia
presahujúcom hranice
štátov

Platnost

Pristúpenie
SR, resp. platnost
pre SR
5. 8. 1983 ČSFR
SR  sukcesia

Ženeva,
13. 11. 1979

16. 3. 1983

23. 12. 1983
s platnosou
od 22. 3. 1984
ČSFR,
SRsukcesia

Protokol k Dohovoru
z roku 1979 o diakovom
znečistovan ovzdušia
presahujúcom hranice
štátov,
o dlhodobom financovan
medzinárodného kooperatvneho
programu monitorovania
a vyhodnocovania dial
kových prenosov zneči
stujúcich ovzdušie
v Európe (EMEP)

Ženeva,
28. 9. 1984

28. 1.1988

28. 1.1988
ČSFR,
SRsukcesia

Protokol k Dohovoru
z roku 1979 o diako
vom znečistovan
ovzdušia presahujúceho
hranice štátov
o znižovan emisii sry
alebo ich prenosov cez
hranice štátov najme
nej o 30%

Helsinky,
8. 7. 1985

2. 9. 1987

2. 9. 1987
ČSFR,
SRsukcesia

Protokol k Dohovoru
z roku 1979 o diako
vom znečisovan
ovzdušia presahujúceho
hranice štátov,
o kontrole
emisi oxidov duska
alebo ich prenosov cez
hranice štátou

Sofia,
1. 11. 1988
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3. 4. 1952,
zmien
od 4. 4. 1991
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do konca roka
1993 nenadobudol
platnost

1. 11. 1988
ČSFR,
SRsukcesia
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Okrem iného, vláda SR prerokovala aj informáciu o prijat a otvoren na
podpis Dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôso
bené činnosami nebezpečnými pre životné prostredie (8. júna 1993
č. 398), návrh na pristúpenie SR k Európskemu dohovoru o ochrane
archeologického dedičstva (22. júna 1993 č. 443), návrh na pristúpenie
a ratifikáciu Dohovoru o ochrane Tudských práv a základných slobôd
(29. júna 1993 č. 464), at.
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