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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Ľudstvo je súčasť prírody a život závisí od nenarušeného fungovania prírodných systémov, ktoré zabezpečujú zásoby energie a
výživných látok, ...
Trvalý úžitok z prírody závisí od udržiavania základných ekologických procesov a životne dôležitých systémov, od rôznorodosti
foriem života, ktoré sú ohrozené nadmernou exploatáciou a
deštrukciou stanovíšť zo strany človeka.
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Svetová charta o prírode schválená
Valným zhromaždením OSN
28. októbra 1982
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• ZAHRANIČNÁ ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Hlavné úlohy zahraničnej environmentálnej politiky

Hlavnými úlohami zahraničnej environmentálnej politiky ako súčasti zahraničnej politiky SR, vychádzajúcej z Programového vyhlásenia vlády SR sú:
• posilňovanie postavenia SR ako štandardnej stredoeurópskej krajiny s reálnym potenciálom skorého
plnohodnotného členstva v európskych a transatlantických integračných zoskupeniach a štruktúrach,
• podpora otvoreného politického a odborného dialógu medzi EÚ, resp. členskými krajinami EÚ a SR o
environmentálnych otázkach a spôsoboch ich riešenia,
• maximalizácia pozitívnych dôsledkov prístupového procesu na životné prostredie prostredníctvom
rôznych foriem spolupráce medzi krajinami a medzi rozličnými štruktúrami (štátna správa, miestna
samospráva, finančné inštitúcie, priemyselný a obchodný sektor, mimovládne organizácie) na medzinárodnej úrovni,
• zabezpečovanie vhodných finančných zdrojov pre podporu rozvojových zámerov v oblasti environmentálnych investícií a iných zdrojov technickej pomoci,
• formulovanie, prijímanie a implementácia jednotlivých medzinárodných environmentálnych dohovorov,
• plnenie záväzkov vyplývajúcich z tých medzinárodných environmentálnych dohovorov, ktorých je SR už
členskou krajinou,
• prijímanie zahraničného know - how v prospech posilňovania štátnej správy formou rozvoja jej
funkčných a procedurálnych štruktúr a podpora zvyšovania kompetentnosti a odbornosti v personálnej
štruktúre štátnej správy.

Európska únia, OECD, NATO
Činnosť MŽP SR v roku 2000 súvisela najmä s otvorením prístupových rokovaní a zameriavala sa na zintenzívnenie dialógu s Európskou komisiou. V súlade s interným harmonogramom stratégie vlastnej akcele-
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rácie pripravenosti pre rokovanie odovzdala Slovenská republika v decembri 2000 negociačné pozície v
zostávajúcich 6 kapitolách, medzi ktorými bola aj kapitola „Životné prostredie", obsahujúca žiadosť o 9 prechodných období i so zdôvodnením žiadosti. Začali práce na vypracovaní integrovanej aproximačnej
stratégie v sektore životné prostredie, ktorej súčasťou budú sektorové stratégie a implementačné plány jednotlivých smerníc vrátane finančných plánov smerníc, ako aj aproximačná investičná stratégia.
Slovensko zintenzívnilo aj činnosť v rámci jednotlivých pracovných skupín Výboru pre environmentálnu
politiku a Výboru pre chemické látky OECD. Výsledkom pozitívnych hodnotení výborov bolo oficiálne pozvanie Slovenskej republiky za člena OECD.
Aktívne sa Slovensko zapája do činnosti Výboru pre výzvy modernej spoločnosti NATO zaoberajúcom sa
problematikou životného prostredia. V rámci ročného Národného programu pre vstup SR do NATO sa pod
gestorstvom MŽP SR riešia dva projekty zamerané na zavádzanie environmentálneho manažérskeho systému v rezorte obrany a na zostavenie databázy zdrojov znečistenia v objektoch Armády SR.

Medzinárodné organizácie

Predstavitelia MŽP SR sa aktívne zúčastňovali na zasadaniach jednotlivých medzinárodných organizácií,
ako aj zasadnutiach zmluvných strán nimi gestorovaných medzinárodných dohovorov a zasadnutí pracovných orgánov. V súvislosti s pôsobením ministra životného prostredia SR László Miklósa ako predsedu
20. zasadnutia Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) zvolal a riadil mimoriadne
zasadnutie Riadiacej rady UNEP, ktoré bolo zároveň Prvým globálnym ministerským environmentálnym
fórom.

Višegrádska spolupráca (V4)

Závery oficiálneho stretnutia predsedov vlád podnietili zintenzívnenie spolupráce krajín višegrádskeho
zoskupenia (ČR, MR, PR a SR) a prehĺbenie súčinnosti aj v otázkach životného prostredia. Na základe iniciatívy ministra životného prostredia SR sa od mája 2000 konajú pravidelné stretnutia ministrov životného
prostredia V4. Na troch spoločných stretnutiach bol dohodnuté presadzovať spoluprácu v oblasti ochrany
životného prostredia a prírody v záujme obohatenia bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, hlavne v oblasti
cezhraničného znečisťovania ovzdušia, znečisťovania povrchových a podzemných vôd, posudzovania
vplyvov na životné prostredie. Krajiny úzko spolupracujú pri riešení medzinárodných programov v záujme
dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja posilňovaním stratégií súvisiacich s regionálnymi a miestnymi environmentálnymi politikami.

Dvojstranná spolupráca
V roku 2000 SR podpísala nasledovné zmluvné dokumenty o spolupráci:
• Zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky v
Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti
• Memorandum porozumenia o spolupráci medzi Holandskom a Slovenskou republikou o znižovaní emisií
skleníkových plynov na základe článku 6 Kjótskeho protokolu.
Uvedené zmluvy sa tak stali súčasťou dvojstranných environmentálne zameraných zmlúv, ktoré Slovenská
republika v uplynulom období podpísala s nasledovnými štátmi:
Bulharko, Bielorusko, Česká republika, Dánsko, Holandsko, Chorvátsko, Kanada, Kuba, Litva, Maďarsko,
Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Spolková republika Nemecko, Spolková republika Rakúsko,
Turecko, Ukrajina, Uzbekistan, Ukrajina, USA – štát Maryland.
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• PROGRAMY A PROJEKTY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Multilaterálna pomoc
Phare - Národný program
Phare program poskytuje všeobecnú pomoc kandidátskym krajinám pri príprave na vstup do Európskej
únie. Od roku 2000 sa na základe Agendy 2000 začala pomoc viac orientovať na podporu opatrení zameraných na dosiahnutie ekonomickej a sociálnej súdržnosti.

Environmentálna grantová schéma (EGS) (SR 9810.01)

Phare - Twinning
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Podpora Európskej únie smeruje v rámci tohto podprogramu do oblasti ochrany vôd, odpadového
hospodárstvo a ochrany ovzdušia. Cieľom investičnej podpory je:
• výstavba a rekonštrukcia systémov na zber, triedenie, spracúvanie a zneškodňovanie nebezpečných a
komunálnych odpadov;
• výstavba a rekonštrukcia systémov na zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd a čistiarní
odpadových vôd;
• výstavba a rekonštrukcia zariadení na znižovanie znečisťovania ovzdušia; zavedenie vhodných technológií z hľadiska životného prostredia na prevenciu znečistenia pri zdroji ako aj na znižovanie
znečisťovania a predchádzanie a obmedzovanie tvorby odpadov.
V rámci nej sa z prostriedkov Phare v roku 1998 vyčlenilo 15 MEUR. Tieto sa môžu na základe
schválených investičných projektov čerpať do konca roku 2002. V roku 2000 prebiehala implementácia 86
projektov v hodnote 641 mil. Sk. Na preklenutie počiatočných ťažkostí so zavedením EGS poskytli:
- Európska komisia odbornú pomoc vo výške 106 833 EUR
- Phare vyčlenilo ďalších 549 920 EUR (TA to the EGS).

Tabuľka č. 183: Twinningové projekty schválené (FM) pre rok 1998

Zdroj: MŽP SR

Tabuľka č. 184: Twinningové projekty schválené (FM)pre rok 1999

Zdroj: MŽP SR
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Tabuľka č. 185: Twinningové projekty schválené (FM)pre rok 2000

Zdroj: MŽP SR

Phare LSIF - Podpora pre veľké investičné projekty
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V rámci LSIF (Large Scale Infrastructure Facility) sa poskytla konzultačná pomoc zahraničných firiem
štyrom uchádzačom o ISPA grant:
• Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám v sume 270 656 EUR
• mestu Nitra v čiastke 267 186 EUR
• mestu Banská Bystrica v celkovej sume 237 094 EUR
• Združeniu miest a obcí Žitného ostrova v čiastke 238 961 EUR
Projekty LSIF boli súčasťou Programu Phare 1999. Všetky štyri projekty boli ukončené v roku 2000.
Výsledkom pomoci bolo vypracovanie troch návrhov projektov, ktoré sa úspešne uchádzali o ISPA grant,
a vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na Integrovanú ochranu podzemných a povrchových vodných
zdrojov v regióne Žitného ostrova.

Phare CBC - Cezhraničná spolupráca

Slovenská republika sa od roku 1995 zúčastňuje v programe Phare CBC (Cross Border Cooperation).
Cieľom Phare CBC je podpora spolupráce medzi hraničnými regiónmi v EÚ a krajinami strednej a východnej Európy. Na tento program sa podpisujú osobitné finančné memorandá.
Od roku 1999 koordinoval program cezhraničnej spolupráce Úrad vlády SR prostredníctvom Odboru
zahraničnej pomoci - PIU Phare CBC. V Indikatívnom programe Phare-CBC boli stanovené tieto priority:
• technická infraštruktúra
• hospodársky rozvoj
• životné prostredie.
Tabuľka č. 186: Program cezhraničnej spolupráce

Zdroj: MŽP SR
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Program trilaterálnej regionálnej spolupráce
Vznikol z iniciatívy troch premiérov vlád Rakúska, Maďarska a Slovenska. Orientoval sa najmä na vypracovanie spoločných štúdií a návrh opatrení na kontrolu a ochranu životného prostredia, ako napr.:
• zdokonaľovanie predpovedania povodní v povodí stredného úseku Dunaja (1,52 mil. Sk),
• hodnotenie rizikovosti starých záťaží v ekologicky citlivých oblastiach územia Slovenska, Rakúska a
Maďarska (500 tis. Sk),
• zosuvy a iné poruchy na svahoch vo flyšových oblastiach SR, Rakúska a Maďarska (700 tis. Sk)
• integrácia geologickej informatiky v rámci štátov Slovenska, Rakúska a Maďarska (300 tis. Sk).

Phare MCPE - Viacnárodný program Phare

Phare REAP
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Viacnárodný program Phare bol program regionálneho charakteru so zameraním na riešenie problémov
ochrany životného prostredia v krajinách strednej a východnej Európy. Program sa ukončil v roku 2000,
vzhľadom na novú koncepciu v prístupe pomoci kandidátskym krajinám.
• Environmentálny program pre povodie Dunaja (EPPD). Cieľom programu bolo v rámci spoločných aktivít
krajín povodia Dunaja zlepšenie kvality vôd Dunaja a trvalé využívanie jeho vôd.
• Rozvíjanie revitalizačných opatrení po uránovej činnosti v krajinách strednej a východnej Európy (slovenský
pilotný projekt „Účinnosť bývalej revitalizácie po uránovej činnosti na Slovensku„) - projekt bol
schválený v roku 1998 Riadiacim výborom Phare v Bruseli. Európska komisia zadala riešenie tohoto
projektu firme EA Technology z Veľkej Británie. Finančná hodnota projektu bola 230 tis. EUR, z toho
fond Phare 180 tis. EUR a slovenská strana 50 tis. EUR. Realizáciu projektu, ktorý bol ukončený v roku
2000, možno považovať za úspešnú.
• Europarc Expertise Exchange (celý názov projektu je Technická pomoc krajinám strednej a východnej
Európy prostredníctvom školení, spolupráce a výmenných stáží pracovníkov), objem schválenej pomoci
nebol identifikovaný. Projekt prebieha od roku 1997 - do decembra roku 2001.

REAP (Regional Environmental Accession Project) je zameraný na prístupový proces s dôrazom na
aproximáciu environmentálneho acquis v kandidátskych krajinách. Európska únia vyčlenila na tento projekt
3,65 MEUR. V súčasnosti prebiehajú rokovania o príprave projektov v rámci čiastkových úloh so zameraním
na smernicu o dusičnanoch.
ISPA - Nástroj štrukturálnej politiky v predvstupovom období
ISPA je finančný nástroj schválený Nariadením Rady č. 1267/1999, podľa ktorého sa v rokoch 2000 - 2006
pre všetkých desať asociovaných krajín uvoľní ročne 1,04 miliardy EUR z Európskeho garančného a
zabezpečovacieho fondu na podporu náročných investičných projektov v oblasti dopravy a životného
prostredia. Nariadenie vstúpilo do platnosti v januári 2000. V oblasti životného prostredia sa ISPA zameriava na podporu investične náročných projektov, ktoré majú napomôcť implementácii smerníc Európskej
únie v oblasti odpadových vôd, pitnej vody, tuhého odpadu a znečistenia ovzdušia.
Hlavným dokumentom pre identifikáciu a výber projektov je Národná stratégia ISPA pre životné prostredie.
Prevažná časť doteraz predložených projektov sa týkala plnenia Nariadenia Rady č. 91/271/EEC o mestských
odpadových vodách. Z programového rozpočtu ISPA 2000 sa financovali nasledovné projekty:
• Čistenie odpadových vôd na pravom brehu mesta Trenčín v sume 3, 97 MEUR
• Rozšírenie čistiarne odpadových vôd v Nitre sumou 5,18 MEUR
• Systém zberu a čistenia odpadových vôd v Banskej Bystrici sumou 4,29 MEUR.
Rada environmentálnych projektov doporučila ministrovi životného prostredia schváliť 11 projektov:
• Rekonštrukcia ČOV a kanalizačnej siete v Dunajskej Strede
• Rozšírenie ČOV vo Zvolene
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Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd spoločenstva obcí Topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
Kanalizácia v regióne Horný Zemplín a ČOV Humenné
Ochrana vodnej nádrže Starina
Odkanalizovanie regiónu v oblasti Svidníka
Odkanalizovanie oblasti v okolí mesta Šaľa
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd mesta Čadca a okolitých obcí
Odkanalizovanie regiónu Záhorie
Dodávka pitnej vody, odkanalizovanie a výstavba ČOV v juhovýchodnom Zemplíne
Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou.
Tieto projekty schválil minister rozhodnutím. Predkladateľom týchto projektov by mala byť poskytnutá
odborná pomoc na prípravu potrebných podkladov a konečnej žiadosti o finančnú pomoc ISPA.
EK odporúčala orientovať sa na riešenie environmentálnej infraštruktúry a zabezpečenie jej súladu s legislatívou EÚ vo veľkých aglomeráciách.
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UNDP (United Nations Development Program)

UNDP je jednou z najvýznamnejších medzinárodných organizácií rozvojovej pomoci systému OSN, ktorá
ročne disponuje prostriedkami vo výške 1,7 mld. USD
V máji 1997 bol podpísaný medzi UNDP a vládou SR zastúpenou MŽP SR Program Capacity 21 pre SR.
Je zameraný na budovanie siete na podporu environmentálneho hodnotenia a trvalej udržateľnosti a plne
zapadá do Prvého rámcového programu spolupráce medzi UNDP a SR, v ktorom je jedným z hlavných
cieľov aj spolupráca v oblasti manažmentu životného prostredia.
V roku 1999 sa začal realizovať aj projekt „Podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike“ s
podporou zo strany UNDP čiastkou 453 000 USD a zo strany MŽP SR nefinančným vkladom 1 220 000
Sk. Projekt by sa mal ukončiť v roku 2001. Cieľom projektu je
- vypracovanie Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR,
- vypracovanie pilotnej regionálnej Agendy 21 (región stredné Pohronie),
- realizácia programu malých grantov na podporu aktivít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja určeného
pre obce a mimovládne organizácie.
V roku 2000 bolo zahájené riešenie projektu „Budovanie siete na podporu environmentálneho hodnotenia a trvalej udržateľnosti v SR – revízia, v celkovej čiastke 21 928 USD z UNDP a nefinančným vkladom
MŽP SR 3 000 USD. Doba realizácie je 2000 - 2001 s cieľom podporovať informovanosť o aktivitách v
oblasti trvalo udržateľného rozvoja a stave životného prostredia v SR. Prínosom je vypracovanie informačnej
príručky o stave zložiek ŽP, príprava internetovej stránky venovanej problematike TUR.
Objem financií poskytnutý zo strany UNDP pre obidva projekty je 474 928 USD.

UNESCO
Aktivity MŽP SR v rámci UNESCO vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v tejto medzinárodnej svetovej organizácii, ktoré bolo schválené najvyššími predstaviteľmi štátu hneď po jeho vzniku v roku 1993.
Slovenské geologické organizácie sa pripojili k návrhu projektu IGCP, predloženému Juhosláviou a
Ruskom, ktorý by mal riešiť veľmi nebezpečnú a pritom v SR značne rozšírenú kontamináciu životného
prostredia ťažkými kovmi - ortuťou, arzénom a antimónom. ŠGÚDŠ predložila na schválenie návrh medzinárodného projektu IGCP na riešenie ďalšej významnej problematiky slovenskej nerastnej surovinovej základne, akou je ťažba a zužitkovanie magnezitov s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie.

Rada Európy
• Pilotný projekt RE pre tvorbu siete EMERALD
Celkovým objem pomoci:
210 000 Sk, náklady slovenskej strany cca 200 000 Sk; trvanie projektu: 1999 – 2000
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Cieľ:

Navrhnúť územia reprezentatívne svojím zastúpením biotopov a
druhov rastlín a živočíchov v súlade s cieľmi Bernskej konvencie.
Svojím rozsahom a zameraním poskytuje prípravu pracovníkov
ochrany prírody na tvorbu sústavy NATURA 2000, ktorej vytvorenie
je požiadavkou vstupu do Európskej únie.

GEF – Svetová banka
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• Inštalácia paroplynového cyklu na zvýšenie efektívnosti výroby tepla a elektriny v Chemosvite a.s., Svit
Objem zahraničnej pomoc:
2,2 mil. USD z GEF celkové náklady na projekt: 9,1 mil. USD
Cieľ:
Inštalácia paroplynového cyklu s plynovou a protitlakovou parnou
turbínou namiesto jestvujúcej kotolne s parnou turbínou na pokrytie
očakávanej budúcej potreby. Predpokladané výsledné zníženie emisií
skleníkových plynov (oxidu uhličitého) bude 60 tis. t CO2 ročne
počas 20 rokov životnosti.
GEF – UNEP
• Prieskum spotreby metylbromidu, jestvujúcich a potenciálnych alternatív a regulácia metylbromidu ako podklad do projektu: Iniciovanie skorého vylúčenia metylbromidu v krajinách s transformujúcou sa ekonomikou
prostredníctvom zvýšenia vedomostí, vývoja politiky a tréningových aktivít
Výsledky riešenia boli v roku 2000 postúpené UNEP-u TEI Paríž.
• Národná inventarizácia a ochrana mokradí na Slovensku
Koordinátor:
Byro Ramsarskej konvencie, Gland, Švajčiarsko.
Celkový objem pomoci:
30 000 CHF, náklady slovenskej strany z rozpočtu MŽP SR 350 000 Sk. Trvanie projektu: 1991 - 2000
Cieľ:
Realizácia Strategického plánu Dohovoru o mokradiach
(Ramsarská konvencia) na roky 1997 - 2002 a plnenie záväzkov
Dohovoru v oblasti inventarizácie mokradí a následného plánovania a ochrany mokradí.
Stav:
Projekt skončil koncom roku 2000 vyhodnotením výsledkov mapovania mokradí na Slovensku v rokoch 1991 - 2000 a vydaním publikácií.
• Workplan Implementation Upper Tisza Project
Koordinátor:
Wetlands International, Wageningen, Holandsko.
Celkový objem pomoci:
nebol identifikovaný. Trvanie projektu: prípravná fáza (2000)
Cieľ:
Vytvoriť tím pracovníkov, ktorí sa budú v budúcnosti podieľať na
pokračovaní projektu v oblasti hornej Tisy, vypracovanie
spoločného postupu pri ochrane dotknutého územia, manažment a
múdre využívanie hornej Tisy a priľahlých mokradí.
• Ochrana a manažment Mokradí Turca
Koordinátor:
Wetlands International – AEME, Wageningen, Holandsko
Celkový objem pomoci:
30 000 EUR. Trvanie projektu: 2000 - 2001
Cieľ:
Zlepšenie stavu ochrany a starostlivosti o ramsarskú lokalitu
Mokrade Turca vypracovaním programu starostlivosti, vyhlásením
nových chránených území, zlepšením kapacitných a odborných
schopností organizácie zabezpečujúcej starostlivosť o územie a
zvyšovaním povedomia miestneho obyvateľstva osvetou.
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Tabuľka č. 187: Prehľad projektov zahraničnej pomoci v roku 2000

Zdroj: MŽP SR
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