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

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
 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 v kapitole 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 rámci environmentalistických
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 členským
štátom,
• 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 a NATO
Rok 2001 vo vzťahu k EÚ sa niesol v znamení intenzívnych negociácií v kapitole Životné prostredie. Priame rokovania
s Európskou komisiou sa začali 30. marca 2001, kedy bola na prístupovej konferencii na úrovni zástupcov ministrov
oficiálne otvorená kapitola Životné prostredie.
V priebehu negociácií SR vypracovala 3 dodatkové informácie a uskutočnili sa technické konzultácie v Bruseli
15. októbra 2001. Ich cieľom bolo vyjasnenie pozícií oboch zúčastnených strán s ohľadom na podmienky vstupu SR do
EÚ a možnosti udelenia prechodných období.
Integrovaná aproximačná stratégia v kapitole Životné prostredie, ako nevyhnutná podmienka uzavretia kapitoly bola
vypracovaná v rámci bilaterálneho projektu s Dánskou agentúrou pre životné prostredie (DEPA). Dokument bol
prerokovaný a schválený vládou SR 6.12.2001 a následne zaslaný EK .
Kapitola Životné prostredie bola uzavretá na Prístupovej konferencii ministrov v Bruseli dňa 11.12.2001. SR v kapitole
životné prostredie vynegociovala 7 prechodných období. Ide o smernice v oblasti ochrany ovzdušia, vôd, odpadového
hospodárstva a kontroly priemyselného znečistenia, konkrétne :
• Smernica Rady č. 94/63/ES o riadení emisií VOC zo skladovania benzínu a jeho distribúcie z terminálov na čerpacie
stanice
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• Smernica Rady č. 94/67/ES o spaľovaní nebezpečného odpadu
• Smernica Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
• Smernica Rady č. 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného
prostredia
• Smernica Rady č. 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia
• Smernica Rady č. 88/609/EHS (v znení smernice 94/66/ES) o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok
z veľkých spaľovacích zariadení do ovzdušia
• Smernica 94/62/ES o obaloch a odpade z obalov.
SR vynegociovala prechodné obdobia v rôznej dĺžke, od 3 do 12 rokov.
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Jednou z oblastí, ktorú EÚ neustále monitoruje, je i administratívna pripravenosť SR na implementáciu acquis.
Uznesením vlády SR č. 702 zo dňa 18. júla 2001 bolo schválené navýšenie počtu zamestnancov pre kapitolu životné
prostredie v roku 2002 o 199 ľudí na implementáciu a presadzovanie nového environmentálneho acquis. Znamená to, že
postupne v priebehu roku 2002 noví zamestnanci posilnia nielen ministerstvo, ale predovšetkým SIŽP, ŠOP SR a odbory
ŽP krajských a okresných úradov, ktorým s prijímaním tzv. eurozákonov pribúdajú nové kompetencie a úlohy.
Slovensko zintenzívnilo aj činnosť v rámci jednotlivých pracovných skupín Výboru pre environmentálnu politiku a
Výboru pre chemické látky OECD. V súvislosti s ukončením technickej časti prístupového procesu SR do OECD sa
uskutočnila aj rozsiahla previerka stavu životného prostredia (Environmental performance rewiew) s následnou
obhajobou v pracovnej skupine pre environmentálne prehľady, ktorej výstupom bude publikácia zverejnená vo všetkých
členských krajinách OECD.
Slovensko sa aktívne zapája do činnosti Výboru pre výzvy modernej spoločnosti NATO zaoberajúceho sa problematikou
životného prostredia. V rámci posilňovania postavenia SR ako silného kandidáta pre členstvo v NATO, sa realizovali
konzultácie s predstaviteľmi Aliancie a jej kľúčových krajín, pričom výrazné miesto patrilo novým členom NATO.
V rámci ročného Národného programu pre vstup SR do NATO sa pod gestorstvom MŽP SR pokračuje v riešení dvoch
projektov zameraných 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.
Zástupcovia MŽP SR sa pravidelne zúčastňujú na pracovných zasadnutiach ďalších medzinárodných organizácií,
hlavne Európskej hospodárskej komisie, Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, Rady Európy a ďalších.

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 bolo dohodnuté presadzovať spoluprácu v ochrane životného prostredia 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. Na každom stretnutí boli prediskutované otázky vstupu do Európskej únie
s cieľom dohodnúť spoločný koordinovaný postup.

Dvojstranná spolupráca
V roku 2001 SR podpísala jednu bilaterálnu dohodu:
Dohoda medzi MŽP SR a MŽP Maďarskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarskej republiky o vzájomnej výmene
údajov zo systémov včasného varovania pred žiarením.
Uvedená dohoda sa tak stala súčasťou dvojstranných environmentálne zameraných zmlúv, ktoré SR v uplynulom
období podpísala s nasledovnými štátmi: Bulharsko, Bielorusko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Kanada, Kuba,
Litva, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Spolková republika Nemecko, Spolková republika
Rakúsko, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan, USA - štát Maryland.
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Opatrenia hospodárskej politiky a iné opatrenia budú
určené na to, aby viedli k hospodárskemu a sociálnemu
rozvoju Slovenskej republiky a budú sa riadiť zásadou
trvalo udržateľného rozvoja. Tieto opatrenia by mali
zabezpečiť, aby sa od samého začiatku brali plne do úvahy
aj aspekty ochrany životného prostredia a aby boli
prepojené na požiadavky harmonického sociálneho rozvoja
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Čl. 72 ods. 2 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej
medzi európskymi spoločenstvami a ich členmi na strane
jednej a Slovenskou republikou na strane druhej
(Luxemburg, 4. 10. 1993)

 PROGRAMY A PROJEKTY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
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)

Podpora Európskej únie smeruje v rámci tohto podprogramu do oblasti ochrany vôd, odpadového hospodárstva
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 M . Tieto sa môžu na základe schválených investičných
projektov čerpať do konca roku 2002. V roku 2001 prebiehala implementácia 86 projektov. K 31. 12. 2001 bolo
kontrahovaných 13 982 250 a čerpaných 4 823 394 .
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Tabuľka 215. Zoznam projektov financovaných z Phare EGS FM 1998

Prijímateľ pomoci Názov projektu

rozpočet
EUR
425 886

V.KRTÍŠ

skládka odpadov

NIŽNÁ MYŠLA
PATINCE
SWEDWOOD
TES. MLYŇANY
ZLATÉ MORAVCE
BYT. PODNIK
N.ZÁMKY
JELŠAVA
KOJŠOV
SPIŠSKÁ BELÁ

kanalizácia
kanalizácia

ŽILINA Bánová
ŽILINA Budatín
DLHÉ
N/CIROCHOU
ROHOŽNÍK

kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia

BELADICE
BOHDANOVCE

kanalizácia
kanalizácia

BA - Vrakuňa

kanalizácia

BRODSKÉ II
ČECHINCE
DOLNÁ STREHOVÁ
GALANTA
HARMANEC
H. TRHOVIŠTE
HRNČIAROVCE
HRONSKÉ
KĽAČANY
JELŠOVCE
KOJŠOV
KOŠICE Poľov,MU
KOŠICE Ťah.Repnis.
KOŠICE Ťah.Jazvečia
KRČAVA
KRIŽOVANY
LOBBE, s.r.o.,
ŽAKOVCE
ĽUBICA

kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
ČOV – rekonštr.
tepelné palivo
kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia

kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
skládka odpadov
Úsvit
kanalizácia

ĽUBICA
ĽUBIETOVÁ
MADUNICE

skládka kom. odpadov 481 746
kanalizácia
545 465
kanalizácia
98 087

MALŽENICE
MOCENOK
NITRA
PIEŠTANY
RIŠŇOVCE
SOLČANY
ŠAMORÍN

kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia - zberač
uzavretie skládky
kanalizácia
kanalizácia
ČOV

kanalizácia

rozpočet
EUR
85 142

TOPVAR
TOPOĽČANY
TRNAVA
ULIČ
VEĽKÁ PAKA
V. SLAVKOV
VERONIKA
VLCANY

kompostáreň
skládka kom. odpadov
kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
ČOV
kanalizácia

180 968
17 456
90 000
31 498
350 955
117 331

VOLKOVCE
ZUBEREC
ŽELEZIARNE
PODBREZOVÁ
KAJAL
SENEC
BCI ŽILINA

kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia

95 229
122 318
61 877

tepláreň

71 818
93 300
207 273
443 415
344 655
106 900
18 904
90 909

LEHOTA
p/VTÁČNIKOM
BRANČ
DETOX
B. BYSTRICA
KONZEKO
MARKUŠOVCE
SVAK ŽILINA
GBELY
KRIŽOVANY
BRODSKÉ I
HRNČIAROVCE
KRIŽOVANY
MALÉ VOZOKANY
NENINCE

ČOV - rekonštr.
kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
kanalizácia
uzavretie skládky
kanalizácia

710 281
194 600
37 259
83 000
224 196
242 427
29 950
56 820

43 124
47 000
88 210
28 546
86 793
49 292
149 630
74 236

ŠTEFANOVIČOVÁ
ZELENEČ
BYP L.HRÁDOK
KRIŽOVANY
LIPT. HRÁDOK
MELEK
NEMČINANY
PALÁRIKOVO

dodávka pitnej vody
kanalizácia
vykurovanie plynom
kanalizácia
rekonštr. skládky
dodávka pitnej vody
kanalizácia
kanalizácia

44 137
235 502
101 429
49 234
397 888
192 558
92 232
31 000

269 333

PETROCHEMA
DUBOVÁ
PRIEVALY
RAKOVICE
TOPVAR
TOPOĽČANY
TRNAVA
VEĽÝ GROB
VEĽKÁ PAKA
BANKA
HORNÉ ŠTITÁRE
KAFILÉRIA
SKO
RUŽOMBEROK

skládka priem. odpadov

81 845
21 128
531 250
317 773
274 259
1 145782
129 273
105 455
166 030
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kanalizácia
skládka odpadov
tepláreň rekonštrukcia
kanalizácia
kanalizácia
uzavretie skládky

Prijímateľ pomoci Názov projektu

554 546
239 728
49 336

98 845

113 637
67 679
163 296

44 570
90 910
113 120
41 654
428 527
68 182
351 047

ČOV
ČOV
zavedenie plynu

50 000
45 738
24 634
122 171

ČOV
sklad odpadu

80 759
36 920

čistiareň odpad. olejov

79 000

23 551

kanalizácia
skládka odpadov
ČOV

19 000
120 637
320 663

skládka odpadov
dodávka pitnej vody
dodávka pitnej vody
kanalizácia
dodávka pitnej vody
modernizácia
skládka odpadov

181 000
52 618
30 313
111 251
37 000
296 901
239 905
Zdroj: MŽP SR
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 Phare - Twinning
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Tabuľka 216. Twinningové projekty schválené (FM) pre rok 1998

Zdroj: MŽP SR

Tabuľka 217. Twinningové projekty schválené (FM) pre rok 1999

Zdroj: MŽP SR

Tabuľka 218. Twinningové projekty schválené v rámci Finančného memoranda (FM) 2000:

Zdroj: MŽP SR
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 PHARE CBC - Cezhraničná spolupráca
PIU PHARE CBC bola v júli 2001 delimitovaná z Úradu vlády SR na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Zodpovednosti PIU PHARE CBC boli rozdelené medzi odbor programovania regionálneho rozvoja a koordinácie
štrukturálnych nástrojov a Implementačnú agentúru pre regionálny rozvoj v rámci ministerstva. Prioritami pre programy
PHARE CBC sú:
• dopravná infraštruktúra
• cezhraničné organizačné štruktúry a siete
• ľudské zdroje
• trvalý rozvoj priestoru a životného prostredia.
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Tabuľka 219. Program PHARE CBC - Cezhraničná spolupráca rok 2001

Zdroj: MŽP SR

ISPA - Nástroj štrukturálnej politiky v predvstupnom období

V roku 2001 boli do Európskej komisie zaslané prihlášky o pomoc pre projekty Rozšírenie čistiarne odpadových vôd vo
Zvolene a Združenie Mikroregión Topoľčany - Duchonka - Kanalizácia a čistenie odpadových vôd. Projekt Zvolen bol
úspešný, zatiaľčo projekt Topoľčany - Duchonka bol Európskou komisiou zamietnutý. Príprava projektu Komplexná
ochrana vodnej nádrže Starina bola po prezentácii priebežnej správy zastavená, nakoľko sa nepreukázala priechodnosť
navrhovaného opatrenia cez program ISPA. Žiadateľ o projekt Dunajská Streda - kanalizácia a čistenie odpadových vôd
odstúpil. Príprava projektov Zásobovanie pitnou vodou pre okres Veľký Krtíš a Vodovodná a kanalizačná sieť pre oblasť
juhovýchodného Zemplína sa začala v druhej polovici roku 2001.
Okrem prípravy projektov cestou technickej asistencie (financovanej
z prostriedkov ISPA) boli vypracované aj žiadosti o grant na náklady žiadateľa
pre projekty Dolný Turiec - Martin, kanalizácia a ČOV a Povodie rieky Hron.
Projekt Dolný Turiec - Martin bol schválený.
Súbežne sa v roku 2001 pripravovala realizácia projektov schválených
v predošlom období - ČOV v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici a Komárne.
V roku 2001 rezort MŽPSR vykonával činnosti, ktorými sa má zabezpečiť
prísun dotácií pre environmentalistické investície v celkovej výške 2,055 mld Sk
podľa nasledovnej tabuľky:
Tabuľka 220. Prehľad schválených projektov v programe ISPA do konca roka 2001

Zdroj: MŽP SR
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Prehľad projektov zahraničnej pomoci
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Tabuľka 221. Prehľad projektov zahraničnej pomoci v rokoch 1999 - 2001

197

Sp
Sl rá
ov va
en o
sk st
ej av
re e ž
pu iv
bl otn
ik é
y ho
v
ro pr
ku ost
20 red
01 ia

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

198

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Manažment povodní v SR a na
Ukrajine

9,7 mil. DKK
(2,2 mil.
DKK - SR)

DHI
SHMÚ, VÚVH,
SVHP, Povodie
Bodrogu a Hornádu
Energetické centrum
BA
4,8 mil. DKK
Fy CarlBro
SHMÚ

Bytové tepelné hospodárstvo
na Slovensku
Implementácia národného
systému pre inventarizáciu
emisií v ovzduší
Potenciál využitia biomasy
ako obnoviteľného zdroja
energie na Slovensku
Rozširovanie metód a
skúseností z Bruntland. mesta
Rajec
Štúdia uskutočniteľnosti.
Vzdelávacia a inštitucion.
základňa env. monitoringu na
Slovensku

750 tis. DKK

18,81
15,44
25,74
850 tis.
NLG

1 mil.
NLG

N*
4,36

Budovanie sústavy NATURA
2000

Manažment slovenských
jaskýň

10,00

Manažment ochrany lesov
TANAP-u

1,38

Elektrické stanice - vvn
vypínače

47,15

Developing Slovakia`s
Domestic GHG Emission
Cap&Trade System
Environmentálna výchova k
ochrane prírody
Podpora prístupu verejnosti k
rozhodovaniu v oblasti ŽP

N

6,61

Záverečná správa február 2002
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Fy DHI

Tepláreň I. Bratislava - KGJ
Technológia minimalizácie
odpadov v priemysle

Inventarizácia lúčnych a tráv.
ekosystémov

ECI Ballast
EC Bratislava
DTI
SEA, MÚ Rajec

Šetrenie energie v slovenskom
mliekarenskom priem.
Nemocnica Nitra - KGJ

Hydrostab - technológia
recyklácie úložísk
nebezpečných odpadov v Žiari
nad Hronom
Rieka Hornád v roku 2005

Ukončenie 12.2002

Holandsko
Mliekospol, a.s. Nové
PSO program
Zámky
Nemocnica s
PSO program
poliklinikou Nitra
ZSE BA
PSO program
Emotech B.V.
Pp ukončenie 2002
Haskoning B.V.
AMCOR N.Zámky
BKB WM Dalfsen
Pp ukončenie 2002
RAZOB Nuenen
Haskoning
ZSNP Z.n/Hronom
RIZA NL
MATRA program
VÚVH BA
Gestor - OOV
RDSNC NL
MŽP SR, Daphne,
SAŽP, ŠOP SR
VVMZ Wetlands
Matra Pre accession
International,AVALO
N,
Realizácia-2001-2003
SOVON,BÚ SAV,
Daphne, SOVS,ÚKE...
Japonsko
JICA
Správa slovenských
jaskýň L.Mikuláš
MŽP SR/VÚ TANAP
JICA
Finančná čiastka
predstavuje hodnotu
darovaných prístrojov
Švajčiarsko
Ukončenie 2002
STUCKY CE, CH
SE, a.s. BA
US EPA
Ukončenie 2002
Center for Clean Air
Policy
MŽP SR
Veľká Británia
MŽP SR/ŠOP SR
60 tis. GBP
WS Atkins
Ukončenie 04.2002
MŽP SR, OÚ Žilina,
OÚ Prievidza
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Vysvetlivky:
Čísla predstavujú celkovú hodnotu zahraničnej
pomoci v mil. Sk (ak nie je uvedená iná mena)
Finančné čiastky boli prepočítané podľa
kurzového lístka NBS ku dňu 29. 1. 2001
N - finančný objem neidentifikovaný
Tmavé plochy znázorňujú obdobie realizácie
projektu

