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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.
Svetová charta o prírode schválená
Valným zhromaždením OSN 28. októbra 1982

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
z MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A ŠTRUKTÚRY
Európska únia
MŽP SR sa v roku 2005 podieľalo na tvorbe právnych noriem Spoločenstva, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú
podobu národnej legislatívy a zároveň pokračoval proces transpozície a zabezpečovania implementácie platných právnych
noriem v oblasti životného prostredia.
Participácia na tvorbe právnych noriem prebiehala prostredníctvom expertov rezortu živorného prostredia zapojených
do aktivít uskutočňovaných pracovnými orgánmi Rady EÚ ako aj výbormi a pracovnými skupinami Európskej komisie
(EK).
V oblasti životného prostredia existujú 2 pracovné skupiny Rady EÚ týkajúce sa životného prostredia (J.1. Pracovná
skupina pre životné prostredie - tematicky zameraná na vnútorné environmentálne politiky a J.2. Pracovná skupina pre
medzinárodné aspekty životného prostredia - zameraná na externé environmentálne politiky a koordináciu stanovísk
členských krajín pred vyjednávaním o medzinárodných environmentálnych dohovoroch) a ich 3 podskupiny. Zástupcovia
rezortu životného prostredia, ako aj prizvaní odborníci z iných rezortov (MH SR, ÚGKK SR, MZ SR - CCHLP, ÚVZ SR,
MP SR, MDPT SR) sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí pracovných skupín Rady EÚ.
Na európskej úrovni je najvyšším rozhodovacím orgánom pre prijímanie legislatívnych aktov a politických dokumentov
v oblasti životného prostredia Rada EÚ pre životné prostredie. Kompromisné návrhy dojednané v Rade sú konfrontované
s pozíciou EP a návrh sa stáva platným, ak je prijateľný pre obidve inštitúcie.
Rada EÚ pre životné prostredie je zložená z ministrov životného prostredia. Rokovania sa zúčastňuje aj komisár pre
životné prostredie, ktorý reprezentuje EK. Okrem pravidelných zasadnutí predsedníctvo zvyčajne organizuje i tzv.
neformálnu Radu EÚ pre životné prostredie vo svojej krajine. V roku 2005 sa konali celkovo 4 zasadnutia formálnej Rady
EÚ pre životné prostredie (10. 3. 2005 24. 6. 2005, 17. 10. 2005, 2. 12. 2005) a jedna neformálna Rada EÚ pre životné
prostredie sa uskutočnila vo Veľkej Británii.
Podstatou účasti zástupcov SR na rokovaniach v rámci EÚ je obhajoba národných záujmov pri hľadaní spoločne
akceptovateľného kompromisu. Veľmi dôležitú úlohu má preto koordinácia národnej pozície. Koordinácia politiky SR
k EÚ v oblasti životného prostredia na vnútroštátnej úrovni je v gescii MŽP SR. Rezortná koordinačná skupina pre životné
prostredie (RKS ŽP) zriadená Rozhodnutím ministra ŽP, tvorená zástupcami rezortu MŽP SR na úrovni generálnych
riaditeľov kľúčových sekcií, resp. riaditeľov odborov a organizácií rezortu ŽP (SIŽP, SAŽP) a ďalších expertov ÚOŠS,
ktoré majú vo svojej gescii právne akty (nariadenia, smernice ...) v oblasti životného prostredia, naďalej zabezpečoval
a svoju prvostupňovú koordinačnú úlohu. RKS ŽP schvaľovala pozície na rokovania pracovných skupín Rady EÚ pre
životné prostredie, vyjadrovala sa k návrhom inštrukcií pripravovaných pre Komisiu pre záležitosti EÚ 1 ako aj k návrhu
mandátu pre zastupovania Slovenska na úrovni Rady EÚ pre životné prostredie. Diskutované a riešené boli aj otázky
a problémy s nadrezortnou pôsobnosťou: prípravy podkladov a predbežných stanovísk na rokovanie Výboru pre európske
záležitosti NR SR, koordinácia konaní o porušení Zmluvy o založení ES a pod., reportingové povinnosti voči Európskej
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komisii, problémy pri preklade dokumentov, korigendá platných právnych predpisov, tlmočenie v pracovných skupinách
Rady EÚ. Príprava a schvaľovanie pozícií na rokovania COREPERu boli v oblasti ŽP zabezpečované prostredníctvom
účasti zástupcu MŽP SR na zasadnutiach Komisie pre záležitosti EÚ 1 na MZV SR.
Využijúc pozitívne skúsenosti "starých" členských štátov EÚ, MŽP SR počnúc októbrom 2005 organizovalo pravidelné
stretnutie zástupcov veľvyslanectiev členských krajín EÚ s ministrom životného prostredia SR pred formálnymi
rokovaniami Rád EÚ pre životné prostredie. Cieľom brífingov je informovať členské krajiny o pozíciách SR k prerokovávaným témam, ako aj získať informácie o postojoch ostatných členských krajín.
Zástupcovia MŽP SR sa pravidelne zúčastňovali aj rokovaní PS III. Doprava a Životné prostredie Národného konventu
o Európskej únii. Cieľom Národného konventu je zabezpečenie otvorenej permanentnej celonárodnej diskusie o konkrétnych otázkach a výzvach, ktoré vyplývajú pre SR z členstva v EÚ. V roku 2005 sa uskutočnili 2 zasadnutia PS III.
Životné prostredie (5. októbra 2005 a 5. decembra 2005). Predmetom rokovaní bola problematika tvorby pozícií SR
k predpisom a dokumentom EÚ v oblasti životného prostredia, transpozícia a implementácia smernice Európskeho
parlamentu a Rady č. 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia
a príprava Slovenska na implementáciu rámcovej smernice o vodách vo svetle vodohospodárskej politiky do roku 2015.
V roku 2005 boli prerokovávané resp. schválené Radou EÚ pre životné prostredie nasledovné dokumenty legislatívneho
charakteru:
• Návrh smernice EP a Rady o ochrane podzemných vôd proti znečisťovaniu;
• Návrh smernice EP a Rady o založení infraštruktúry pre priestorové informácie v Spoločenstve (INSPIRE);
• Návrh nariadenia EP a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+);
• REACH - príprava návrhu novej regulácie chemikálií (Návrh nariadenia EP a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzení chemikálií (REACH), ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre chemikálie a ktorým sa mení smernica
1999/45/ES a nariadenie (ES) o perzistentných organických znečisťujúcich látkach a Návrh smernice EP a Rady,
ktorou sa mení smernica Rady 67/548/EHS pre účely jej prispôsobenia k nariadeniu (ES) EP a Rady o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií).
• Návrh smernice EP a Rady o batériách a akumulátoroch a opotrebovaných batériách a akumulátoroch;
• Návrh smernice EP a Rady týkajúca sa manažmentu vody určenej na kúpanie;
• Návrh nariadenia o aplikácii ustanovení Aarhuského dohovoru pre inštitúcie a orgány ES;
• Návrh rozhodnutia Rady o ratifikácii Európskym Spoločenstvom Aarhuského dohovoru;
• Návrh smernice EP a Rady, ktorou sa zavádzajú normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí;
• Návrh nariadenia EP a Rady týkajúceho sa zriadenia Európskeho registra únikov a prenosov znečisťujúcich látok
a doplňujúceho smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES;
• Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu EHK OSN o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok v mene
Európskeho spoločenstva;
• Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva
Európskym spoločenstvom;
• Návrh smernice EP a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu.
Strategické dokumenty prerokovávané na úrovni Rady EÚ pre ŽP:
• Stratégia Spoločenstva týkajúca sa ortuti;
• Tematická stratégia k lepšej regulácii;
• Tematická stratégia o znečistení ovzdušia.
Ďalšie významné témy prerokovávané na úrovni Rady EÚ v oblasti ŽP:
• Klimatické zmeny - prijaté závery Rady k 11. stretnutiu strán
rámcového dohovoru OSN o klimatickej zmene (COP 11) a 1. stretnutiu strán Kjótskeho protokolu (MOP 1);
• Obmedzenie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny;
• Strategický prístupu k medzinárodnému hospodáreniu s chemickými
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látkami - prijatý v rámci prípravy na medzinárodnú konferenciu o hospodárení s chemickými látkami;
• Ďalšie kroky v oblasti GMO - úvodná diskusia o európskych perspektívach najlepšieho využitia GMO a o rozhodovacom procese o GMO.
Priority EÚ a predsedníckych krajín Rady EÚ v starostlivosti o životné prostredia roku 2005
Podľa princípu rotujúceho predsedníctva sa členské krajiny EÚ striedajú vo vedení Rady EÚ každých 6 mesiacov.
V roku 2005 predsedalo v 1. polroku Luxembursko a v 2. polroku Veľká Británia. Ich prioritnými environmentálnymi
témami boli na základe „Operačného programu Rady EÚ na rok 2005 predloženého luxemburským a britským
predsedníctvom“ najmä nasledujúce oblasti:
Tematické stratégie
Diskusia o siedmich tematických stratégiách predložených v rámci 6 Environmentálneho akčného programu (EAP)
(ochrana pôdy, prevencia a recyklácia odpadov, trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, trvalo udržateľné
používanie pesticídov, kvalita ovzdušia, ochrana a zachovanie morského prostredia, mestské prostredie a súvisiace oblasti
trvalo udržateľnej spotreby a produkcie, ako integrovaná výrobková politika) bola veľmi dôležitá pre environmentálnu
politiku EÚ v nadchádzajúcich rokoch. Tieto tematické stratégie obsahujú niekoľko legislatívnych ako aj nelegislatívnych
iniciatív.
Štyri kľúčové oblasti 6 EAPu
Rada vyvinula maximálne úsilie na dosiahnutie zhody o nariadení o finančnom nástroji pre životné prostredie
(LIFE +) a o smernici INSPIRE zameranej na zriadenie infraštruktúry na prevenciu a lepší manažment potenciálnych
environmentálnych rizík s cieľom podpory dosiahnutia akcií v rámci 6 EAP.
V oblasti klimatických zmien sa predsedníctva zamerali na zavedenie stredno a dlhodobých stratégií a cieľov EÚ
v oblasti klimatických zmien a pokúsili sa zabezpečiť, že EÚ bude schopná demonštrovať pokrok smerom ku Kjotským
záväzkom. Monitorovali efektívnu implementáciu systému obchodovania s emisiami a pokúsili sa ukončiť prácu
na návrhu, ktorý sa týka fluorovaných skleníkových plynov.
V oblasti ochrany prírody a biodiverzity sa Rada zaoberala aktivitami týkajúcimi sa biodiverzity EK a smernice, ktorou
sa zavádzajú normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí.
V oblasti životného prostredia, zdravia a kvality života Rada finalizovala prácu na smernici týkajúcej sa manažmentu
vody určenej na kúpanie, a smernici o obsahu síry v lodných palivách. Začalo sa tiež diskutovať nariadenie o registri
únikov a prenosov znečisťujúcich látok a o smernici týkajúcej sa ochrany podzemných vôd.
V oblasti prírodných zdrojov a odpadu, uvedené predsedníctva finalizovali práce na smernici o nakladaní s odpadom
z ťažobného priemyslu, významný pokrok sa dosiahol aj v prácach na smernici o batériách a akumulátoroch a na zabezpečení konečnej dohody o nariadení o preprave odpadu.
Spravovanie otázok týkajúcich sa životného prostredia (governance)
Obe predsedníctva vyvíjali snahu ukončiť prácu na nariadení, aby sa pre EÚ uviedol do platnosti Aarhuský dohovor
a rozhodnutie umožňujúce Spoločenstvu pristúpiť k dohovoru a urobiť pokrok aj na poslednom predpise z Aarhuského
balíčka (návrhu smernice EP a Rady o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia).
Environmentálne technológie
Obidve predsedníctva významne podporili pokrok pri implementácii Akčného plánu pre environmentálne technológie
(ETAP) v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Višegrádska spolupráca (V4)
V poľskej Białowieżi sa 6. - 7. júna 2005 konalo v poradí už 12. stretnutie ministrov životného prostredia krajín V4.
Ministri na stretnutí privítali nadobudnutie platnosti Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru o zmene klímy
a podporili potrebu urýchlenia procesu medzinárodných negociácií smerom k vypracovaniu globálnych, strednodobých
a dlhodobých stratégií na zníženie emisií spôsobujúcich skleníkový efekt.
Ministri si zároveň vymenili skúsenosti z čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a dohodli
sa, že si na expertnej úrovni vymenia informácie o chránených územiach zaradených do siete NATURA 2000 s osobitným
dôrazom na zladenie týchto území pozdĺž spoločných hraníc
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Dvojstranná spolupráca
Dvojstranná spolupráca so susednými krajinami Českou republikou, Poľskou republikou, Maďarskou republikou
a Rakúskou republikou bola zameraná hlavne na spoluprácu prihraničných regiónov pri programovaní a realizácii
spoločných projektov aj s finančnou podporou programov EÚ.
V roku 2005 MŽP SR podpísalo jedno memorandum - Memorandum porozumenia medzi MŽP SR a Ministerstvom
vedy a ochrany životného prostredia Srbskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (Bratislava,
14. 2. 2005), ktoré vytvorilo priestor pre odovzdanie skúseností srbskej strane hlavne z prístupového procesu SR do EÚ
a z fungovania Environmentálneho fondu.
Slovenská republika v roku 2005 ratifikovala, alebo sa stala zmluvnou stranou viacerých medzinárodných dohovorov
a protokolov:
• Protokol k Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o znížení
acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (Göteborg, 30. 11. 1999, SR podpis 1. 12. 1999, SR ratifikácia 28. 4.
2005)
• Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb (Washington, 2. 12. 1946) a Protokol zmien a doplnkov (Washington,
19. 11. 1956, SR prístup 22. 3. 2005)
• Európsky dohovor o krajine (Florencia, 20. 10. 2000, SR podpis 30. 5. 2005, SR ratifikácia 9. 8. 2005)
• Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti
v záležitostiach životného prostredia - Aarhuský dohovor (Aarhus, 25. 6. 1998, SR prístup 5. 12. 2005).

Foto: A. Kušíková
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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
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)

z PROGRAMY A PROJEKTY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Phare - Národný program
 Phare - Twinning, Twinning light
V oblasti životného prostredia sa program PHARE v roku 2005 naďalej zameriaval na posilnenie administratívy MŽP
SR a podporu procesu aproximácie legislatívy a jej uplatňovania v súlade s požiadavkami EÚ.
Finančné memorandum Národného programu PHARE 2002 bolo podpísané 10. januára 2003. Pre rezort životného
prostredia boli schválené 3 twinning projekty v celkovej finančnej čiastke 4,02 mil. EUR, ktorých implementácia
pokračovala aj v roku 2005.
Programovanie Národného programu PHARE 2003 bolo posledným pred vstupom SR do EÚ. Projekty schválené
v rámci PHARE Finančného memoranda 2003 sú realizované v rokoch 2004 - 2006. Pre rezort MŽP SR boli v rámci
tohto memoranda schválené tri projekty, ktorých príprava na realizáciu bola zahájená po výberových konaniach
v novembri 2003. Okrem veľkých twinning projektov boli v rámci nealokovanej čiastky tzv. Unallocated Institutional
Building Facility schválené na financovanie dva projekty technickej asistencie. Ich realizácia bola zahájená v druhom
polroku 2004.
Tabuľka 220. Twinningové projekty realizované v rámci Finančného memoranda Národného programu PHARE 2002

SK02/IB/EN/01: Implementácia a presadzovanie smernice o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok
do vodného prostredia
Taliansko (International Federation of United Cities and Local Administrations and of
Zahraničný partner
the Province of Turin)
Celkový finančný
1 415 000 EUR
objem
Zavedenie a uplatňovanie smernice Rady 76/464/EHS o uvoľňovaní nebezpečných
Cie ľ
chemických látok do vodného prostredia. Projekt bol zameraný hlavne na:
zavádzanie procesu vydávania povolení na vypúšťanie odpadových vôd
aktualizáciu emisií všetkých vypúšťaných odpadových vôd podľa zoznamov I. a II.
spracovanie Programov znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť
škodlivými látkami v SR
vypracovanie národného monitorovacieho systému na kontrolu znečistenia
povrchových vôd nebezpečnými látkami
chemické analýzy vybraných pilotných znečisťovateľov Programu znižovania
znečistenia vôd
PROJEKT BOL ÚSPEŠNE UKONČENÝ V AUGUSTE 2005
Stav projektu
SK02/IB/EN/02: Implementácia smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia (IPKZ)
Grécko – National Technical University of Athens (Národná technická univerzita
Zahraničný partner
v Aténach)
Celkový finančný
1 190 000 EUR
objem
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Projektovým zámerom bolo implementovať a uviesť do praxe požiadavky smernice
96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, t.j. zníži ť emisie v ovzduší,
vode a krajine, ako aj prijať opatrenia v oblasti tvorby odpadov, a tým prispieť
k ochrane životného prostredia ako celku.
Projekt bol zameraný na:
určenie a vypracovanie národného registra monitorovania znečistenia a emisií,
ktorý bude zahŕňať nebezpečné látky uvedené v prílohe č. 1 Smernice IPKZ
vybudovanie informa čného systému integrovanej kontroly a prevencie (Informačný
systém IPKZ), vytvorenie mechanizmu sprístupnenia informácii a zapojenia širokej
verejnosti do procesu
pripravenie databázy aktivít a vplyvov ľudskej činnosti na životné prostredie.
PROJEKT BOL ÚSPEŠNE UKONČENÝ V OKTÓBRI 2005
Stav projektu
SK02/IB/EN/03: Implementácia a presadzovanie smernice o ochrane prírodných stanovíšť a voľne žijúcej
fauny a flóry a smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov
Nemecko (German Federal Ministry for the Environment)
Zahraničný partner
Celkový finančný
1 415 000 EUR
objem
Projekt bol zameraný na:
Cie ľ
vytvorenie podmienok pre zlepšenie implementácie smernice o ochrane prírodných
stanovíšť a voľne žijúcej fauny a flóry a smernice o ochrane vo ľne žijúcich vtákov
zvýšenie informovanosti verejnosti o ochrane prírody a o sústave Natura 2000
prostredníctvom informačnej kampane a zapojením hlavných skupín spoločnosti
zabezpečenie technických podmienok pre implementáciu sústavy Natura 2000
prostredníctvom regionálnych, okresných a miestnych pracovísk ŠOP SR
vytvorenie ďalších manažmentových plánov na ochranu prírody pre viac ako 10 tis.
ha chránených území na Slovensku.
PROJEKT BOL ÚSPEŠNE UKONČENÝ V SEPTEMBRI 2005
Stav projektu
Cie ľ

Zdroj: MŽP SR
Tabuľka 221. Projekty realizované v rámci Finančného memoranda Národného programu PHARE 2003

SK03/IB/EN/01: POSILNENIE INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT V SEKTORE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Rakúsko (Federal Environment Agency - FEA)
Zahrani čný partner
Celkový finančný
1 160 000 EUR
objem
Posilnenie administratívnej, monitorovacej a vynucovacej kapacity v sektore životného
Cie ľ
prostredia s cie ľ om zabezpe čiť a transponovať acquis v ochrane ovzdušia, kvality vôd,
odpadového hospodárstva, ochrany prírody. Projekt je zameraný hlavne na:
štandardizáciu procesu reportovania
skvalitnenie národnej siete EEA
vybudovanie zdie ľ aného environmentálneho informačného systému
podporu monitoringu znečistenia ovzdušia a spracovávania dát.
PROJEKT V REALIZÁCII, PREDPOKLADANÉ UKON ČENIE - JÚL 2006
Stav projektu
SK03/IB/EN/02: Systém monitorovania biologickej bezpe čnosti (GMO)
Rakúsko (Federal Environment Agency - FEA)
Zahrani čný partner
Celkový finančný
1 500 000 EUR
objem
Zlepšenie administratívnych kapacít na poli biologickej bezpečnosti a vytvorenie
Cie ľ
národného monitorovacieho systému pre biologickú bezpečnosť, porovnateľnú so štandardným systémom v EÚ, ktorý zahŕňa používanie GMO v uzavretých priestoroch, ich
uvo ľňovania do environmentu a umiestnenia na trh, posil ňovanie kapacít.
PROJEKT BOL ÚSPEŠNE UKON ČENÝ V AUGUSTE 2005
Stav projektu
SR03/IB/EN/03: Implementácia smerníc EÚ o elektrickom a elektronickom šrote
Švédske obchodné zastupite ľ stvo – Swedish Trade Council
Zahrani čný partner
Celkový finančný
400 000 EUR
objem
vybudovanie systému na zneškod ňovanie odpadu z elektrických a elektronických
Cie ľ
zariadení za využitia najlepších dos tupných metód, opätovného využitia a
recyklácie
vytvorenie systému na využitie odpadu z elektrických a elektronických zariadení
vypracovanie „Registera producentov elektrických a elektronických zariadení v SR“
PROJEKT V REALIZÁCII, PREDPOKLADANÉ UKON ČENIE V NOVEMBRI 2006
Stav projektu
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Tabuľka 222. Projekty realizované v rámci nealokovanej čiastky tzv. "Unallocated Institutional Building Facility" Finančného memoranda Národného
programu PHARE 2003

UIBF 2003-004-995-01-04/07: Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu kontaminovaných
zariadení s obsahom PCB v SR
Dekonta s.r.o. v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom
Partner
Celkový finančný
130 000 EUR
objem
Hlavným cie ľ om projektu je podpora MŽP SR a SAŽP-COHEM pri vytváraní
Cie ľ
inštitucionálnych a organiza čných podmienok pre správne plnenie požiadaviek smernice
Rady 96/59/ES. Projekt je zameraný na:
zabezpe čenie plnenia požiadaviek EK týkajúcich sa podávania správ o stave
inventarizácie kontami novaných zariadení a nakladaní s nimi,
vytvorenie inštitucionálnej a organizačnej koordinácie prác pre zabezpečenie aktuálnej inventarizácie kontami novaných zariadení v SR a kontrolovaného nakladania
s nimi prostredníctvom nahlasovania údajov držiteľov kontaminovaných zariadení
s obsahom PCB a ich spracovania v IS
vytvorenie informačného systému, ktorého výstupy budú slúžiť pre podávanie správ
o aktuálnom stave kontaminovaných zariadení v SR a o spôsobe nakladania s nimi
pre MŽP SR, EK, orgány štátnej správy, štátne a verejné inštitúcie.
PROJEKT V REALIZÁCII, PREDPOKLADANÉ UKON ČENIE V JÚLI 2006
Stav projektu
UIBF 2003-004-995-01-04/17: Posilnenie administratívnych kapacít MŽP SR v oblasti prípravy
a implementácie projektov verejno-súkromného partners tva (PPP) a v oblasti štátnej pomoci v EÚ za
ú čelom efektívnej implementácie environmentáln eho acquis prostredníctvom environmentálnych
investi čných projektov
Integrated Skills s.r.o. Ve ľ ká Británia
Zahrani čný partner
Celkový finančný
199 999 EUR
objem
Projekt je zameraný na:
Cie ľ
zvýšenie kvalifikácie špecializovaných ľ udských zdrojov MŽP SR (Sekcie
zahraničnej pomoci) v oblasti prípravy a implementácie PPP projektov
zvýšenie kvalifikácie špecializovaných ľudských zdrojov MŽP SR (Sekcie
zahraničnej pomoci)v oblasti poskytovania štátnej pomoci v EÚ
optimalizáciu postupov Sekcie zahrani čnej pomoci pri príprave PPP projektov
v oblasti štátnej pomoci v EÚ tak, aby MŽP SR bolo schopné pripravovať a vies ť
realizáciu projektov štátne j pomoci a PPP projektov.
projekt v realizácii, predpokladané ukončenie v júni 2006
Stav projektu

 TRANSITION FACILITY - Prechodný fond (2004-2006)

Zdroj: MŽP SR

Prechodný fond - Transition Facility (2004-2006) je určený pre nové členské štáty EÚ s cieľom posilnenia a rozvoja ich
administratívnych kapacít pre zabezpečenie implementácie legislatívy ES v oblastiach, ktoré nemôžu byť financované zo
štrukturálnych fondov. Návrhy projektov musia vychádzať z acquis communautaire a nesmú sa prekrývať s existujúcimi
PHARE, alebo projektami iných fondov, ktoré poskytuje EÚ. Projekty majú byť zamerané na problémové, ťažko
transponované oblasti legislatívy EÚ do právneho systému SR (napr. na asistenciu expertov členských štátov EÚ pre smernice,
pre ktorých implementáciu SR žiada prechodné obdobia, ako aj aproximáciu a implementáciu novej legislatívy EÚ).
V súlade s týmito podmienkami boli pre rezort MŽP SR schválené na financovanie v rámci tzv. nealokovanej čiastky
(Unallocated Institutional Building Facility) Prechodného fondu na rok 2004 nasledovné projekty:
Tabuľka 223. Projekty realizované v rámci nealokovanej čiastky tzv. "Unallocated Institutional Building Facility" Prechodného fondu 2004

UIBF 2004/016 - 764.08.0301- 0002: Odvodenie typovo špecifických referenčných podmienok pre
klasifikáciu ekologického stavu vôd
Fínsko (Finnish Environmental Institute)
Zahraničný partner
Celkový finančný
200 000 EUR
objem
Hlavným cieľom projektu je určenie klasifikačného systému pre hodnotenie
Cieľ
ekologického stavu útvarov povrchových vôd SR analýzami biologických prvkov
kvality. Projekt je zameraný na:
• testovanie typológie útvarov povrchových vôd SR údajmi z analýz biologických
spoločenstiev (fytobentos, ryby a makroevertebráta) z referenčných lokalít
• výber reprezentatívnych kandidátskych metrík pre každý biologický prvok kvality
a vhodných pre hodnotenie ekologického stavu vôd,
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•

Stav projektu

odvodenie typovo špecifických referenčných podmienok pre každý biologický
prvok kvality
• odvodenie klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd
• zaškolenia slovenských, ktorí pracujú s monitoringom a hodnotením povrchových
vôd
projekt v realizácii, predpokladané ukončenie v júni 2006

UIBF 2004/016 - 764.08.0301 Zabezpečenie plnenia informačných tokov o kvalite vôd jazier a vodných
nádrží SR vo vzťahu k EEA a EK a softwarového posilnenie databázového systému vôd určených na kúpanie
Zahraničný partner
Celkový finančný
objem
Cieľ

Stav projektu

(projekt v príprave na realizáciu)
199 000 EUR
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie plnenia reportingových
povinností SR voči EEA ako i reportingových povinností voči Európskej komisii, ktoré
pre SR vyplývajú zo smernice 76/160/ EHS a Rámcovej smernice o vode (60/200/ES).
Projekt je zameraný na:
• vytvorenie systému získavania údajov o kvalite vôd v jazerách a vodných nádržiach
SR za účelom ich poskytnutia do informačnej siete EIONET – časť voda
• vytvorenie návrhu programu monitoringu jazier a vodných nádrží a jeho pilotná
realizácia podľa princípov Rámcovej smernice o vodách (RSV) a právnych
predpisov SR
• vytvorenie informačného a databázového systému na monitorovanie vôd určených
na kúpanie za účelom umožnenia plnenia reportingových požiadaviek podľa
smernice 76/160/EHS.
projekt v príprave na realizáciu
Zdroj: MŽP SR

LIFE III - finančný nástroj pre životné prostredie
Program LIFE je zameraný na podporu rozvoja a realizácie politiky ochrany životného prostredia ES a jeho hlavným
cieľom je prispieť k integrácii problematiky životného prostredia do ekonomickej a sociálnej oblasti. Aktivity sú
financované v troch základných oblastiach: LIFE - Príroda, LIFE - Životné prostredie, LIFE - Tretie krajiny.
• LIFE - Príroda: podpora aktivít zameraných na zachovanie prírodných stanovíšť voľne žijúcej fauny a flóry podľa
európskych smerníc o ochrane vtákov a biotopov a na prepojenie chránených plôch v rámci siete Natura 2000
• LIFE - Životné prostredie: rozvoj inovatívnych a integrujúcich techník a metód v životnom prostredí, podpora
demonštratívnych a inovatívnych aktivít zameraných na:
¾

začlenenie ochrany životného prostredia do rozvoja a plánovania mestských a pobrežných oblastí

¾

trvalo udržateľné využívanie povrchových a podzemných vôd

¾

znižovanie negatívnych vplyvov hospodárskych aktivít na životné prostredie

¾

prevencia vzniku, opätovné použitie, zhodnocovanie a recyklácia odpadov

¾ znižovanie negatívnych vplyvov vyrábaných produktov a poskytovaných služieb na životné prostredie
• LIFE - Tretie krajiny: rozvoj regiónov v oblasti Stredozemného a Baltického mora, táto časť programu na Slovensku
neprebieha.
Program je výnimočný tým, že nijako nezužuje príjemcov podpory, o podporu sa môžu uchádzať všetky subjekty
od štátnych inštitúcií po živnostníkov.
V druhej polovici roku 2004 prebiehala príprava projektových návrhov v rámci programovacieho roka 2005 a ich
následné zaradenie do hodnotiaceho procesu EK. V programe LIFE - Príroda boli odovzdané štyri projektové návrhy,
v programe LIFE - Životné prostredie tri projektové návrhy.
EK sa vzhľadom na dvojročné obdobie medzi starou a novou finančnou perspektívou EÚ (2007-2013) rozhodla, že
predĺži tretiu etapu programu LIFE o dva programovacie roky, t.j. do roku 2006. Príprava a schvaľovanie novelizácie
legislatívneho rámca programu LIFE sa oneskorila natoľko, že EK nestihla zverejniť výzvu na predkladanie projektových
návrhov na rok 2005 v obvyklom termíne a celý programovací cyklus sa preto posunul. Termíny uzávierky predkladania
projektových návrhov boli z tohto dôvodu odložené na začiatok roka 2005.

240

sprava_2005_sk.qxp

3.12.2006

3:16

Page 241

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Tabuľka 224. Prehľad schválených a prebiehajúcich projektov v rámci komunitárneho programu LIFE v roku 2005
LIFE - Príroda

Ochrana diverzity prírodného prostredia v NP Slovenský Raj
Riešiteľ projektu:
Štátna ochrana prírody SR – Správa NP Slovenský raj
Partneri projektu:
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Lesnícky výskumný ústav, Záujmové
združenie obcí Slovenský Raj , obec Hrabušice, Slovenský skauting
Rozpočet projektu:
639 460 EUR
Grant LIFE:
319 961 EUR
Cieľ:
Ochrana a zlepšenie stavu biotopov NP Slovenský Raj
Stav:
v realizácii
Ochrana dropa fúzatého na Slovensku LIFE05NAT/SK/000115
Riešiteľ projektu:
Štátna ochrana prírody SR
Partneri projektu:
SOVS, RPS, mesto Lehnice, Poľovnícke zduženie Lehnice
Rozpočet projektu:
2 040 000 EUR
Grant LIFE:
1 500 000 EUR
Cieľ:
Zlepšenie ochrany dropa fúzatého na Slovensku prostredníctvom implementácie
opatrení zameraných na elimináciu faktorov nepriaznivo ovplyvňujúcich stav
populácie dropa fúzatého v SR.
Stav:
v realizácii

Obnova mokradí na Záhorskej nížine LIFE05NAT/SK/000112
Riešiteľ projektu:
Štátna ochrana prírody SR
Partneri projektu:
BROZ, Slovenský vodohospodársky podnik
Rozpočet projektu:
624 000 EUR
Grant LIFE:
312 000 EUR
Cieľ:
Prispieť k vytváraniu Európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v oblasti
Záhoria, a to najmä zvýšenou legislatívnou ochranou mokradí, obnovou ich vodného
režimu a celkovým zlepšením existenčných podmienok najvýznamnejších
mokraďových biotopov a druhov
Stav:
v realizácii
Obnova vodného režimu v prírodnej rezervácii Šúrske močiare
Riešiteľ projektu:
APOP – Asociácia priemyslu a ochrany prírody
Partneri projektu:
Obec Svätý Jur, Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenský pôdny fond, ŠOP SR
– Správa CHKO Malé Karpaty
Rozpočet projektu:
400 000 EUR
Grant LIFE:
300 000 EUR
Cieľ:
Zlepšenie vodného režimu v NPR Šúr vedúce k stabilizácii mokraďových biotopov
v tomto území
Stav:
v realizácii

Ochrana orla kráľovského v Karpatskej panve
Riešiteľ projektu:
SVODAS – Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov
Partneri projektu:
ŠOP SR, v spolupráci s MME Bird Life Hungary
Rozpočet projektu:
492 000 EUR
Grant LIFE:
369 000 EUR
Cieľ:
Efektívna ochrana orla kráľovského na území Slovenska, zvýšenie produktivity a
osídľovanie nových lokalít týmto druhom
Stav:
v realizácii
Ochrana a manažment dunajských lužných lesov
Riešiteľ projektu:
BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Partneri projektu:
ŠOP SR – Správa CHKO Dunajské luhy, Nationalpark Donau- Auen (Rakúsko)
Rozpočet projektu:
570 000 EUR
Grant LIFE:
370 500 EUR
Cieľ:
Prostredníctvom vylepšeného manažmentu a konkrétnych krokov dosiahnuť rozšírenie
územia pokrytého lužnými lesmi
Stav:
v realizácii
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LIFE - Životné prostredie

Trvalo udržateľný rozvoj miest a znižovanie dopadov klimatických zmien na kvalitu života v mestách a
mestské prostredie LIFE04ENV/SK/000797
Riešiteľ projektu:
Regionálne environmentálne centrum Slovensko
Partneri projektu:
Mesto Púchov, OZ Živá planéta, Ministerstvo životného prostredia SR
Rozpočet projektu:
355 739 EUR
Grant LIFE:
170 945 EUR
Cieľ:
Vytvorenie pilotného projektu na overenie možností zmiernenia klimatických zmien a
globálneho otepľovania v 2 slovenských mestách, vedúci k vypracovaniu a overeniu
inovatívnej metodiky na zvýšenie ekologickej stability v mestách
Stav:
v realizácii
Inovatívny prístup pri znižovaní odpadov pri výrobe propylén oxidu LIFE04ENV/SK/000796
Riešiteľ projektu:
Novácke chemické závody, a.s.
Partneri projektu:
Rozpočet projektu:
1 775 842 EUR
Grant LIFE:
281 503 EUR
Cieľ:
Zavedenie inovatívnej technológie vedúcej k zníženej tvorbe vedľajších produktov,
k zníženiu surovinovej a energetickej náročnosti a celkovému zníženiu negatívneho
vplyvu výroby na životné prostredie
Stav:
v realizácii
Implementácia nových postupov pre trvalo u držateľný manažment vôd a krajiny maďarsko slovenského
územia (Malý žitný ostrov)
Riešiteľ projektu:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Partneri projektu:
Maďarsko - Samosprávne Združenie Horného Mošonského Podunajska, Geonardo
Regionálne projekčno- vývo jové enviromentálne, priestorovo - informačné centrum
s.r.o., Správa životného prostredia a vodného hospodárstva Severného Zadunajska,
VITUKI Ochranársky a Vodohospodársky Výskumný inštitút
Rozpočet projektu:
250 158 EUR
Grant LIFE:
123 763 EUR
Cieľ:
Projekt je zameraný na riešenie manažmentu a trvalo udržateľného využívania
vodných a s vodou spojených ekologických systémov pri zohľadnení energetických
a ekologických záujmov, ako aj ostatných vodohospodárskych záujmov.
Konečným výsledkom riešenia projektu bude návrh novej vodohospodárskej
stratégie a manažmentu krajiny, zohľadňujúci environmentálne aspekty a využitie
vodnej energie. Výsledky riešenia bude možné využiť pre riešenie podobných
problémov v celej Európe.
Stav:
v realizácii
Integrovaný prístup k využitiu energie získavanej z biomasy
Riešiteľ projektu:
BIOMASA – združenie právnických osôb
Partneri projektu:
UNDP – GEF, MŽP SR
Rozpočet projektu:
5 733 000 EUR
Grant LIFE:
1 012 000 EUR
Cieľ:
Vytvoriť inovatívny logistický systém zberu a zvozu drevného odpadu, jeho
spracovania do podoby drevených peliet a napokon distribúcie a dodávky tepla ku
konečným prijímateľom, súčasťou projektu je rekonštrukcia 42 kotolní na spaľovanie
uhlia a ich umiestnenie do verejných budov
Stav:
v realizácii
Zdroj: MŽP SR

Oficiálna rozvojová pomoc SR (ODA)
Povinnosť SR vytvoriť mechanizmus rozvojovej pomoci vyplynula po jej vstupe do EÚ. Takýto mechanizmus sa nazýva
Oficiálna rozvojová pomoc, pričom je všeobecne zaužívaná skratka ODA (Official Development Aid). Východiskom pre
tvorbu strategických a akčných dokumentov, smerníc, rozpočtov a medzinárodných dohôd sa stala Strednodobá koncepcia
oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2003-2008, ktorá definuje ciele, princípy, priority a partnerov ODA.
Národný program na rok 2005 sa zameriaval na tú časť slovenskej rozvojovej pomoci, v ktorej SR vystupovalo ako
aktívny partner rozvojových krajín. Z finančného hľadiska išlo o podprogram štátneho rozpočtu MZV SR, z ktorého boli
financované projekty a iné aktivity slovenských subjektov zamerané na pomoc rozvojovému svetu.
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Rozvojové prostriedky MZV SR v roku 2005 boli plánované na zabezpečenie a realizáciu:
• projektov a aktivít pre prioritné projektové krajiny - (Afganistan, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Keňa,
Kirgizsko, Macedónsko, Mongolsko, Mozambik, Sudán, Tadžikistan, Uzbekistan a Kambodža),
• projektov rozvojového vzdelávania,
• projektov oficiálnej pomoci pre Ukrajinu a Bielorusko,
• mikrograntov udeľovaných prostredníctvom ZÚ
• projektov a aktivít pre Srbsko a Čiernu Horu.
Objem poskytovanej ODA dosiahol v roku 2005 výšku 1 739 551 tis. Sk, čo predstavuje podiel 0,12% z HDP
vytvoreného SR v roku 2005. V porovnaní s rokom 2004, keď ODA predstavovala výšku 913 997 tis. Sk, ide o nárast
o 825 554 tis. Sk.
Oficiálna rozvojová pomoc koncentrovala na multilaterálne príspevky do medzinárodných dohovorov a fondov OSN
a iných mnohostranných inštitúcií - UNEP Environmentálny fond, UN FCCC, CITES, IUCN, Kyótsky protokol
a Zverenecký fond UNEP pre Montrealský protokol o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu. V roku 2005 dosiahla výška
členských príspevkov 3 609 tis. Sk, čo je porovnateľné s predchádzajúcim rokom.
Tabuľka 225. Prehľad schválených projektov v roku 2005 pre oblasť ochrany životného prostredia

Manažment podzemných vôd a jeho cezhraničné aspekty v Kazachstane
Riešiteľ projektu:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Partneri projektu:
Rozpočet projektu:
110 000 USD
Príspevok ODA:
100 000 USD
Cieľ:
Napomôcť zlepšeniu integrovaného manažmentu cezhraničných útvarov podzemných
vôd v Kazachstane
Stav:
v realizácii
Skupina platiny a prvky vzácnej zeminy mineralizácie Západného Mongolska - hodnotenie regionálneho
zdroja
Riešiteľ projektu:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Partneri projektu:
Rozpočet projektu:
110 000 USD
Príspevok ODA:
100 000 USD
Cieľ:
Prispieť k ekonomickému rozvoju západného Mongolska na základe využitia
minerálnych zdrojov
Stav:
v realizácii

Podpora výchovy pre udržateľný rozvoj vo Vojvodine
Riešiteľ projektu:
Slovenská agentúra životného prostredia (CEVAP)
Partneri projektu:
Rozpočet projektu:
2 196 126 Sk
Príspevok ODA:
1 985 126 Sk
Cieľ:
Zvýšiť efektivitu výchovy pre udržateľný rozvoj vo Vojvodine a prispieť tak
k udržateľnému životnému štýlu srbskej komunity.
Stav:
v realizácii
Zdroj: MŽP SR

Prehľad ostatných projektov zahraničnej pomoci
Tabuľka 226. Prehľad ostatných projektov zahraničnej pomoci

SCHÉMA / DONOR:

2002

2003

2004

5. rámcový program EK
Consortium Operarational 1,37
Management
Platform (0,036
River
Information M?)
Services - COMPRIS
5.rámcový program EK - celkove

2005

Príjemca /
spoluriešiteľ

Poznámka

AW –
Holandsko
SVP š.p.

Výskumný

1,37 (0,036 M?)
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6. rámcový program EK
Sieť referenčných
laboratórií pre monitoring
a biomonitoring
polutantov - NORMAN
Zdokonalenie procesu EIA
– IPM3

Integrované modelovanie
Aqua – Terra
Vzťahy medzi
ekologickým a chemickým
stavom povrchových vôd
REBECCA
6.rámcový program – celkove
Bilaterálna pomoc
Belgicko – Flámsko
Kvalita ovzdušia v SR –
Monitoring
znečistenia
ovzdušia a audit systému
kvality
Budovanie kapacity a
tréning projektových
manažérov pre udržateľný
ekologický turizmus
Flámsko – medzisúčet
Dánsko
DEPA DANCEE
Manažment povodní v SR 23,7
(0,59
a na Ukrajine
M?)

31,9
Pomoc Slovenskej
republike v implementácii (0,80
M?)
smernice EÚ o IPKZ
Program
odpadového
hospodárstva pre
nebezpečné odpady

VÚVH
INEIRFrancúzsko

1,78
(0,044
M?)

SAŽP
Rakúsko,
Portugalsko,
Švédsko, Veľká
Británia
VÚVH

2,48
(0,064
M?)

6,6
(0,16 M?)

SHMÚ
VMM, Vito
(Flámsko)

SBM
International
Forum for
Biophilosophy
9,19 (0,23 M?)
2,59
(0,065
M?)

21,8
(0,55
M?)

Schválenie projektu 2004
Začiatok realizácie 2005
Realizácia
december 2004 marec 2006

Na projekte
spolupracuje 44
organizácií EÚ
Medzinárodný projekt
SHMÚ
za účasti 14
SYKE-Fínsko európskych krajín koordinátor
financie pre SHMÚ
5,93 (0,15 M?)

1,04
(0,026
M?)

Dánsko – medzisúčet
Holandsko
Program Matra, PSO predvstupový-dlhodobý
Implementácia Smernice
96/82/ES (Seveso II)
o priemyselnej
bezpečnosti
Obaly a odpady z obalov
na Slovensku

0,63
(0,016
M?)

Realizácia
január 2003 – jún
2005
Realizácia
október 2004 – jún
2006

Realizácia
MŽP SR
(VÚVH, SHMÚ, marec 2001 - 2006
SVP),
DHI Water and
Environment,
Maďarsko,
Ukrajina, ČR
MŽP SR
Predpoklad realizácie
november 2002február 2005
Realizácia
MŽP SR
január 2003 –
Carl Bro,
december 2005
Ecoas,
Ekoconsult
Chemcontrol DK
77,40 (1,94 M?)

13,28
(0,32
M?)

Schválené – 2002,
SAŽP, IVASO,
Realizácia 2003-2005
DHV, Envi
Consulting NL

15,68
(0,38
M?)

Schválené – 2002,
MŽP SR,
SAŽP COHEM,
DHV, REP
Realizácia 2003-2005
Prešov, Solid
Waste Cons.,
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Zavádzanie
Rámcovej
smernice o vode smerom
k integrovanému vodnému
hospodárstvu
v povodí
rieky Hornád
Hodnotenie podzemných
vôd podľa požiadaviek
Rámcovej smernica o vode
2000/60/EC

13,26
(0,34
M?)

MŽP SR,
SVP š.p.,
SHMÚ, VÚVH,
Ameco NL

11,54
(0,28
M?)

MŽP SR,
SHMÚ, ŠGÚDŠ,
VÚVH, Vodné Realizácia 2004-2005
zdroje SR, Royal
Haskoning NL
Schválené – 2003,
MŽP SR,
SHMÚ, VÚVH
TNO-MEP NL Realizácia 2004-2005
Schválené – 2003,
MŽP SR,
SHMÚ, SMÚ,
TNO-MEP NL Realizácia 2004-2005

15,35
Inštitucionálna
podpora
(0,37
slovenskému pesticídnemu
M?)
programu
14,53
Zlepšenie monitorovania
(0,35
niektorých
látok
M?)
znečisťujúcich ovzdušie
na území SR
PROGRAMY PPA SHORT, PCB, MATRA-FLEX A PSO – KRÁTKODOBÉ
Vyškolenie pracovníkov
N
SAŽP COHEM
SAŽP – enviro. odhad
Holandsko,
a hodnotenie rizika chem.
RIVM
látok a biocídov ...
NP Veľká Fatra
Vytvorenie kapacít v ŠOP
1,29
Holandsko,
SR
(0,034
RWS-RIZA
M?)
GIS mapy pre prezentáciu
N
SVP, š.p.
tlakov a dopadov
Holandsko, Delf
Hydraulics
Iné programy
Založenie stabilnej voľne
1,32
ŠOP SR
žijúcej populácie zubra na
(0,033
Holandsko-LHF
Slovensku
M?)
Implementácia Rámcovej
3,51
SVP, š.p.
vodohospodárskej
(0,090
Holandsko,
smernice EU
M?)
Water Board
v slovenskom vodnom
Vallei en Eem,
hospodárstve
Leufden
Program Matra - Adept - školiace kurzy
ISPA / KF životné
N
N
N
MŽP SR
prostredie
Ako pôsobiť v Bruseli
N
N
SAŽP, MŽP SR
Komunikácia s
N
MŽP SR
verejnosťou
Štrukturálne fondy
N
MŽP SR
Holandsko – medzisúčet
89,76 (2,20 M?)
Nemecko
Zhodnotenie stavu
1,58
ŠOP SR
biotopov - pre potreby
(0,042
Nemecké
spracovania
programov
M?)
federálne
starostlivosti v 10
ministerstvo ŽP
územiach NATURA 2000
Revitalizácia riek v okrese
1,14
ŠOP SR
Revúca
(0,030
Správa NP
M?)
Muránska
planina,
Nemecké
federálne MŽP
Nemecko – medzisúčet
2,72 (0,072 M?)
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Schválené v 2003
Realizácia
marec 2005-október
2006
Schválené – 2003,

Realizácia
august –december
2005
Realizácia
júl – december 2005
Realizácia
apríl-december 2005

Zahr. partner –Poľská
akadémia vied
Realizácia
jún-december 2005

3+4+3 účastníci
1+1 ú častník
1 účastník
1 účastník

Realizácia
december 2004 –
november 2005

Realizácia
jún 2004 – jún 2006
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Švajčiarsko
Projekty spaľovní
nemocničného odpadu
v NsP Trnava a Čadca

90,09
(2,25
M?)

Základná medzinárodná zmluva z roku 1993– medzisúčet
Program protipovodňovej ochrany SR
Vyšný Tvarožec – polder
14,30
na potoku Sveržovka
(0,32 M?)
Frička – polder na potoku
10,87
Kamenec
(0,25M?)
Program protipovodňovej ochrany SR – medzisúčet
SLOVENSKO-ŠVAJČIARSKY REVOLVINGOVÝ FOND
Príprava manažmentového 0,83
plánu pre slovenskú časť (0,02M
nivy Moravy /trilaterálnej
?)
Ramsarskej lokality/ –
záchrana opustených lúk
Informačný systém ŽP a 3,84
environmentálne vedomie
(0,1
M?)

MŽP SR, MZ Realizácia spaľovne
Čadca – od 2004
SR,
+ príprava zmluvy
Energoprojekt
pre Trnavu od 2005
s.r.o., Ernst
Basler
90,09 (2,25 M?)
Realizácia
SVP, š.p.
jún 2004 – jún 2005
Obec V.
Tvarožec
SVP š.p.
Realizácia
Obec Frička
júl 2004 – jún 2005
25,17 (0,57M?)
ŠOP SR - Správa
Realizácia
CHKO Záhorie júl 2002 – december
2005

SAŽP CEI

Slov.-švajčiarsky revolvingový fond – medzisúčet
4,67 (0,12 M?)
Švajčiarsko – celkove
119,93 (2,94 M?)
Veľká Británia (VB)
0,97
Sprístupnenie
SAŽP
environmentálnej výchovy
Field Studies
(0,024M?)
pre postihnutých
Council, VB
Veľká Británia – celkove
Bilaterálne programy – celkove

Schválené v 2002,
Realizácia
apríl 2003-december
2005

Multilaterálny projekt
VB, SR, Taliansko,
Lotyšsko., Bulharsko
a Poľsko

0,97 (0,024M?)
299,97 (7,410M?)

Vysvetlivky
Zdroj: MŽP SR
• Čísla predstavujú celkovú hodnotu zahraničnej pomoci v mil. Sk, ak nie je uvedené ináč.
• Finančné čiastky boli prepočítané podľa aktuálneho kurzového lístka NBS - sú orientačné.
• N - výška finančnej pomoci nebola identifikovaná, náklady nie je možné vyčísliť (účasť na seminároch a stretnutiach expertov a pod.)
• Tmavé plochy znázorňujú obdobie realizácie projektu
• Informácia o finančnej čiastke sa nachádza v roku schválenia
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