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vitách Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN),
Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO),

Rozvojového programu OSN (UNDP), Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Organizácie
OSN pre �udské sídla (Habitat) a Komisie pre trvalo udržate�ný rozvoj (CSD).

EHK OSN
V roku 1997 sa sektor životného prostredia zapájal do všetkých relevantných aktivít EHK OSN,

koordinovaných Výborom pre environmentálnu politiku EHK, predovšetkým vo väzbe na proces prípravy
paneurópskej konferencie ministrov životného prostredia, ktorá sa uskutoční v júni 1998 v Aarhuse
(Dánsko). Delegácia SR sa v novembri zúčastnila paneurópskej konferencie ministrov životného prostre-
dia a dopravy vo Viedni.

UNIDO
Projekty na zlepšenie životného prostredia vo vybraných regiónoch ovplyvnených priemyselnou

činnos�ou prebiehali prostredníctvom Slovenského centra čistejšej produkcie.

UNDP
Na podporu záverov Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v roku 1992 vytvoril UNDP

program CAPACITY 21, ktorý má slúži� ako nástroj pomáhajúci krajinám pri budovaní kapacít pre dosiah-
nutie trvalo udržate�ného rozvoja. Na základe toho bol v máji 1997 podpísaný medzi UNDP a vládou SR
zastúpenou MŽP SR program CAPACITY 21 pre Slovenskú republiku. Jeho poslaním je vybudovanie siete
na podporu environmentálneho hodnotenia a trvalo udržate�ného vedomia obyvate�stva 
a podpora účasti odborných subjektov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, smerujúce
k uplatňovaniu princípov trvalej udržate�nosti v podmienkach SR.

UNEP
Vo februári sa delegácia SR zúčastnila zasadnutia Riadiacej Rady UNEP, ktorej je SR členom. V sep-

tembri oficiálne navštívila SR výkonná riadite�ka UNEP Elisabeth Dowdeswellová.

CSD
V apríli sa delegácia SR zúčastnila zasadnutia Komisie OSN pre trvalo udržate�ný rozvoj a v júni

Osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN k trvalo udržate�nému rozvoju.
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V marci sa minister životného prostredia zúčastnil
v rámci štrukturovaného dialógu rozšíreného zasadnutia Rady
ministrov životného prostredia Európskej Únie a ministrov
životného prostredia asociovaných krajín v Bruseli a v septem-
bri konzultatívneho stretnutia komisárky Európskej únie pre
životné prostredie a jadrovú bezpečnos� a ministrov životného

prostredia asociovaných krajín v Bruseli.
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)

Po konštatovaní výboru OECD pre environmentálnu politiku v roku 1996,
že SR je schopná a pripravená plni� záväzky vyplývajúce z členstva 
v OECD pre oblas� životného prostredia, sa aktivity rezortu MŽP SR vo vz�ahu
k OECD v roku 1997 sústredili hlavne na prípravu 4. Paneurópskej konferen-
cie ministrov životného prostredia v dánskom Aarhuse.
Stredoeurópska iniciatíva (SEI)

V rámci stredoeurópskej iniciatívy sa rezort životného prostredia SR
podie�al na všetkých relevantných aktivitách.

V rámci Dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
(Bazilejský dohovor), bolo v SR zriadené Regionálne školiace stredisko (RŠC) pre oblas� strednej a
východnej Európy, ktoré začalo svoju činnos� vo februári 1997.  RŠC svoju činnos� zameriava na:
• školiacu činnos�
• informačnú činnos� (“Clearing House”).

Úlohou RSČ je organizova� odborné školiace kurzy pre 19 krajín regiónu strednej a východnej
Európy: Albánsko, Bielorusko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Českú Republiku, Estónsko, Chorvátsko,
Federatívnu republiku Juhoslávia, Litvu, Lotyšsko, Macedónsko, Ma�arsko, Moldavsko, Po�sko,
Rumunsko, Ruskú federáciu, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu. Do konca roku 1997 RŠC zorganizovalo
kurzy k nasledovným témam:
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1. Implementácia Bazilejského dohovoru do národných legislatív: právne a inštitucionálne aspekty imple-
mentáciu Bazilejského dohovoru - vrátane princípov prepravy nebezpečných odpadov a jej prevencie 
(2.-6. jún 1997)

2. Identifikácia nebezpečných odpadov - inventarizácia, klasifikácia a charakteristika nebezpečných vlast-
ností (20.-21. október 1997)

3. Informačné riadiace systémy v oblasti odpadov (1.-5. december 1997).
Lektorský zbor školiacich  kurzov tvoria poprední odborníci z rozličných oblastí nakladania

s nebezpečnými odpadmi zo Slovenska a zo zahraničia (napr. z Kanady, Nemecka, Rakúska, Ruskej fede-
rácie, Švajčiarska) a z medzinárodných organizácii: ženevského výkonného centra UNEP/Sekretariátu
Bazilejského dohovoru, OECD, Svetovej colnej organizácie, INTERPOLu, Greenpeacu a pod.  Súčas�ou
školiacich kurzov boli aj demonštračné projekty - vrátane návštev popredných závodov na Slovensku 
i v zahraničí, napr. Slovnaftu a.s. Bratislava, Saubermacher v Grazi (Rakúsko), Matadoru a.s. Púchov,
Slovenského plynárenského priemyselu š.p. Bratislava - divízie SLOVTRANSGAZ v Nitre a pod. 

V rámci Dohovoru o dia�kovom znečis�ovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov sa
Slovenská republika zúčastňovala rokovaní najvyššieho orgánu, ako aj podporných pracovných skupín.

Delegácia SR sa v septembri zúčastnila na jubilejnom stretnutí členských strán Montrealského pro-
tokolu v kanadskom Montreali.

V roku 1997 SR kandidovala na Generálnom zhromaždení 153 zmluvných štátov Dohovoru 
o ochrana svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v Paríži na jedno zo 7 periodicky uvo�nených miest
21-členného Výboru svetového dedičstva. V tom istom roku predložila Centru svetového dedičstva v Paríži
projekt Rokliny Slovenského raja a Dobšinská �adová jaskyňa na posúdenie zaradenia týchto unikátnych
prírodných objektov do Zoznamu svetového dedičstva.

V nadväznosti na Dohovor o mokradiach medzinárodného významu, hlavne ako útočištia vodného
vtáctva (tzv. Ramsarský dohovor), národný sekretariát pod�a požiadaviek zabezpečoval plnenie záväzkov.
Obdobne bolo v rámci Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo�ne žijúcich živočí-
chov a rastlín (tzv. dohovor CITES), zabezpečované plnenie záväzkov prostredníctvom národného sekre-
tariátu dohovoru a zároveň bola vypracovaná ročná národná správa.

Dohovor o biologickej rôznorodosti - pokračovala implementácia projektu financovaného zo zdro-
jov Globálneho fondu pre životné prostredie (GEF). Realizovaný bol Dohovor o ochrane európskych
vo�ne žijúcich organizmov a prírodných stanovíš� (tzv. Bernský dohovor).

Na 3. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v japonskom Kjóte v decembri
1997 slovenská delegácia vzala na seba záväzok zníži� produkciu skleníkových plynov do roku 2010  o 8 %
oproti roku 1990.

V septembri z iniciatívy ministra životného prostredia Po�skej republiky a SR v Toruni (Po�sko),
podpísalo 10 ministrov krajín strednej a východnej Európy tzv. Toruňskú deklaráciu o spolupráci
v ochrane životného prostredia.

Štátny tajomník MŽP SR sa v októbri zúčastnil na 11. konferencii ministrov zodpovedných za územ-
né plánovanie (CEMAT) a prezentoval Koncepciu územného rozvoja Slovenskej republiky.

V priebehu roku 1997 boli uzatvorené vládov SR nasledovné
dvojstranné dohody:
• Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej
republiky o spolupráci pri ochrane životného prostredia
(Ankara, 2. 4. 1997)
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• Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o spolupráci
v oblasti ochrany životného prostredia (Bratislava, 14. 7. 1997)
• Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, tech-
nológie a životného prostredia Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
(Havana, 22. 3. 1997)
• Dohoda o spolupráci v oblasti geológie medzi Ministerstvom životného protredia Slovenskej republiky
a Ministerstvom ochrany životného prostredia, prírodných zdrojov a lesníctva Po�skej republiky (Štetín,
26. 5. 1997)
• Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom ochrany
životného prostredia Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
(Bratislava, 8. 7. 1997)  

Ministerstvo životného prostredia SR koordinuje, resp. podie�a sa na realizácii projektov
financovaných zo zdrojov zahraničnej pomoci v kategorií multilaterálnej a bilaterálnej pomoci.

Multilaterálna pomoc

Phare - Národný program
V rámci Národného programu Phare je zriadená programová riadiaca jednotka (PMU),  ktorej úlo-

hou je riadenie a implementácia projektov, príprava a schva�ovanie výberovej (tendrovej) dokumentácie
v zmysle predpisov a štandardov EÚ.
Uskutočňované projekty

• Štúdia znečistenia miest Bratislava a Košice
Zhodnotenie kvality ovzdušia - špecifikácia potrieb na zlepšenie stavu
Prijímacia organizácia: SHMÚ Bratislava
Riešite�: D APPOLONIA - Taliansko
Rozpočet: 775 tis. ECU
Stav: bola vypracovaná záverečná správa  

• Vytvorenie národného referenčného laboratória pre oblas� vôd
Prijímacia organizácia: VÚVH Bratislava
Riešite�: VKI - Dánsko
Rozpočet: 900 tis. ECU
Stav: boli ukončené dodávky

• Ekonomické nástroje v oblasti environmentálnej politiky
Prijímacia organizácia: MŽP SR
Riešite�: AGORA- Taliansko
Rozpočet: 250 tis. ECU
Stav: PMU schválila záverečnú správu
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• Posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia MŽP SR
Prijímacia organizácia: MŽP SR
Riešite�: TECNUM - Belgicko, DATALAN - Slovensko
Rozpočet: 270 tis. ECU
Stav: pripravuje sa záverečný seminár

• Inštituciálne posilnenie SAŽP
Prijímacia organizácia: SAŽP  B.Bystrica
Riešite�: TECNUM - Belgicko
Rozpočet: 155 tis. ECU
Stav: pripravuje sa záverečný seminár

• Obratový fond pre ŽP
Prijímacia organizácia: AGIPLAN - Rakúsko
Rozpočet: 218 tis. ECU

• Recyklácia odpadov
Prijímacia organizácia: SAŽP B.Bystrica
Riešite�: AEA Tech. UK
Rozpočet: 200 tis. ECU
Stav: pripravuje sa záverečný seminár

• Monitoring kvality ovzdušia
Prijímacia organizácia: SHMÚ Bratislava
Rozpočet: 300 tis. ECU
Stav: prebieha dodávka prístrojov

• Posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia SIŽP
Prijímacia organizácia: SIŽP
Riešite�: DHV - Holansko
Rozpočet: 160 tis. ECU
Stav: pripravuje sa dodávka prístrojov

• Školiace centrum
Prijímacia organizácia: SAŽP B.Bystrica
Rozpočet: 87 tis. ECU
Stav: bola ukončená dodávka prístrojov

• Hodnotenie zdrojov podzemných vôd
Prijímacia organizácia: MŽP SR
Riešite�: Project Management - Írsko
Rozpočet: 150 tis. ECU
Stav: PMU schválila záverečnú správu

Phare MCPE - Viacnárodný program pre životné prostredie
Viacnárodné programy Phare pre ŽP sú programami regionálneho charakteru, zostavené na základe

spoločných potrieb krajín zapojených do programu pomoci Phare. Slovenská republika sa zúčastňuje
v nasledovných programoch Phare MCPE:
1. Environmentálny program povodia Dunaja
Riešite�: krajiny podunajského regiónu
Prijímajúca organizácia: Ministerstvá životného prostredia podunajských krajín
Plánovaný rozpočet: 1997 1,9  mil. ECU (1.variant)   

4,4  mil. ECU (2. variant)
5,0  mil. ECU (3. variant)

Roky riešenia: 1991 - 1998
2. Spolupráca s Európskou environmentálnou agentúrou
Prijímajúca organizácia: MŽP krajín Phare
Styčné pracovisko: MŽP SR
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Program CORINE
Riešite�: krajiny Phare
Prijímajúca organizácia: MŽP krajín Phare
Schválený rozpočet CORINE: r. 1991 3,0 mil. ECU
Roky riešenia: 1991 - 1998
3. MARS / MERA
Riešite�: krajiny Phare
Prijímajúca organizácia: Ministerstvo pôdohospodárstva krajín Phare
Plánovaný rozpočet projektu MERA 95:  1997 2,0 mil. ECU (1. variant)

2,0 mil. ECU (2. variant)
3,4 mil. ECU (3. variant)

Roky riešenia: 1995 - 1999
4. Remote Sensing - Dia�kový prieskum zeme
Riešite�: krajiny Phare
Prijímajúca organizácia: Ministerstvá ŽP a pôdohospodárstva krajín Phare
Schválený rozpočet:  1992 4,9 mil. ECU 
5. Príprava medzinárodného lesníckeho programu (pôvodný názov programu bol Trvaloudržate�né
lesy a ochrana lesnej biodiverzity)
Riešite�: krajiny Phare
Schválený rozpočet: 1996 0,6 mil. ECU
Plánovaný rozpočet: 1998 5,0 mil. ECU
6. Rozvíjanie revitalizačných opatrení po uránovej činnosti v krajinách strednej a východnej
Európy
Riešite�: krajiny Phare
Plánovaný rozpočet: 1997 1,5 mil. ECU (1. variant)

2,0 mil. ECU (2. variant)
3,0 mil. ECU (3. variant)

Phare CBC - Cezhraničná spolupráca
Slovenská republika sa od roku 1995 zúčastňuje v programe CBC spoluprácou s Rakúskom, ako

krajinou EÚ na týchto projektoch:
1. Možnosti zníženia emisií v juhozápadnom regióne SR

Prijímate�: MŽP SR
Riešite�: STU Bratislava
Objem pomoci: 0,350 mil. ECU

2. Územný plán VÚC Bratislavského regiónu
Prijímate�: MŽP SR
Objem pomoci: 0,635 mil. ECU

3. ČOV a odkanalizovanie Gajár, Zohoru a Malaciek
Prijímajúca organizácia: OÚ Bratislava
Objem pomoci: 1,376 mil. ECU

Phare DISAE - Vývoj implementačných stratégií pre aproximáciu v životnom
prostredí

Horizontálny program Phare DISAE - ”Vývoj implementačných stratégií pre aproximáciu v život-
nom prostredí” bol vytvorený v roku 1996 za účelom napomáha� asociovaným krajinám napĺňa� ich ciele
pri ochrane životného prostredia a pri príprave na vstup do Európskej únie. Aktivity vykonávajú prostred-
níctvom projektov pre jednotlivé krajiny a projektov, na ktorých sa zúčastňuje viac krajín súčasne - pro-
jekty multicountry.  

Program EÚ - LIFE
Účas� Slovenskej republiky na tomto programe je možná až po prijatí SR za člena EÚ, resp. odvte-

dy, ke� sa začnú rozhovory o členstve SR v EÚ.
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Svetová banka - GEF
MŽP SR v rámci spolupráce so svetovou bankou zabezpečuje implementáciu dvoch projektov: 

Projekt ochrany biodiverzity
Gestor: MŽP SR
Celkový objem pomoci: 2,3 mil. USD
Objem vyčerpaných prostriedkov v r. 1997 : 202 349 USD

Stratégia ochrany biodiverzity, Akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie a Národná
správa o implementácii Dohovoru o biodiverzite

Gestor: MŽP SR
Celkový objem pomoci: 77 000 USD
Objem vyčerpaných prostriedkov v roku 1997: 33 633 USD

UNESCO
UNESCO rozvíja a podporuje v SR Medzinárodný program geologických korelácií    ( IGCP ).

Riešite�om je Geologická služba SR Bratislava.

UNEP
Pod záštitou UNEP - u MŽP SR gestoruje tieto medzinárodné dohovory:

1. Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a s ním súvisiaci Montrealský protokol a jeho dodatky
2. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy

UNIDO
Aktivity UNIDO sú zamerané na rozvoj malého a stredného podnikania. V tejto súvislosti MH SR

predložilo Sekretariátu UNIDO návrh na realizáciu 7 projektov, u ktorých je potrebné dorieši� otázku
financovania.

Bilaterálna pomoc
Belgicko
• Použitie Beringitu na remediáciu pôdy a vody znečistenej �ažkými kovmi

Riešite�: IPRES - inžiniering, s.r.o. Bratislava
Objem zahraničnej pomoci:                                                                        1 646 350 BEF
Náklady slovenskej strany hradené z rozpočtu MŽP SR v roku 1997:               500 000 Sk

Dánsko
• Implementácia laboratórnej štruktúry pre vykonávanie analýz a testov v primeranej kvalite pre envi-

ronmentálny management v SR
Riešite�: Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. Ivanka pri Dunaji
Celkový objem schválenej pomoci pre 2. a 3. etapu:                                     2 855 000 DKK
Náklady slovenskej strany hradené z rozpočtu  MŽP SR, 1997:                       339 200 Sk

• Využitie odpadov v regióne Poprad na energetické účely
Riešite�: Okresný úrad, Poprad
Celkový objem schválenej pomoci:                                                              6 092 000 DKK
Celkové náklady slovenskej strany hradené z prostriedkov zabezpečených
okresom Poprad                                                                                     165 000 000 Sk

• Alternatívna výroba elektrickej energie - výstavba demonštračnej veternej elektrárne
Riešite�: Nadácia Eko - inform Banská Bystrica
Celkový objem schválenej pomoci:                                                              3 063 000 DKK
Celkové náklady slovenskej strany hradené zo súkromných zdrojov       cca   6 000 000 Sk

• Biologická čistička odpadových vôd - Bernolákovo
Riešite�: Miestny úrad , Bernolákovo, Slovenská technická univerzita,
Chemicko-technologická fakulta, Bratislava
Celkový objem schválenej pomoci:                                                              4 057 850 DKK
Celkové náklady slovenskej strany hradené z prostriedkov 
zabezpečených mestom Bernolákovo                                                   cca  30 000 000 Sk
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• Využitie geotermálnych zdrojov na vykurovanie
Riešite�: ZSNP Geothermal, s.r.o. Žiar nad Hronom
Celkový objem schválenej pomoci:                                                            3 555 750 DKK

• Obnovite�ná energia a regionálny rozvoj (využitie biomasy)
Riešite�: Malokarpatská drevárska fabrika, Pezinok
Celkový objem schválenej pomoci:                                                            2 562 000 DKK

• Obnova vodovodnej a kanalizačnej siete v Košiciach
Riešite�: Východoslovenské vodárne a kanalizácie š. p., Košice
Celkový objem schválenej pomoci:                                                            7 509 000 DKK
Celkové náklady slovenskej strany z prostriedkov VVaK Košice:cca         164 000 000 Sk

• Remediácia zemín a podzemných vôd, 1. etapa
Riešite�: VÚVH Bratislava
Objem schválenej pomoci 1997:                                                                  450 000 DKK

• Koordinátor dánskych projektov
Riešite�: Odbor implementácie environmentálnych projektov MŽP SR
Objem schválenej pomoci 1997:                                                                   86 000 DKK
Náklady slovenskej strany z réžie MŽP SR 1997:                                    cca   23 000 Sk

• TATRA - Filtračné a odsávacie zariadenie drevného odpadu
v spojení s riešením úspor energie
Riešite�: Tatra nábytok Pravenec a.s., Tatra nábytkáreň a.s. Prievidza, Tatran s.r.o. Uhrovec.
Celkový objem schválenej pomoci:                                                           3 712 450 DKK
Celkové náklady slovenskej strany zo súkromných zdrojov:              cca   54 000 000 Sk

Holandsko
• Implementácia ekotoxikologických a biologických metód pri sledovaní kvality povrchových vôd

Slovenska
Riešite�: SHMÚ Bratislava
Ekotoxikologické centrum, s.r.o. Bratislava
Plánovaný objem zahraničnej pomoci:                                                          16 000 NLG
Skutočná zahraničná pomoc:                                                                           Know how 
Náklady slovenskej strany hradené z rozpočtu MŽP SR 1997:                      200 000 Sk

Japonsko
• Regionálny environmentálny manažment plán - REMP

Objem pomoci: nebol identifikovaný
Prijímate�: SAŽP v Banskej Bystrici
Stav: V novembri 1997 bola vypracovaná a schválená rámcová dohoda rozvojovej štúdie Scope of  Work
na základe ktorej sa bude rozvojová štúdia realizova�

Kanada
• Vytvorenie zmiešanej (súkromno-verejnej) spoločnosti na efektívny manažment v životnom prostredí

v regióne Spišská Nová Ves
Riešite�: Regionálna rozvojová agentúra Spiš - Spišská Nová Ves

Pluralité - Quebeck 
UNDP
Podnikate�ská rada pre trvale udržate�ný rozvoj so sídlom v Ženeve

Objem finančnej pomoci:                                                         celkovo  12 000 000 USD       
Kórea
• Cestou ve�vyslanectva Republiky Kórea a Ministerstva zahraničných vecí SR sa Kórejská agentúra pre

medzinárodnú spoluprácu (KOICA) rozhodla vysla� na 4-týždňový post jedného experta pre oblas�
životného prostredia v rámci jej programu spolupráce na rok 1997
Prijímate�: SIŽP
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Luxembursko 
• ”Košice - biotická a abiotická zložka životného prostredia”

Riešite�: Geokomplex, a.s. Bratislava
Celkový objem pomoci:                                                                           18 500 tis. LUF
Náklady slovenskej strany hradené z rozpočtu MŽP SR v 1997                    7 600 tis. Sk
Objem pomoci 1997:                                                                                1 400 tis. LUF

Nórsko
Spolupráca s Nórskom je v štádiu príprav pilotného projektu “Náhrada fosílnych palív biomasou”.

Rakúsko
V roku 1997 bol ukončený projekt  Filtrácia spalín tavného agregátu
Prijímate�: Technické sklo a.s.Bratislava
Objem pomoci: 645 tis. ATS

Nemecká spolková republika
• Ekologický a energetický audit mesta Ružomberok

Objem pomoci: poradenský program Spolkovej vlády TRANSFORM
Prijímate�: mesto Ružomberok
Stav: projekt bol odporučený a postúpený Spolkovému ministerstvu ŽP v r. 1996

Švajčiarsko
• Emisný monitoring -  EVO Vojany a ENO Nováky

Riešite�: Slovenské elektrárne a.s. Bratislava
Objem požadovanej pomoci:  2 800 tis. CHF
(z toho pre životné  prostredie 2,1 mil. CHF, zvyšok MH SR)

Taliansko
Spolupráca s Talianskom je v štádiu príprav projektov

Ukrajina
• Aplikácia experimentálnych vzoriek reagentov v procese rúd s obsahom vo�ného zlata a rúd prvkov

vzácnych zemín
Riešite�: Geologická služba SR pracovisko Košice
Celkový objem pomoci:                                                                                know-how 
Plánované celkové náklady slovenskej strany hradené z rozpočtu MŽP SR:      600 000 Sk
Objem pomoci 1997:                                                                                   500 000 Sk

USA
• Príprava všeobecnej príručky pre zákon o prístupe k informáciám
• Vypracovanie štúdie o prístupe k zabezpečeniu kontaminovaných území
• Environmentálne zdravie a risk assessment
• Ekonomické náklady spojené s aproximáciou environmentálnej legislatívy s EÚ
• Stratégia Slovenska pri znižovaní emisií skleníkových plynov

Prijímate�ská organizácia: MŽP SR
Roky riešenia: 1997-1998
Objem finančnej pomoci: nebol identifikovaný
Spolupráca s USA sa v roku 1997 uskutočňovala aj prostredníctvom Agentúry pre medzinárodnú
vedecko-technickú spoluprácu, Slovensko-amerického vedecko-technického programu riešením dvoch
projektov:

• Redox of clays
Navrhovate�: Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava
Riešite�: Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava 

• Accuracy assessment of fuzzy classification
Riešite�: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice

Ve�ká Británia
• Zostavovanie mapy náchylnosti územia na zosúvanie pomocou metód DPZ a GIS (oblas� Javorníkov)

Riešite�: Geologická služba SR Bratislava
Plánovaný objem zahraničnej pomoci:                                                          250 000 GBP
Náklady slovenskej strany hradené z réžie GS SR:                                         450 000 Sk
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