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Medzinárodná spolupráca

Medzinárodné organizácie

Medzinárodná spolupráca

Hlavným cie�om zapájania sa SR do oblasti mnoho-
stranných ekonomických a sociálnych vz�ahov bolo pre-

hĺbenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami, zamerané na podporu transformačného procesu
slovenskej ekonomiky a pomoc pri riešení naliehavých ekonomicko-sociálnych úloh, spojených s integrá-
ciou Slovenskej republiky do európskych hospodárskych štruktúr a v kontexte trvalo udržate�ného rozvo-
ja podpora medzinárodných environmentálnych aktivít.

MŽP SR pritom aktívne využívalo potenciál medzinárodných organizácií, špecializovaných agentúr
OSN, rozvojových organizácií a programov. Prispelo k pozícii SR ako stabilizujúceho prvku v me-
dzinárodných vz�ahoch a tiež k vytváraniu ovzdušia priate�stva a konštruktívnej spolupráce medzi kraji-
nami svetového spoločenstva, vytváralo predpoklady pre posilnenie zastúpenia Slovenskej republiky
v orgánoch špecializovaných organizácií systému OSN a intenzívnejšie zapájanie sa do rozvojových pro-
gramov OSN.

OSN - Program OSN pre životné prostredie
(UNEP)

MŽP SR ako základný aktívny prvok štátnej správy SR
v napĺňaní mandátu SR spojeného s členstvom SR v Riadiacej rade
UNEP vstupovalo do rozhodovacích procesov UNEP súvisiacich
s organizačnou reštrukturalizáciou, tvorbou a využívaním environmentálneho fondu UNEP, implementá-
ciou programov UNEP predovšetkým v lokálnom a regionálnom kontexte a rozšírením využívania
�udských zdrojov v rámci UNEP, pritom zosúla�ovalo svoje postupové kroky so zámermi a odporúčania-
mi štátov EÚ. Pozornos� bola venovaná zo strany UNEP taktiež implementujúcej agentúre GEF. V ter-
míne od 20.- 22. 5. 1998 sa konalo 5. mimoriadne zasadnutie Riadiacej rady Programu OSN pre životné
prostredie v Nairobi, na ktorom sa zúčastnila aj delegácia SR.

OSN
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OSN - Rozvojový program OSN (UNDP)
MŽP SR nadviazalo na úspešnú realizáciu projektov v rámci implementácie Programu CAPACITY 21

pre SR s využitím zriadeného regionálneho úradu UNDP v Bratislave, s cie�om rozširova� vybudovanú
sie� pre podporu trvalo udržate�ného rozvoja. Spolupráca s regionálnym úradom UNDP v Bratislave bola
rozšírená o projekt vypracovania Národnej stratégie trvalo udržate�ného rozvoja, modelových projektov
regionálnej Agendy 21 vo vybratých regiónoch a zapojenie sa do výmeny informácií medzi krajinami
východnej a strednej Európy. Dňa 23.11.1998 bol podpísaný projekt „Podpora trvalo udržate�ného rozvo-
ja v Slovenskej republike“, ktorý sa bude realizova� v rokoch 1999-2000 za finančnej podpory UNDP
v celkovom objeme viac než 15 miliónov Sk. 

OSN - Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO)
MŽP SR nadväzujúc na tradičný prístup podporovalo komunikáciu a spoluprácu s UNIDO

prostredníctvom Slovenského centra čistej produkcie.

OSN - Komisia pre trvalo udržate�ný rozvoj (CSD)
MŽP SR ako základný aktívny prvok štátnej správy SR v napĺňaní mandátu SR spojeného s člen-

stvom SR v CSD vstupoval do rozhodovacích a implementačných mechanizmov CSD, zosúla�oval svoje
postupové kroky so zámermi a odporúčaniami štátov EÚ, presadzoval prijatie svetovej stratégie trvalo
udržate�ného rozvoja a Charty Zeme pre tretie tisícročie. MŽP SR bude sekretariátu CSD v zmysle me-
dzinárodných dohôd a vládnych uznesení koordinova� prípravu a predkladanie periodických tematických
správ o uplatňovaní Agendy 21 a vyhodnocovaní ukazovate�ov trvalo udržate�ného rozvoja v Slovenskej
republike, vrátane aktualizovania „Country Profile Slovakia“ v stanovenom 4-ročnom cykle. SR sa zúčast-
nila na 6. zasadnutí Komisie pre trvalo udržate�ný rozvoj, ktoré sa konalo v termíne od 28. 4.- 4. 5. v USA. 

OSN - Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN)
EHK OSN je základný geopolitický, hospodársky, sociálny a environmentálny priestor systému

OSN v Európe, iniciátor a garant realizácie programu „Životné prostredie pre Európu“, paneurópskych
konferencií ministrov životného prostredia a špecializovaných intersektorálnych konferencií ministrov
a viacerých medzinárodných multilaterálnych právne záväzných nástrojov starostlivosti o životné
prostredie. MŽP SR sa priamo prostredníctvom svojich odborných útvarov resp. podriadených organizá-
cií podie�alo na všetkých relevantných aktivitách koordinovaných Výborom pre environmentálnu politiku
EHK OSN a Výborom pre �udské sídla EHK OSN. Postupové kroky MŽP SR zosúla�ovalo so zámermi
a odporúčaniami štátov EÚ. V júni roku 1998 sa konala v Aarhuse Konferencia ministrov životného
prostredia, na ktorej sa zúčastnila delegácia SR.

Globálny fond pre životné prostredie
(GEF)

GEF napriek zložitému organizačnému usporia-
daniu a zložitému rozhodovaciemu mechanizmu
zostáva najvýznamnejším celosvetovým medzinárod-
ným zdrojom grantových prostriedkov pre ochranu
životného prostredia. Strategickou úlohou MŽP SR
bolo na všetkých úrovniach komunikácie a formou
aktívneho vstupu do všetkých stupňov rozhodovania
presadzova� získanie významného objemu grantových
prostriedkov do konkrétnych projektov implemento-
vate�ných na území SR.
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Organizácia pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (OECD)

SR obhájila na pôde OECD svoju environmentálnu poli-
tiku v decembri 1996. Pre budúcnos� OECD považuje za svoju
hlavnú úlohu vytvori� rámec pre úspešnú integráciu
hospodárskej, environmentálnej a sociálnej politiky, ktorý je
nevyhnutný pre zvládnutie prechodu k trvalo udržate�nému rozvoju. Strategickými úlohami MŽP SR sú
napĺňanie záväzkov v aproximácii a uplatňovaní legislatívy vyplývajúcich z integračných krokov, spoločný
postup v riešení environmentálneho dopadu ekonomických subvencií, spoločný postup v rozvoji envi-
ronmentálnych technológií, spoločný postup v meraní dosiahnutých výsledkov prostredníctvom integro-
vaných indikátorov ekonomickej, enviropnmentálnej a sociálnej dimenzie. Environmentálna politika
a jej realizačné dokumenty boli v júni 1998 prezentované na konferencii ministrov životného prostredia
v Aarhuse v rámci hodnotiacej správy vypracovanej EAP Task Force, ktorej OECD poskytuje sekretariát,
v zmysle ktorej je tvorba a uplatňovanie Národného environmentálneho akčného programu v SR
na poprednej úrovni spomedzi krajín strednej a východnej Európy. V spolupráci MŽP SR pokračovalo
v súlade s reštrukturalizáciou EAP Task Force a prerozdelením uvedených aktivít medzi OECD
a Regionálne environmentálne centrum v Szentendre (MR).

Európska Únia (EÚ)
Koncepcia zahraničnopolitických aktivít rezortu životného prostredia SR bezprostredne sa viažu-

cich na integráciu SR do EÚ bola podrobne rozpracovaná vo viacerých oficiálnych dokumentoch MŽP SR
(napr. Podklady za oblas� životného prostredia pre vypracovanie Národného programu pre prijímanie
acquis communautaire - prerokované na OPM dňa 29. 1. 1998, Správa o postupe zabezpečovania európskej
integrácie na úseku životného prostredia a plnenia záväzkov vyplývajúcich z asociačnej dohody - prero-
kované na OPM dňa 27. 5. 1998) premietnutých i do dokumentov schválených vládou SR (predovšetkým
Národný program pre prijatie acquis communautaire, schválený vládou SR uznesením č. 237 dňa
24. 3. 1998). Uvedené dokumenty sa predovšetkým v súvislosti s Akčným plánom vlády SR na zintenzívne-
nie procesu integrácie SR do EÚ budú v roku 1999 revidova�. Akčný plán pozostáva z nasledujúcich bodov:
1. Inštitucionálne zabezpečenie procesu integrácie v SR
2. Harmonogram úloh, vyplývajúcich z pravidelnej Správy EK o pripravenosti SR na členstvo v únii zo dňa

4. novembra 1998
3. Aktualizácia Národného programu pre prijímanie acquis communautaire (NPPA)
4. Príprava a účas� na bilaterálnom screeningu
5. Posilnenie koordinácie a zvýšenie efektívnosti využívania programu PHARE
6. Koncepcia vzdelávania v štátnej správe v oblasti európskej integrácie
7. Návrh diplomatických aktivít a opatrení na podporu integrácie SR do EÚ v roku 1999
8. Komunikačná stratégia vlády SR v oblasti európskej integrácie.

Ťažiskovými úlohami pre MŽP SR boli:
• dôsledné presadzovanie princípu integrácie SR do EÚ do každodennej praxe rezortu životného ako

hlavnej politickej priority vlády SR
• koordinácia medzinárodných aktivít rezortu životného prostredia v duchu integrácie SR do EÚ

OECD, Európska Únia,
RE a SEI
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• následne po revízii a aktualizácii environmentálnej časti NPPA jeho implementácia
• analýza účinnosti a využite�nosti programu „Twinning“ a jeho realizácia za podmienok, výhodných

pre rezort životného prostredia
• v rámci technickej pomoci EÚ (vrátane finančných programov) dôsledné oddelenie zložky progra-

movania príjmu a využívania pomoci od zložky implementácie tejto pomoci
• analýza účinnosti a využite�nosti programov EÚ a ich realizácia za podmienok výhodných pre rezort

životného prostredia.

Rada Európy - RE
Pre zapájanie sa MŽP SR do aktivít RE boli rozhodujúcimi aktivity RE v oblasti ochrany prírody

(vrátane relevantných medzinárodných dohovorov) a medzinárodnoprávne aktivity viažuce sa na trestno-
právne dôsledky poškodzovania životného prostredia. Strategickou úlohou MŽP SR bolo priamo prostred-
níctvom svojich odborných útvarov resp. podriadených organizácií podie�a� sa na všetkých relevantných
aktivitách RE. V koordinácii odboru environmentálnych koncepcií a plánovania MŽP SR boli vypracované
nominačné projekty na udelenie Európskeho diplomu, ktorý v roku 1999 dostanú Národný park Poloniny
a NPR Dobročský prales. Zároveň sa uskutočnila expertíza v �alšej nominovanej lokalite, v CHKO Biele
Karpaty.

Stredoeurópska iniciatíva - SEI
Strategickou úlohou MŽP SR bolo podporova� zvýraznenie úlohy SEI ako medzinárodnej štruktúry

integrujúcej v stredoeurópskom geopolitickom priestore krajiny patriace do EÚ, kandidátske krajiny prvej
skupiny, kandidátske krajiny druhej skupiny a tiež krajiny mimo tejto klasifikácie. Podporova� definovanie
a implementáciu takých spoločných projektov, ktoré prispievajú k splneniu integračných kritérií
v environmentálnej oblasti.

Medzinárodné dohovory v oblasti tvorby a ochrany život-
ného prostredia, ktoré SR v roku 1998 podpísala, resp. pod-
písala a ratifikovala:
• Dohovor o biologickej diverzite (podpis SR 19. 5. 1993, podpis ratifikačnej listiny prezidentom SR

23. 8. 1994, uloženie ratifikačnej listiny 25. 8. 1994 s účinnos�ou od 24. 11. 1994). V termíne
od 4.-15. mája 1998 sa v Bratislave konalo 4. zasadnutie Konferencia zmluvných strán Dohovoru o bio-
logickej diverzite.

• Bazilejský dohovor o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňo-
vaní, (ČSFR pristúpenie  v roku 1991, sukcesia SR v roku 1993, súhlas NR SR s ratifikáciou Doplnku
k Dohovoru v apríli 1998).

• Kodanský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (SR
pristúpenie v roku 1998). Platnos� pre SR nadobudol 7. 4. 1998.

• Protokol k Dohovoru o dia�kovom znečis�ovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov,
o perzistentných organických látkach (podpísaný 24. 6. 1998 v Aarhuse/Dánsko).

• Protokol k Dohovoru o dia�kovom znečis�ovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov,
o �ažkých kovoch (podpísaný 24. 6. 1998 v Aarhuse/Dánsko).

Medzinárodné dohovory
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Plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto dohovorov zabezpečovalo MŽP SR prostredníctvom svo-
jich odborných útvarov a odborných organizácií. Popri aktívnej účasti na zasadaniach zmluvných strán
dohovorov a priebežného poskytovania správ a informácií pod�a príslušných rozhodnutí sa podie�alo
na organizácií medzinárodných podujatí (medzinárodných seminárov a konferencií...), v roku 1998
4. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biodiverzite. Strategickou úlohou MŽP SR bolo
monitorova� a  vyhodnocova� plnenie medzinárodných záväzkov a iniciova� konkrétne kroky na ich plne-
nie, rovnako sa aktívnym vstupom podie�a� na prípadnej príprave noviel týchto dokumentov.

Slovenská republika v zmysle programového vyhlásenia
vlády SR aktívne rozvíja vzájomne výhodné, vyvážené dvoj-
stranné vz�ahy a má záujem na vytváraní priaznivého ovzdušia
na rozvoj politickej a ekonomickej spolupráce.

Susedné krajiny
MŽP SR venovalo zásadnú pozornos� rozvoju vz�ahov

so susednými krajinami. Dobré susedstvo potvrdené kvalitnou zmluvno-právnou základňou a vzájomne
výhodnou všestrannou spoluprácou bolo považované za základ dlhodobej prosperity a stability strednej
Európy. MŽP SR pritom vystupovalo ako spo�ahlivý a konštruktívny partner. S Českou republikou,
Po�skom a Ma	arskom spája SR spoločný záujem o vstup do západoeurópskych a transatlantických inte-
gračných štruktúr. Je záujmom MŽP SR pokračova� v budovaní našich vzájomných vz�ahov tak, aby zod-
povedali štandardu vz�ahov medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie a NATO.

Členské krajiny EÚ
Pri formovaní a napĺňaní vz�ahov s členskými krajinami EÚ sa MŽP SR opieralo o programové

vyhlásenie vlády SR v časti, kde vláda SR vychádzala z presvedčenia, že rozšírenie Európskej únie o refor-
mujúce sa krajiny strednej a východnej Európy bude výhodné z h�adiska celého európskeho kontinentu,
pretože prinesie rozšírenie oblasti stability a bude pôsobi� pozitívne i na jeho budúci ekonomický vývoj.
Zo strany jednotlivých členských krajín EÚ nebola výrazná tendencia rozširova� dvojstrannú zmluvnú
základňu s krajinami strednej a východnej Európy, resp. krajinami pridruženými k EÚ. Napriek tomu boli
však otvorené a ústretové k definovaniu oblastí spoločného záujmu a príprave a realizácii predovšetkým
spoločných projektov, ktoré podporujú intregračný proces, resp. umožnia spoločne sa zapája� do iných
multilaterálnych aktivít.

Ostatné krajiny geopolitického priestoru EÚ, OECD a NATO
V roku 1998 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho

krá�ovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov
pod�a Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (Oslo, 19. 5. 1998).

Ostatné krajiny
V roku 1998 bola podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej

republiky a Štátnym výborom na ochranu prírody Uzbeckej republiky o spolupráci v oblasti ochrany
životného prostredia a využívania prírody (Bratislava, 11. 5. 1998).

Dvojstranné vz�ahy
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MŽP SR koordinuje, resp. sa podie�a na realizácii pro-
jektov financovaných zo zdrojov zahraničnej pomoci v kategórii
multilaterálnej a bilaterálnej pomoci.

Phare - Národný program
V rámci Národného programu Phare je zriadená pro-

gramová riadiaca jednotka (PMU), ktorej úlohou je riadenie
a implementácia projektov, príprava a schva�ovanie výbero-
vej (tendrovej) dokumentácie v zmysle predpisov a štandar-
dov EÚ.

Uskutočňované projekty:
Twinning

• Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy v oblasti vôd
Prijímajúca organizácia: MŽP SR
Riešite�: Ministerstvo dopravy, verejných prác a vodného
hospodárstva, Haag, Holandsko.
Rozpočet: 0,300 MEURO
Stav: Projekt je pripravený na realizáciu

• Harmonizácia sektorovej koncepcie problematiky odpadov
Prijímajúca organizácia: MŽP SR
Riešite�: Federálna environmentálna agentúra Spolkovej republiky Nemecko
Rozpočet: 0,306 MEURO
Stav: Projekt je pripravený na realizáciu
• Posi�ňovanie inštitúcií ochrany ovzdušia
Prijímajúca organizácia: MŽP SR
Riešite�: Rakúske ministerstvo životného prostredia
Rozpočet: 0,700 MEURO
Stav: Projekt je pripravený na realizáciu

Multilaterálna pomoc

Programy a projekty
medzinárodnej spolupráce
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Phare MCPE - Viacnárodný program pre životné prostredie
Viacnárodné Phare programy sú programami regionálneho charakteru, zostavené na základe

spoločných potrieb krajín zapojených do programu pomoci Phare. Sú to samostatné programy, stojace
mimo národných Phare programov, pre krajiny strednej a východnej Európy. Slovenská republika sa
zúčastňuje na nasledovných programoch:
• Spolupráca s Európskou environmentálnou agentúrou:
Prijímajúca organizácia: MŽP krajín Phare
Styčné pracovisko: MŽP SR , „focal point“ OEP 
Schválený rozpočet: rok 1995 7,0 MECU

rok 1997 3,5 MECU
Roky riešenia: 1995 - 1999

• EUROPARK Expertise Exchange
Navrhovate�: MŽP Slovinska
Riešite�: Krajiny Phare
Prijímajúca organizácia: MŽP krajín Phare
Styčné pracovisko: MŽP SR, Odbor ochrany prírody a krajiny
Schválený rozpočet: rok 1996 1, 5 MECU
Roky riešenia: 1997 - 1999

Phare CBC - Cezhraničná spolupráca
Slovenská republika sa od roku 1995 zúčastňuje v programe Phare CBC („Cross Border

Cooperation“). Cie�om Phare CBC je podpora spolupráce medzi hraničnými regiónmi v EÚ a krajinami
strednej a východnej Európy. Rozpracované sú nasledovné projekty:

• ČOV a odkanalizovanie Gajár, Zohoru a Malaciek
Prijímajúca organizácia: ÚSRVTS
Riešite�: OÚ Bratislava
Objem pomoci: 1,376 MECU
Stav: začala sa 2. fáza implementácie investičných projektov

• Stratégia regionálneho rozvoja v hraničnom regióne Viedeň -
Bratislava - Györ
Navrhovate�: MŽP SR
Objem pomoci: 0,200 MECU
Stav: Podpísanie kontraktu v decembri 1998

• Obnova a manažment lúk v inundačnom území rieky Moravy
Navrhovate�: MŽP SR
Objem pomoci: 0,315 MECU
Stav: Podpísanie kontraktu v decembri 1998

Phare DISAE - Vývoj implementačných stratégií pre aproximáciu v životnom
prostredí

Horizontálny program Phare DISAE - „Vývoj implementačných stratégii pre aproximáciu
v životnom prostredí“ bol vytvorený v 1996 za účelom napomáha� asociovaným krajinám napĺňa� ich
ciele pri ochrane životného prostredia a pri príprave na vstup do Európskej únie. Aktivity sa vykonávajú
prostredníctvom projektov pre jednotlivé krajiny a projektov, na ktorých sa zúčastňuje viac krajín súčasne
- projekty multicountry.
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• Zabezpečenie technickej pomoci pri aproximácii legislatívy pre kvalitu ovzdušia v SR
Prijímajúca organizácia: MŽP SR
Navrhovate�: DISAE
Riešite�: Soil and water Ltd.(Fínsko)
Objem zahraničnej pomoci: nebol identifikovaný
Stav: predpokladaný koniec projektu - máj 1999

• Zabezpečenie technickej pomoci pre aproximáciu legislatívy odpadového hospodárstva v SR
Prijímajúca organizácia: MŽP SR
Navrhovate�: DISAE
Riešite�: Halcrow Ltd.
Objem zahraničnej pomoci: nebol identifikovaný
Stav: predpokladaný koniec projektu - september 1999

Svetová banka - GEF
• Projekt ochrany biodiverzity
Koordinátor: MŽP SR, Oddelenie biodiverzity
Celkový objem pomoci: 2,3 mil. USD
Stav: Projekt bol realizovaný MŽP SR s finančnou pomocou vo forme grantu GEF

od septembra 1993. Ukončený bol v r. 1998.

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

Koordinátor: MŽP SR, Oddelenie biodiverzity
Celkový objem pomoci: 77 000 USD
Stav: Národná stratégia a Národná správa boli
vydané v dvojjazyčnej (S/A) mutácii.

UNESCO
UNESCO rozvíja a podporuje v SR Medzi-

národný program geologických korelácií (IGCP).
Riešite�om je Geologická služba SR. SR sa
zároveň významnou mierou podie�a na
Medzinárodnom programe „Človek a biosféra“
(MaB). V SR boli vyhlásené štyri biosférické rez-
ervácie: Slovenský kras, Po�ana, Východné
Karpaty a Vysoké Tatry.

V súčinnosti s UNESCO plní SR záväzky, ktoré
pre ňu vyplývajú z Dohovoru o ochrane svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva, pričom Fond
svetového dedičstva prispel na prípravu nomi-
načného projektu MPR Bardejov a na niektoré
�alšie akcie.
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Dánsko
• Implementácia laboratórnej štruktúry pre vykonávanie analýz
a testov v primeranej kvalite pre environmentálny 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
Plánované náklady slovenskej strany
hradené z rozpočtu MŽP SR, 1998: 200 000 Sk
Stav: Uskutočnili sa konzultácie, školenia pracovníkov referenčných

laboratórií, inštalácia nových programov a prípravné legislatívne
práce, pripravovala sa záverečná správa.

• 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 15 000 000 Sk
Stav: Vyhodnocovali sa podmienky a pomery na Kojšovskej holi,

uskutočnili sa rokovania so všetkými dotknutými subjektami, 
organizáciami a orgánmi.

• Využitie geotermálnych zdrojov na vykurovanie
Riešite�: ZSNP Geothermal s. r. o. Žiar nad Hronom
Celkový objem schválenej pomoci: 3 555 750 DKK
Náklady slovenskej strany
zo súkromných zdrojov, 1998: nešpecifikované
Stav: Bola ukončená výskumná a prípravná etapa projektu, bol

vytýčený prvý prieskumno-�ažobný vrt v Žiari nad Hronom
a prebiehali rokovania o získaní prostriedkov na jeho realizáciu.

• Obnovite�ná energia a regionálny rozvoj (využitie biomasy)
Riešite�: Malokarpatská drevárska fabrika, Pezinok
Celkový objem schválenej pomoci: 2 562 000 DKK
Náklady slovenskej strany
zo súkromných zdrojov, 1998: 0 Sk
Stav: Bol vyhodnotený po všetkých stránkach rad lokalít na Slovensku, 

ako najvhodnejšia pre implementáciu projektu sa ukázala

Bilaterálna pomoc
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nábytkárska fabrika  Spartan a. s. Trnava.
• 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 zabezpečovaných
VVaK Košice: cca 164 000 000 Sk
Stav: Úspešne sa realizovali rekonštrukčné práce na potrubných

rozvodoch novou technológiou bez použitia výkopov.

• Remediácia zemín a podzemných vôd, 1. etapa
Riešite�: HYDEKO-KV s. r. o. Bratislava
Objem pomoci na roky 1998-99: 1 486 200 DKK
Náklady slovenskej strany hradené
z rozpočtu MŽP SR, 1998: 500 000 Sk
Stav: Bol vypracovaný podrobný technický projekt projektu, bola

vytvorená pracovná skupina a riadiaci výbor pre jeho realizáciu.

• Koordinátor dánskych projektov
Riešite�: Odbor environmentálnych projektov MŽP SR
Objem schválenej pomoci, 1998: 210 000 DKK
Náklady slovenskej strany
z réžie MŽP SR, 1998: cca 90 000 Sk
Stav: Povinnosti koordinátora vykonáva RNDr. Trtílek.

• TATRA - Filtračné a odsávacie zariadenie drevného odpadu v spojení s riešením úspor energie
Celkový objem schválenej pomoci: 3 712 450 DKK
Celkové náklady slovenskej strany
zo súkromných zdrojov: cca 54 000 000 Sk
Stav: Rokovalo sa s malým úspechom o vstupe nových slovenských

subjektov do projektu.

• Odstraňovanie VOC katalytickým spa�ovaním odpadových plynov, emitovaných z lakovne Chemolak
a.s. Smolenice
Riešite�: Chemolak a. s. Smolenice
Celkový objem schválenej pomoci: 2 596 940 DKK
Celkové náklady slovenskej strany
zo súkromných zdrojov: cca 17 000 000 Sk
Stav: Pripravovala sa realizácia vlastného projektu.

• Implementácia NEHAPov v ČR, EST, LTU, POL a SR
Riešite�: Ministerstvo zdravotníctva SR
Celkový objem schválenej pomoci pre SR: 200 000 USD
Celkové náklady slovenskej strany: nešpecifikované
Stav: Projekt sa pripravuje k realizácii v roku 1999.

• Výskum a sanácia znečistených lokalít v Prešove
Riešite�: Mestský úrad, Prešov
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Celkový objem schválenej pomoci: 3 465 000 DKK
Celkové náklady slovenskej strany
z rozpočtu MÚ Prešov: nešpecifikované
Stav: Podporu projektu schválila DEPA v decembri 1998,

predstavitelia firmy Krüger prídu otvori� projekt v januári 1999.

Holandsko
• Legislatívna podpora chemického manažmentu v Slovenskej republike
Riešite�: KOVOPROJEKT ES spol. s r. o. Bratislava

VÚCHT a. s. Bratislava
HASKONING, B. V., Holandsko

Plánovaný objem zahraničnej pomoci: 120 - 150 tis. NLG
Náklady slovenskej strany
(v závislosti od počtu účastníkov): x . cca 4 tis. Sk
Stav: Projekt sa oficiálne začne realizáciou vstupného stretnutia

s významnými zodpovednými orgánmi SR vo februári 1999: MH,
MZ a MŽP SR.

Japonsko
• Regionálny environmentálny manažment plán
Objem pomoci: nebol identifikovaný
Prijímate�: SAŽP 
Stav: Prebieha implementácia projektu.

Luxembursko
• Košice - biotická a abiotická zložka životného prostredia
Riešite�: Geokomplex a. s. Bratislava
Celkový objem pomoci: 18 500 tis. LUF
Celkové náklady slovenskej strany
hradené z rozpočtu MŽP SR: 23 832,9 tis. Sk
Náklady slovenskej strany hradené
z rozpočtu MŽP SR v 1998: 4 876 tis. Sk
Stav: Prebieha implementácia.

• Rozvojový plán územia pre mesto Košice
Riešite�: OEKO - BUREAU, Luxembursko

Ministerstvo zahraničných vecí Luxemburska
Celkový objem pomoci: 6 700 tis. LUF
Príspevok slovenskej strany: potrebné podkladové materiály a ich preklad
Stav: Prebieha implementácia.

Nórsko
• Projekty náhrady fosílnych palív biomasou
Riešite�: Semenoles š. p. Jochy - Liptovský Hrádok

Quercus s. r. o. Lučenec
Plánovaný objem zahraničnej pomoci: 1,254 mil. NOK
Plánované náklady slovenskej strany zo ŠFŽP: 5,6 mil. Sk
Stav: Bola ukončená rekonštrukcia kotolne v Semenolese Liptovský

Hrádok a zrekonštruovaná kotolňa v Quercuse Lučenec.
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Spolková Republika Nemecko
• Ekologický a energetický audit mesta Ružomberok
Prijímate�: Mesto Ružomberok
Objem pomoci: nie je identifikovaný
Stav: Projekt bol odporučený a postúpený Spolkovému ministerstvu ŽP v roku

1996 na financovanie  programu TRANSFORM, jeho realizácia pokračuje.

Švajčiarsko
• Emisný monitoring
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)
Stav: Uskutočnili sa tri hodnotiace misie švajčiarskych odborníkov.

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
Stav: Prebieha implementácia projektu a monitorovanie.

• Plán udržate�ného cestovného ruchu pre NP Pieniny (model)
Riešite�: Stevens & Associations, Wales - konzultačná firma,

OOPK MŽP SR so Správou národných parkov SR
Celkový objem zahraničnej pomoci: 64 000 USD
Náklady slovenskej strany: Neidentifikované.

Vklad SR bol v príprave materiálov, pracovných stretnutí
a školení.

Stav: Pripravuje sa  tzv. „master plan“ pre Pieninský národný 
park PIENAP, ako model rozvoja cestovného ruchu,
ktorý je v súlade s ochranou prírody.

• Budovanie kapacity pre integrovanú prevenciu a kontrolu znečistenia
Riešite�: Ecotec Reasearch & Consulting Ltd., Great Britain

v spolupráci s vládnou inštitúciou GB
Plánovaný objem zahraničnej pomoci: neidentifikovaný
Náklady slovenskej strany z rozpočtu MŽP SR: 200 tis. Sk
Stav: Projekt sa začal implementova�.




