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Európska únia

Dňa 1. mája 2004 sa stalo SR riadnym členom EÚ. Členstvo SR v EÚ nie je možné porovnávať s členstvom v žiadnej
z ostatných medzinárodných štruktúr. Vstupom do EÚ sa SR zriekla časti svojej činnosti suverenity v prospech EÚ a ako
jej súčasť koordinuje spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ aj svoju činnosť v iných medzinárodných organizáciách a štruktúrach.

Vstupom SR do EÚ sa skončilo prechodné obdobie trvajúce od 16. 4. 2003 do 30. 4. 2004, kedy mala SR štatút
pozorovateľa s právom zúčastňovať sa na zasadnutiach pracovných orgánov Rady EÚ (t.j. pracovných skupín, výboru
stálych zástupcov a ministerských rád), ako aj zasadnutí výborov a expertných skupín, Európskej komisie. Po vstupe SR
do EÚ získali jej zástupcovia v uvedených orgánoch aj hlasovacie právo a tak sa priamo zapojili do procesu prípravy
a schvaľovania legislatívnych aktov EÚ. Proces začlenenia SR do EÚ sa uzavrel v júni 2004, kedy si občania SR zvolili
svojich poslancov Európskeho parlamentu.

V roku 2004 pokračoval v oblasti životného prostredia proces transpozície environmentálnych predpisov EÚ, ako aj
príprava ich implementácie v súlade so Zmluvou o pristúpení. Zástupcovia rezortu MŽP SR, resp. iných rezortov,
pokiaľ sa v ich gescii nachádzajú návrhy predpisov, systematicky a aktívne vstupovali do ich prípravy a schvaľovania vo
všetkých štádiách legislatívneho procesu. 

" Plnenie záväzkov vyplývajúcich z negociačných rokovaní s EK v rámci kapitoly 
22-životné prostredie k dátumu vstupu a po vstupe SR do EÚ. 

Dňa 21. 4. 2004 bol uznesením vlády č. 373/2004 schválený materiál „Odpočet harmonogramu opatrení vyplývajúci zo
Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti SR na členstvo v EÚ za dňa 5. novembra 2003 - stav k 31. 3. 2004“.
V rámci neho bolo MŽP SR uvedené ako rezort, ktorý nemá žiadny záväzok, ktorý by neplnil v súvislosti so vstupom do EÚ. 

Zo Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti SR na členstvo v EÚ pre kapitolu 22 ŽP vyplynulo celkovo 17 úloh,
z toho 11 úloh (7 legislatívnych a 4 nelegislatívne) pre rezort ŽP a 6 úloh, ktoré v súvislosti s transpozíciou
a implementáciou environmentálneho aquis v rámci kapitoly 22 zabezpečujú iné rezorty (MDPR SR, MZ SR, MP SR,
ÚJD SR). Zo 7 úloh legislatívnej povahy pre rezort ŽP mali 4 úlohy termín splnenia a aj boli splnené do termínu vstupu: 

· prijať nový zákon o vodách,
· prijať vyhlášku MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých 

požiadavkách na výrobu a spracovanie vozidiel v nadväznosti na novelu Zákona o odpadoch,
· prijať vyhlášku MŽP SR o PCB/PCT v nadväznosti na novelu Zákona o odpadoch,
· prijať vyhlášku MŽP SR, ktorou sa ustanovujú emisné stropy a emisné kvóty.
Ďalšie 3 úlohy mali termín po vstupe do EÚ:
· prijať zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v ktorom bude zahrnuté aj strategické hodnotenie vplyvov 
na životné prostredie - v r. 2004 v legislatívnom procese,
· prijať novelu zákona o odpadoch - v roku 2004 boli prijaté 3 novely zákona: novela Zákona o odpadoch  24/2004 

- platnosť 17. 1. 2004, účinnosť 1. 3. 2004 novela Zákona o odpadoch 443/2004 - platnosť 30. 7. 2004, účinnosť
1. 8. 2004 novela zákona o odpadoch 733/2004 - platnosť 29. 12. 2004, účinnosť 1. 1. 2005; predmetná novela
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transponovala smernicu 2002/96/ES týkajúcu sa odpadov 
z elektrických a elektronických zariadení. SR požiadala pre túto smernicu 
o prechodné obdobie do 31. 12. 2008, ktoré jej bolo 30. marca 2004 schválené,

· prijať novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách:
novela zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
bola v r. 2004 v legislatívnom procese.

Zo 4 úloh nelegislatívnej povahy mali 2 termín plnenia a aj boli splnené do vstupu:
· realizovať projekt EÚ NATURA 2000,
· zabezpečiť, aby sa povolenia pre nové zariadenia spadajúce pod smernicu 
o integrovanej prevencií a kontrole znečistenia - IPPC vydávali a boli v súlade s aquis 
k dátumu vstupu.

Ďalšie 2 úlohy mali termín po vstupe do EÚ:
· prijať Program znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými

látkami:
Predmetný program bol prijatý uznesením vlády SR č. 561/2004 zo 16. júna 2004
· dopracovať programy riadenia kvality ovzdušia a akčné plány:
Predmetná úloha vyplýva zo smernice č. 96/62/ES, ktorá bola transponovaná do

slovenského právneho poriadku zákonom č. 478/2002 a vyhláškou č. 705/2002. Všetky programy a plány boli schválené
Krajskými úradmi do decembra 2004; bolo prijatých 17 programov riadenia kvality ovzdušia (stredno-dlhodobé
opatrenia), pričom 2 z nich sú integrované, teda týkajú sa 2 a viacerých škodlivých látok, ostatné (15) sa zaoberajú iba
1 škodlivou látkou. V zmysle článku 8 smernice 96/62/ES boli zaslané EK v decembri 2004. Dokumenty sú zverejnené na
internetovej stránke MŽP SR OV. Súčasne bolo prijatých a schválených 10 Akčných plánov (krátkodobé opatrenia) podľa
článku 7 odsek 3 smernice 96/62/ES. 

V rámci kapitoly 22 zabezpečujú úlohy súvisiace s transpozíciou a implementáciou environmentálneho aquis aj iné
rezorty: MDPT SR, MZ SR, MP SR, ÚJD SR. Z celkových 6 úloh malo 5 úloh termín splnenia do vstupu:

· prijať vyhlášku MZ SR o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, gestor MZ SR - úloha splnená
· prijať novelu vyhlášky MZ SR č. 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na
kúpanie a kúpaliská, gestor MZ SR - úloha splnená
· prijať zákon o mierovom využívaní  jadrovej energie (atómový zákon), transponujúci smernicu o preprave
rádioaktívneho odpadu, gestor ÚJD SR: 
zákon č. 541/2004 o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) bol schválený 9. 9. 2004 a nadobudol
účinnosť dňa 1. 12. 2004.
· prijať program pre nitráty, gestor MP SR
23. júna 2004 bola prijatá vyhláška MP SR č.392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje program poľnohospodárskych 
činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
· prijať nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok 
zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pracovných strojoch - gestor MDPT SR:
1. 11. 2004 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády č. 584/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú opatrenia na zníženie emisií 
zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch. 

Nasledovná úloha mala termín po vstupe do EÚ:
· úloha transponovať nové acquis o environmentálnom hluku - gestor MZ SR:
2. 12. 2004 bol schválený zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí

a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 2. 2005.

Po vstupe SR do EÚ zo stredno a dlhodobého hľadiska sa musí aj rezort životného prostredia zamerať na plnenie
negociačných záväzkov, ku ktorým sa zaviazal v rámci prístupových rokovaní. Ide o 7 smerníc, pre ktoré sme získali
prechodné obdobie v rozmedzí rokov 2004 - 2015. K týmto smerniciam po vstupe do EÚ pribudla aj ďalšia smernica
2002/96/ES týkajúca sa odpadov z elektrických a elektrotechnických zariadení. SR požiadala pre túto smernicu
o prechodné obdobie do 31. 12. 2008, ktoré jej bolo 30. marca 2004 schválené. 

" Aktívna účasť SR na tvorbe právnych predpisov EÚ

Členstvo SR v EÚ so sebou okrem iného prinieslo možnosť aktívnej účasti na tvorbe právnych noriem Spoločenstva,
ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú podobu národnej legislatívy. Od vstupu SR do EÚ sa experti MŽP SR aktívne
podieľajú na tvorbe legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia prostredníctvom pracovných orgánov Rady EÚ. 

Každá predsednícka krajina Rady EÚ si určuje prioritné témy a agendu, ktorá bude počas jej predsedníctva
prejednávaná. V nadväznosti na národné priority a v súvislosti s efektívnym využitím zdrojov je potrebné vždy navrhované
priority predsedajúcich krajín posúdiť a vybrať oblasti, ktoré bude MŽP SR prednostne presadzovať. 
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" Priority EÚ a predsedníckych krajín Rady EÚ v starostlivosti o životné prostredia roku 2004

Podľa princípu rotujúceho predsedníctva sa členské krajiny EÚ striedajú vo vedení Rady EÚ každých 6 mesiacov.
V roku 2004 predsedalo v 1. polroku Írsko a v 2. polroku Holandsko. Ich prioritnými environmentálnymi témami boli:

Priority írskeho predsedníctva (1. polrok 2004)
· Trvalo udržateľný rozvoj;
· Dokončenie legislatívneho rámca EÚ na efektívny systém obchodovania s emisiami; 
· Prehĺbiť existujúcu legislatívu EÚ na zlepšenie kvality ovzdušia a ochrany ľudského zdravia;
· Dosiahnutie pokroku v príprave návrhu novej regulácie chemikálií (REACH);
· Návrh nariadenia o určitých fluorovaných skleníkových plynoch;
· Ochrana vodných zdrojov - dosiahnutie politickej dohody o návrhu Smernice o ochrane podzemných vôd pred

znečistením.

Priority holandského predsedníctva (2. polrok 2004)
· Posilnenie environmentálnej dimenzie Lisabonského procesu;
· Eko-inovácie, čisté technológie;
· Úsilie o dosiahnutí pokroku v medzinárodnej klimatickej politike, príprava na 10. COP o klimatických zmenách

(december 2004);
· Tichšie, čistejšie a ekonomickejšie motorové vozidlá, predloženie témy trvalo udržateľnej mobility do agendy EÚ;
· Z legislatívnych návrhov sa holandské predsedníctvo sústredí na problematiku odpadu z ťažobného priemyslu,

fluorovaných plynov a aarhuského balíčka;
· Prevencia, ochrana a zmiernenie následkov povodní;
· Dodatočnú pozornosť venuje predsedníctvo aj problematike mestského prostredia.

Z priorít írskeho predsedníctva (1. polrok 2004) SR sledovalo najmä:
· Klimatické zmeny
· Kvalita vôd - implementácia rámcovej smernice o vodách 

a smernice o dusičnanoch 
· Lisabonská agenda
· Ochrana biodiverzity
· Chemické látky

Z priorít holandského predsedníctva (2. polrok 2004) SR sledovalo 
najmä:

· Kontrola priemyselného znečistenia (schémy obchodovania 
s emisiami, vyhodnotenie a návrh na revíziu
smernice o IPKZ).

· Kyótsky protokol (diskusia: Kyóto po roku 2012)
· Lisabonská stratégia
· Chemické látky

V nadväznosti na stanovené priority tvorba environmentálneho práva
na úrovni pracovných skupín rady EÚ, ktoré zasadajú pod vedením
predsedníckej krajiny EÚ v priebehu celého roka. Problematikou
ochrany životného prostredia sa v priebehu r. 2004 zaoberali nasledovné
pracovné skupiny Rady:

- pracovná skupina pre životné prostredia (J.1),
s podskupinou pre medzinárodné aspekty trvalo udržateľného rozvoja a 

- pracovná skupina pre medzinárodné otázky životného prostredia (J.2), s dvoma podskupinami: 
globálne environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja a problematika klimatických zmien.

Najvyšší rozhodovací orgán v oblasti životného prostredia je Environmentálne rada. V súlade s pravidlami
spolurozhodovania medzi Radou a Európskym parlamentom, rada prijíma legislatívne akty a politické dokumenty.
V priebehu roka 2004 sa konali  štyri formálne zasadnutia Environmentálnych rád Európskej únie (2. marec 2004, 28. jún
2004, 14. október 2004 a 20. december 2004). Na októbrovom zasadnutí Environmentálnej rady Slovenská republika
aktívne vystúpila k problematike Manažmentu povodňových rizík: Povodňová prevencia, ochrana a zmiernenie. Minister
životného prostredia prezentoval prehlásenie SR, a v písomnej podobe odovzdal spoločné vyhlásenie Slovenska, Maďarska
a Českej republiky, v ktorom Slovensko poukázalo na spoločné špecifické črty týchto 3 krajín; zdôraznilo princíp
diferenciácie a integrácie, podporu integrovaného manažmentu povodí, potrebu zvýšenia kapacity a financovania, zmeny
využitia a územného plánovania. 

V priebehu roku 2004 sa uskutočnili 2 neformálne zasadnutia Environmentálnej rady EÚ; v dňoch 14. - 16. mája 2004
vo Waterford (Írsko), za účasti ministra životného prostredia SR a v dňoch 16. - 18. júla 2004 v holandskom Maastrichte,
kde Slovensko zastupoval štátny tajomník MŽP SR. 
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OECD

Zasadnutie Výboru OECD pre environmentálnu politiku (EPOC) na ministerskej
úrovni v apríli 2004 v Paríži dalo nový impulz implementácii environmentálnych
politík v OECD a v nečlenských krajinách a tiež medzinárodnej spolupráci v oblasti
environmentálnych otázok. S cieľom podporiť zámer a monitoring environmentálnej
politiky boli schválené tri dokumenty Rady OECD a prijaté bolo aj vyhlásenie
ministrov naznačujúce priority v práci OECD v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Znovu bol potvrdený záväzok implementovať Environmentálnu stratégiu OECD
pre prvú dekádu 21. storočia do roku 2010. V súvislosti s ňou sa potvrdil záujem
o prekonanie prekážok brániacich jej plnej implementácii. Tieto výzvy zahŕňajú
hlavne snahu o obmedzenie a zníženie emisií skleníkových plynov  a tiež udržanie
biodiverzity.

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia)

Cieľom 4. ministerskej konferencie o životnom prostredí a zdraví v Budapešti (jún 2004) bolo pokračovať v riešení
zdravotných a environmentálnych problémov európskej populácie na národnej a medzinárodnej úrovni. V prijatej
deklarácii sa poukázalo na súčasné a vynárajúce sa problémy v životnom prostredí a na nové nebezpečenstvá vyplývajúce
z nich pre zdravie. Krajiny boli vyzvané prijať záväzky v oblasti hodnotenia klimatických zmien a vplyvu týchto zmien na
zdravie verejnosti, obnoviť už prijaté záväzky v oblasti chemických látok, rozvinúť politiku pre zdravé bývanie, posilniť
úsilie na zredukovanie zdravotných rizík z výroby energií. Novou úlohou pre SR bude aj implementovať ciele Akčného
programu pre životné prostredie a zdravie detí v Európe a dosiahnuť výraznejší pokrok pri zavádzaní metód hodnotenia
zdravotných rizík v súvislosti so životným prostredím, osobitne vo vzťahu k detskej populácii.  Aj naďalej sa bude
pokračovať v projekte na budovaní informačného systému indikátorov životného prostredia a zdravia na národnej
i medzinárodnej úrovni a vypracuje sa analýza stavu zdravia citlivých skupín obyvateľstva v súvislosti s klimatickými
zmenami. 

NATO

V oblasti životného prostredia boli v rámci NATO realizované aktivity smerujúce k skvalitneniu starostlivosti o životné
prostredie vo vojenskom sektore. Základnými cieľmi programu bolo zapojenie sa do riešenia aktuálnych problémov
životného prostredia v rámci medzinárodnej spolupráce v  programe Výboru pre výzvy modernej spoločnosti (CCMS)
a realizácia domácich projektov zameraných na riešenie konkrétnych vybraných problémov v danej oblasti. 

V SR boli v roku 2004 v rámci Programu pre prípravu na vstup SR do NATO (PRENAME) ukončené dva projekty, ktoré
boli zamerané na presadzovanie systematického prístupu k riešeniu vybraných aktuálnych problémov v oblasti
starostlivosti o životné prostredie. Prioritným bol projekt "Zavádzanie systému environmentálneho manažérstva (EMS)
v rezorte MO SR", cieľom ktorého bolo odštartovanie programu postupného zavádzania EMS vo významných vojenských
útvaroch. Výsledkom projektu, ktorý bol riešený v 5-tich etapách, bolo vypracovanie rámcového návrhu pre zavádzanie
EMS, zriadenie riadiaceho výboru na MO SR, detailná identifikácia environmentálnych aspektov v 12-ich vybraných
vojenských útvaroch, zavedenie systému environmentálneho manažérstva vo vybraných vojenských útvaroch a vyškolenie
pracovníkov rezortu obrany, ktorí budú pokračovať v zavádzaní EMS v ďalšom období. 

Druhý projekt "Databáza zdrojov znečistenia v objektoch Ozbrojených síl SR, stanovenie rizík a priorít" bol zameraný na
zmapovanie potenciálnych zdrojov znečistenia v objektoch Ozbrojených síl SR, vytvorenie databázy potrebných údajov a
zhodnotenie potenciálneho rizika ohrozenia životného prostredia. Projekt bol riešený v 5-tich etapách a jeho výsledkom
je vytvorenie kompletnej databázy zdrojov znečistenia všetkých objektov patriacich rezortu Ministerstva obrany SR, ich
rozčlenenie do kategórií podľa veľkosti potenciálneho rizika, vypracovanie metodického návodu pre ďalší postup prác od
identifikácie znečistenia po návrh sanačných opatrení založený na systematickom prístupe k riešeniu bodových zdrojov
znečistenia v zmysle novej legislatívy, vyškolenie pracovníkov rezortu obrany, ktorí budú zodpovední za aktualizáciu
databázy.

Višegrádska spolupráca (V4)

Stretnutia ministrov životného prostredia krajín V4 sa z iniciatívy ministra životného prostredia SR konajú pravidelne
od roku 2000. V roku 2004 sa v máji v Siófoku (MR) uskutočnilo v poradí už jedenáste stretnutie. Ministri zdôraznili, že
v regióne V4 je na podporu subregionálnej spolupráce v rámci politiky EÚ voči novým susedným krajinám  kladená
mimoriadna pozornosť a prediskutované boli možnosti implementácie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo
udržateľnom rozvoji Karpát, prijatého na ministerskej konferencii v roku 2004 v Kyjeve.  Zhodli sa na výmene skúseností
z efektívneho čerpania fondov EÚ a na zlepšení absorbčnej kapacity pre poskytovanie pomoci pri programovaní projektov
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pre kohézny fond. Prediskutovaná bola aj problematika predchádzania vzniku odpadov a obmedzovanie vzniku odpadov
z obalov a recyklácia odpadov.

Dvojstranná spolupráca

Dvojstranná spolupráca hlavne so susednými krajinami zaznamenala kvalitatívny posun a sústredila sa viac na
spoluprácu prihraničných regiónov a na programovanie spoločných projektov s finančnou podporou z programov EÚ.
S Dolným Rakúskom a ČR bolo podpísané prehlásenie o klimatickom združení, ktoré v najbližšom čase pomôže
zabezpečiť transfer vedomostí a skúseností medzi regiónmi Záhoria, Dolného Rakúska a Južnej Moravy. Cieľom je
vybudovať vzorový región na Slovensku so zvláštnym dôrazom na energetickú efektivitu, redukciu škodlivých látok,
presadzovanie eko-poľnohospodárstva, zmeny v myslení ľudí vo vzťahu k prírode a ekológii.

V rámci medzivládnej dohody o spolupráci v oblasti životného prostredia s Maďarskom je činnosť jednotlivých
pracovných skupín už dlhodobo orientovaná na podporu spolupráce susediacich regiónov v oblasti ochrany ovzdušia,
prírody, vôd, odpadov a ďalších oblastí. Pripravený bol aj PHARE CBC projekt  zameraný na ochranu životného
prostredia a ochranu prírody v slovensko-maďarskom prihraničnom území, ktorý podnieti ďalšie iniciatívy miestnych
a regionálnych orgánov na užšiu spoluprácu prihraničných regiónov na oboch stranách. 

V roku 2004 podpísalo MŽP SR ďalšie dve bilaterálne dohody:

Memorandum porozumenia medzi MŽP SR a Ministerstvom vodných zdrojov Čínskej ľudovej republiky (Peking
23.9.2004) popri výmene informácií a skúseností vytvára priestor na spoluprácu v oblasti vodného hospodárstva a na
transfer know-how v danej oblasti.

Dohoda medzi vládou SR a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie presahujúcich štátne hranice (Luxemburg, 14.10.2004) vytvorila právny rámec a jasný transparentný postup pre
proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, čim sa zároveň zabezpečí, aby cezhraničné vplyvy navrhovaných
činností boli pri rovnocennej účasti správnych orgánov a verejnosti oboch krajín včas a detailne zistené a vyhodnotené
a aby výsledok bol primerane vzatý do úvahy pri všetkých rozhodnutiach, ktoré sú relevantné pre schválenie navrhovanej
činnosti.
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Phare - Národný program 

" PHARE - Twinning, Twinning light

Program PHARE bol zameraný na poskytnutie všeobecnej pomoci kandidátskym krajinám pri príprave na vstup do

Európskej únie (EÚ). Od roku 2000 sa na základe Agendy 2000 začala pomoc viac orientovať na podporu opatrení

zameraných na dosiahnutie ekonomickej a sociálnej súdržnosti. Základnými programovými dokumentmi sú jednoročné

národné programy PHARE.

V rámci programu PHARE boli v gescii MŽP SR v roku 2004 financované projekty komponentu harmonizácie acquis

- tzv. twinning a twinning light. Ich realizácia prebiehala v súlade s pravidlami Všeobecnej koordinačnej smernice pre

zahraničnú pomoc poskytovanú EÚ. V oblasti životného prostredia sa program PHARE naďalej v roku 2004 zameriaval

na posilnenie administratívy MŽP SR a podporu procesu aproximácie legislatívy a jej uplatňovania v súlade

s požiadavkami EÚ.

V rámci Finančného memoranda Národného programu PHARE 2001 podpísaného 17. januára 2002 bola schválená

grantová schéma pre financovanie twinningových projektov menšieho rozsahu (do 6,3 mil. Sk - 150 000 EUR). Grantová

schéma tzv. SR0110 Twinning Light bola určená na vyriešenie naliehavých priorít predvstupového procesu v oblasti

budovania inštitúcií a implementácie acquis communautaire.

Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru boli 3 twinning light projekty schválené pre rezort MŽP SR presunuté na

financovanie z realokovaných zdrojov PHARE Finančného memoranda 2001. Vzhľadom na dodatočné schválenie

projektov sa ich príprava na realizáciu začala až v decembri 2003.

! PROGRAMY A PROJEKTY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

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)

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

TTaabbuuľľkkaa  222200..  TTwwiinnnniinngg--lliigghhtt  pprroojjeekkttyy  rreeaalliizzoovvaannéé  vv  rráámmccii  FFiinnaannččnnééhhoo  mmeemmoorraannddaa  NNáárrooddnnééhhoo  pprrooggrraammuu  PPHHAARREE  22000011



MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

230

Finančné memorandum Národného programu PHARE 2002 bolo podpísané 10. januára 2003. Pre rezort životného

prostredia boli schválené 3 twinningové projekty v celkovej finančnej čiastke 160,981 mil. SK (4,02 mil. EUR), ktorých

implementácia pokračovala aj v roku 2004:

TTaabbuuľľkkaa  222211..  TTwwiinnnniinnggoovvéé  pprroojjeekkttyy  rreeaalliizzoovvaannéé  vv  rráámmccii  FFiinnaannččnnééhhoo  mmeemmoorraannddaa  NNáárrooddnnééhhoo  pprrooggrraammuu  PPHHAARREE  22000022  
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" PHARE - Unallocated Institution Building Facility 2002

V súlade so Všeobecnou koordinačnou smernicou pre zahraničnú pomoc poskytovanú EÚ a jej členskými štátmi

v období pred prijatím SR do EÚ a smernicou k príprave a realizácii programu PHARE, Úrad vlády SR vyzval dňa 16.

apríla 2003 sektorových koordinátorov zahraničnej pomoci (SKZP) predložiť projektové návrhy a zadávacie podmienky -

Terms of Reference k projektu 2002/000.610.02 Unallocated Institution Building Facility. 

Projekty mali byť založené na prioritách identifikovaných v Partnerstve pre vstup, v NPAA a v Akčnom pláne pre

posilnenie administratívnych a súdnych kapacít, alebo mali vychádzať z negociačných kapitol. Projekty malého rozsahu

mali byť doplnkovou aktivitou k projektom PHARE 2000, 2001 a 2002, ktorých cieľom je dokončiť proces budovania

inštitúcií a prípravu na štrukturálnu a regionálnu politiku. Pre rezort ŽP SR boli schválené 2 projekty menšieho rozsahu,

ktoré sa v roku 2004 realizovali za pomoci technickej asistencie konzultačných firiem z EÚ. 

Programovanie Národného programu PHARE 2003 bolo posledným pred vstupom SR do EÚ. Projekty

naprogramované v rámci Finančného memoranda 2003 budú realizované v rokoch 2004 - 2006. Pre rezort ŽP SR

boli v rámci Finančného memoranda NP PHARE 2003 schválené tri projekty, ktorých príprava na realizáciu bola

zahájená po výberových konaniach v novembri 2003.
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LIFE III - finančný nástroj pre životné prostredie

Program LIFE je zameraný na podporu rozvoja a realizácie politiky ochrany životného prostredia Európskeho

spoločenstva 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:
- začlenenie ochrany životného prostredia do rozvoja a plánovania mestkých a pobrežných oblastí,
- trvalo udržateľné využívanie povrchových a podzemných vôd,
- znižovanie negatívnych vplyvov hospodárskych aktivít na životné prostredie,
- prevencia vzniku, opätovné použitie, zhodnocovanie a recyklácia odpadov,
- 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.

TTaabbuuľľkkaa  222222..  TTwwiinnnniinnggoovvéé  pprroojjeekkttyy  sscchhvváálleennéé  vv  rráámmccii  FFiinnaannččnnééhhoo  mmeemmoorraannddaa  NNáárrooddnnééhhoo  pprrooggrraammuu  PPHHAARREE  22000033
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Program je výnimočný tým, že nijako nezužuje príjemcov podpory, uchádzať sa môžu všetky subjekty od štátnych
inštitúcií po živnostníkov. V rokoch 2000 - 2004 prebieha tretia etapa programu - LIFE III, na ktorú bolo Európskou
komisiou (EK) vyčlenených 640 mil. Euro,  z toho 47 % na LIFE - Príroda, 47 % na LIFE - Životné prostredie a 6 % na LIFE - Tretie krajiny. 

V roku 2004 z dvoch projektových návrhov predložených v rámci LIFE - Príroda bol schválený jeden projekt,
z dvanástich projektových návrhov predložených v rámci LIFE - Životné prostredie boli úspešné dva projekty. SR tak na
realizáciu environmentálnych projektov získala finančný objem vo výške 28,15 mil. Sk (0,73 mil. Euro). 

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.

TTaabbuuľľkkaa  222233..  PPrreehhľľaadd  sscchhvváálleennýýcchh  pprroojjeekkttoovv  vv  rráámmccii  kkoommuunniittáárrnneehhoo  pprrooggrraammuu  LLIIFFEE  vv  rrookkuu  22000044  LLIIFFEE  --  PPrríírrooddaa

TTaabbuuľľkkaa  222244..  LLIIFFEE  --  Žž iivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee

TTaabbuuľľkkaa  222255..  PPrreehhľľaadd  pprroojjeekkttoovv  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  vv  rráámmccii  kkoommuunniittáárrnneehhoo  pprrooggrraammuu  LLIIFFEE  vv  rrookkuu  22000044::  LLIIFFEE  --  PPrríírrooddaa
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Prehľad ostatných projektov zahraničnej pomoci

TTaabbuuľľkkaa  222266..  LIFE - Životné prostredie

TTaabbuuľľkkaa  222277..  PPrreehhľľaadd  oossttaattnnýýcchh  pprroojjeekkttoovv  zzaahhrraanniiččnneejj  ppoommooccii  
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Zdroj: MŽP SR


