
NON – COM – POPs – SK – projekt 

 

Informácia 

 

V rámci technickej pomoci Globálneho fondu ţivotného prostredia (Global Environmental 

Facility – GEF) pri implementácii Štokholmského dohovoru o POPs v Slovenskej republike 

sa pripravuje realizácia projektu s názvom “Odstránenie bariér, ktoré sťaţujú osvojenie           

a efektívnu implementáciu dostupných nespaľovacích technológií na deštrukciu POPs            

a demonštrácia ţivotaschopnosti týchto metód”. (“Demonstration of Viability and Removal of 

Barriers that Impede Adoption and Effective Implementation of Available, Non-combustion 

Technologies”), tzv. NON – COM – POPs – SK – projekt. 

 

Prehľad základných údajov je nasledovný: 

- Doba trvania projektu 6 rokov 

- Plánované je zneškodnenie PCB - odpadov v mnoţstve     cca     2500 t 

- Implementačná agentúra  je Svetová banka, UNEP, UNDP 

- Výkonná agentúra je UNIDO 

- Finančné prostriedky - základný rozpočet je  20 mil. USD, z toho10 mil. USD je 

príspevok GEF a ďalších 10 mil. USD  poskytne UNIDO, UNDP, MVO, MŢP SR, 

súkromný sektor zastúpený spoločnosťou Chemko a.s. Stráţske a Konzorcium 

verejného sektora, ktoré je vytvorené z nasledovných subjektov: Košický 

samosprávny kraj, mesto Michalovce, mesto Stráţske a Slovenský vodohospodársky 

podnik. 

 

Prehľad základných aktivít je nasledovný: 

23.1.2006  - schválenie projektu na GEF 

16.2.2006 – podpísanie projektového dokumentu (za MŢP SR minister ŢP László Miklós       

a za UNIDO generálny riaditeľ pán Kamdeh K. Yumkella) 

9.3.2006 – pracovné stretnutie, organizované sekciou zahraničnej pomoci k implementácii 

projektu na MŢP SR, zamerané na oboznámenie sa s aktuálnym skutkovým 

stavom v oblasti prípravy tohto projektu 

10.4.2006 – 1. zasadnutie Riadiacej komisie projektu.  

5.10.2006 – koordinačné stretnutie na Košickom samosprávnom kraji 

6.10. 2006 – koordinačné stretnutie v CHEMKO, a.s. Stráţske 

6.11.2006 – úvodný seminár pre odborníkov zo zainteresovaných inštitúcií 

 

V súčasnosti je pripravený dokument, ktorým je technická a ekonomická špecifikácia  

ToR (Zadávacie podmienky) pre výber nespaľovacej technológie na demonštračný projekt 

UNIDO na Slovensku. Tento dokument má 6 základných častí: Základné informácie  a  cieľ 

projektu, Rozsah dodávky, Garančné poţiadavky, Zástupcovia v krajine, Dodacia lehota, 

Inštalácia, uvedenie do prevádzky, schválenie a 2 prílohy: Technické údaje a špecifikácia 

a Ponuka   na dodávku a sluţby. Predpokladá sa, ţe výber technológie a začatie jej prevádzky 

bude v priebehu roka 2007. 

 

Prehľad najbliţších plánovaných aktivít je nasledovný: 

21.11.2006 sa uskutoční zasadnutie vedeckej rady projektu 

27.11.2006 sa uskutoční predstavovanie jednotlivých technológií 

 

 Vzhľadom na to, ţe jedným z hlavných atribútov Štokholmského dohovoru o POPs je 

spolupráca s verejnosťou, je zriadená aj osobitná web stránka www.non-combustion.sk,      

kde sa budú postupne uverejňovať informácie o všetkých priebeţných aktivitách. 

 

http://www.non-combustion.sk/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Marta Fratričová z oddelenia IPKZ 

Schválila:       Ing. Silvia Uličná, vedúca oddelenia IPKZ 


