20
říjen: stěhování do nové budovy A29, Kamenice 753/5

květen: Stockholmská úmluva o POPs vstupuje v
platnost
květen: ČR se stává členským státem EU

13

květen: prodloužení funkce RECETOX jako regionální
centrum Stockholmské úmluvy pro střední a východní
Evropu
září: Jana Klánová se stává ředitelkou centra RECETOX

12

duben: epidemiologická databáze ELSPAC je součástí
výzkumné infrastruktury RECETOX

11

květen: mezinárodní konference Identifying the
research needs in the global assessment of POPs ten
years after the signature of the Stockholm Convention

10

duben: zahájení projektu CETOCOEN
srpen: zahájení výstavby nového sídla centra v
Bohunicích - budova A29
říjen: environmentální databáze GENASIS se stává
součástí JISŽP

09

duben: schválení a ustanovení RECETOX regionálním
centrem Stockholmské úmluvy
duben: zahájen provoz monitorovací sítě MONET EU
září: 10. mezinárodní fórum o HCH a dalších
obsoletních pesticidech v Brně

08

leden: zahájení monitorování POPs v ovzduší AfrikyMONET Africa

07

září: zavedení doktorského studia oboru
ekotoxikologie
říjen: nominace RECETOX jako regionálního centra
Stockholmské úmluvy

06

březen: zahájení monitorování POPs v zemích střední
a východní Evropy
červenec: POPs Modeling Workshop
červenec: GENASIS-spuštění on-line databáze projektu

05

červenec: první mezinárodní letní škola
září: mezinárodní konference ECOTOX 2005, Brno
listopad: ustavení Národního centra pro POPs
prosinec: workshop Pasivní vzorkování ovzduší

04

duben: SETAC - 14th Annual Meeting of SETAC, Prague

03
02
květen: přijetí Stockholmské úmluvy o perzistentních
organických polutantech
prosinec: stěhování z Veslařské 107 na adresu
Kamenice 126/3 (pavilon A1)

01

srpen: vydání zprávy o národní inventuře POPs pro ČR
říjen: vytvoření monitorovací sítě volného ovzduší v
ČR - MONET CZ
listopad: Persistent Toxic Substances Contamination of
the European Region Workshop
listopad: první EU projekt - Centrum excelence
květen: velká mezinárodní konference - 2ndPCB
workshop, Brno
září: první projekt rámcového programu EU (FP5 APOPSBAL)
leden: Centrum biostatistiky a analýz se odděluje od
mateřského centra
září: zahájení projektu UNEP - Regional Based
Assessment of Persistent Toxic Substances
prosinec: : projekt UNIDO - příprava NIP SÚ

00
19
červenec: stěhování celého RECETOX na adresu
Veslařská 107

červenec: část pracoviště se stěhuje na adresu
Botanická 68a

leden: vznik České republiky

99
98
97

září: zavedení doktorského studia v oboru
environmentální chemie

96

září: ustavení oboru ochrana životního prostředíekotoxikologie

95

březen: konference Ovzduší 1995, Brno

94

červen: první absolvent doktorského studia
(obor Ekologie)
červenec: založení Výzkumného centra
- projekt PHARE EU

93

leden: založení TOCOEN spin-off
květen: první mezinárodní projekt FITA Belgium

92
září: stěhování do budovy 07, Kotlářská 2

91
90

listopad: sametová revoluce

leden: Ivan Holoubek se stává ředitelem katedry
červen: první mezinárodní akce - mezinárodní
konference TOCOEN, Znojmo

89
88

srpen: ustaven projekt TOCOEN
září: pravidelný monitoring na observatoři v Košeticích
ve spolupráci s ČHMÚ

87
86
85
84
prosinec: sídlo Kotlářská 2, budova 05, Brno

83

listopad: založení Katedry tvorby a ochrany životního
prostředí, Rudolf Rozkošný je ředitel

