Plán hlavných úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2019
Identifikácia aktivít, ktoré majú najväčší dosah na neziskový sektor a občiansku spoločnosť, ponecháva MŽP SR na zváženie členov Rady vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie a prípadnú ďalšiu diskusiu (vyznačené najvýznamnejšie úlohy z pohľadu MŽP SR).

Názov úlohy

Gestor

Program predchádzania vzniku odpadu
SR

GR SEHOH

Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP SR
na rok 2019

Dôvod predloženia
(uznesenie)

iniciatívny materiál

Termín do PV

Termín do
vlády SR

august 2018

január 2019

GR SE

každoročne

január 2019

GR SLP

každoročne

január 2019

GR SGPZ

každoročne

január 2019

GR SLP

každoročne

január 2019

Správa o plnení Plánu hlavných úloh
MŽP SR za rok 2018

GR SEPEÚMV

každoročne

január 2019

Plán hlavných úloh MŽP SR na rok 2019

GR SEPEÚMV

každoročne

január 2019

Aktualizácia určených oblastí, v ktorých
možno vykonávať ložiskový geologický
prieskum na zriaďovanie prírodných

GR SGPZ

uznesenie 8. PV č. 49
z 14.3.2013, bod B.2/
každoročne

január 2019

Správa o plnení Plánu legislatívnych úloh
MŽP SR za rok 2018
Plán hlavných úloh Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra na
rok 2020
Plán legislatívnych úloh MŽP SR na rok
2019
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Poradný orgán
vlády SR
(len v prípade,
ak sa mu
materiál
predkladá)
január 2019

horninových štruktúr a podzemných
priestorov na účely trvalého ukladania
oxidu uhličitého do geologického
prostredia
Koncepcia rozvoja štátneho podniku
Slovenský vodohospodársky podnik
na roky 2019, 2020 a 2021

GR SVP

uznesenie 22. PV č. 129
zo 16. 10. 2014, bod 4.

január 2019

Koncepcia rozvoja štátneho podniku
Vodohospodárska výstavba na roky 2019
- 2021

GR VV

uznesenie 22.PV č. 129
z 16.10.2014, bod. 4

január 2019

Národný program znižovania emisií

GR SZKOO

§ 4c zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší

Návrh účasti delegácie Slovenskej
republiky na Mimoriadnom stretnutí
zmluvných strán Dohovoru Espoo a
Mimoriadnom stretnutí strán SEA
Protokolu, Ženeva, 5. -7. Február 2019

GR SEHOH

iniciatívny materiál
§ 54 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov
(úloha prolongovaná z roku
2016)
uznesenie 144. PV č. 25,
k bodu 11, B.3. z 11.12.2017,
Kontrakt z 30.12.2017
(čl.V.,ods.3)

Koncepcia ochrany prírody a krajiny

GR SOPBK

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných
úloh Slovenskej agentúry životného
prostredia za rok 2018

GR SAŽP

Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh
Slovenskej inšpekcie životného prostredia
za rok 2018

GR SIŽP

uznesenie 28. PV č. 162 z
15.12.2016

V OSP

požiadavka ÚV SR, sekcie
kontroly a prevencie
korupcie v zmysle § 10 ods.

Správa o vybavovaní petícií a sťažností
za rok 2018 v rezorte Ministerstva
životného prostredia Slovenskej
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január 2019

marec 2019

január 2019

január 2019

február 2019

jún 2019

február 2019

február 2019
február 2019

marec 2019

december 2018

3 zákona č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov

republiky
Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných
úloh Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra za rok 2018
Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných
úloh Slovenského banského múzea za rok
2018
Vyhodnotenie plánu hlavných úloh
VÚVH za rok 2018
Návrh Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky o určení príslušného
ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z.
z. o niektorých opatreniach na úseku
environmentálnej záťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Informácia o priebehu a výsledkoch 24.
konferencie zmluvných strán Rámcového
dohovoru OSN o zmene klímy, 14.
konferencie zmluvných strán Kjótskeho
protokolu a 1. konferencie strán slúžiacej
ako stretnutie strán Parížskej dohody,
Katovice, Poľsko, 2. – 14. december 2018
Správa o priebežnom stave plnenia
prijatých medzinárodných záväzkov
Slovenskej republiky v oblasti politiky
zmeny klímy za roky 2017-2018

GR SGPZ

každoročne

február 2019

GR SGPZ

každoročne

február 2019

GR SV

uznesenie č. 137, 25. PV
z 11.12.2017
§ 5 ods. 7 zákona č.
409/2011 Z. z. o niektorých
opatreniach na úseku
environmentálnej záťaže
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

GR SGPZ

február 2019

február 2019

marec 2019

GR SZKOO

uznesenie vlády SR
č. 517/2018, bod D.2

február 2019

marec 2019

GR SZKOO

uznesenie vlády SR
č. 151/2017, bod B.2

február 2019

marec 2019

Programy starostlivosti o chránené
vtáčie územia (tzv. 3. balík):
Program starostlivosti o Chránené vtáčie
územie Chočské vrchy
na roky 2019 - 2048

GR SOPBK

február 2019

apríl 2019

Programy starostlivosti o chránené

GR SOPBK

§ 54 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších
predpisov,
EÚ Pilot č. 8936(2016)
ENVI. Formálna výzva
Európskej komisie –
porušenie č. 2018/4076
§ 54 zákona č. 543/2002 Z.

február 2019

apríl 2019
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vtáčie územia (tzv. 3. balík):
Program starostlivosti o Chránené vtáčie
územie Čergov
na roky 2019 - 2048

Programy starostlivosti o chránené
vtáčie územia (tzv. 3. balík):
Program starostlivosti o Chránené vtáčie
územie Strážovské vrchy
na roky 2019 - 2048
Vyhodnotenie plánu hlavných úloh
SHMÚ za rok 2018
Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných
úloh ŠOP SR za rok 2018
Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných
úloh SMOPaJ za rok 2018
Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných
úloh Národnej zoologickej záhrady
Bojnice
za rok 2018
Informácia o stave monitorovania
geologických faktorov životného
prostredia s poukázaním na hroziace
havárie a možnosti predchádzania týmto
haváriám
Programy starostlivosti o chránené
vtáčie územia (tzv. 3. balík):
Program starostlivosti o Chránené vtáčie
územie Slovenský raj
na roky 2019 - 2048

GR SOPBK

GR SV

z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších
predpisov,
EÚ Pilot č. 8936(2016)
ENVI. Formálna výzva
Európskej komisie –
porušenie č. 2018/4076
§ 54 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších
predpisov,
EÚ Pilot č. 8936(2016)
ENVI. Formálna výzva
Európskej komisie –
porušenie č. 2018/4076
uznesenie č. 137, 25. PV
z 11.12.2017

február 2019

apríl 2019

február 2019

GR SOPBK

každoročne

február 2019

GR SOPBK

každoročne

február 2019

GR SOPBK

každoročne

GR SGPZ

uznesenie vlády SR
č. 907/2002, bod B.3/
každoročne

marec 2019

apríl 2019

GR SOPBK

§ 54 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších
predpisov,
EÚ Pilot č. 8936(2016)
ENVI. Formálna výzva
Európskej komisie –

december 2018

apríl 2019
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február 2019

Programy starostlivosti o chránené
vtáčie územia (tzv. 3. balík):
Program starostlivosti o Chránené vtáčie
územie Poľana
na roky 2019 - 2048

Správa o kontrolnej činnosti Ministerstva
životného prostredia Slovenskej
republiky za rok 2018
Návrh účasti delegácie Slovenskej
republiky na 18. zasadnutí Konferencie
zmluvných strán Dohovoru o
medzinárodnom obchode s ohrozenými
druhmi voľne žijúcich živočíchov a
rastlín (CITES)
(23.5.-3.6.2019, Srí Lanka)

GR SOPBK

porušenie č. 2018/4076,
uznesenie 23. PV č. 127,
bod B.3
§ 54 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších
predpisov,
EÚ Pilot č. 8936(2016)
ENVI. Formálna výzva
Európskej komisie –
porušenie č. 2018/4076,
uznesenie 23. PV č. 127,
bod B.3

december 2018

V OSP

1. PV z 11.1.2018
uznesenie č. 4, bod B.2

31. marec 2019

GR SOPBK

iniciatívny materiál

marec 2019

Návrh záverečného účtu kapitoly MŽP
SR za rok 2018

GR SE

Program starostlivosti o TANAP
na roky 2019 - 2028

GR SOPBK

Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja

GR SVP

§ 29 ods. 4 zákona
č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov
§ 54 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších
predpisov
uznesenie 22. PV č. 129
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apríl 2019

apríl 2019

apríl 2019

apríl 2019

december 2019

máj 2019

štátneho podniku Slovenský
vodohospodársky podnik na roky 2018,
2019 a 2020 za rok 2018

zo 16. 10. 2014, bod 4.

Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja
štátneho podniku Vodohospodárska
výstavba za rok 2018

GR VV, š.p.
Bratislava

uznesenie 22.PV č. 137
z 22.10.2015, bod. 3

máj 2019

Informácia o plnení aktualizácie
Koncepcie geoparkov SR

GR SGPZ

uznesenie vlády SR č.
15/2015, opatrenie č.
5/každých 5 rokov

máj 2019

jún 2019

Informácia o implementácii Národného
akčného plánu pre zelené verejné
obstarávanie v SR na roky 2016 - 2020 za
rok 2018

GR SEPEÚMV

uznesenie vlády SR č. 590
z 14.12.2016, bod B.2

máj 2019

jún 2019

jún 2019

august 2019

jún 2019

august 2019

december 2019

Programy starostlivosti o chránené
vtáčie územia (tzv. „4. balík“)

GR SOPBK

Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia

GR SZKOO

Integrovaný manažmentový plán /
program starostlivosti o lokalitu
svetového dedičstva UNESCO Staré
bukové lesy a bukové pralesy Karpát
a iných regiónov Európy
Správa o plnení Plánu hlavných úloh
MŽP SR za I. polrok 2018
Návrh účasti delegácie Slovenskej
republiky na 25. konferencii zmluvných
strán Rámcového dohovoru OSN o

§ 54 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších
predpisov,
EÚ Pilot č. 8936(2016)
ENVI. Formálna výzva
Európskej komisie –
porušenie č. 2018/4076
riešenie kvality ovzdušia
z dôvodu infringementu

GR SOPBK
v spolupráci s
GR SEPEÚMV

uznesenie vlády SR
č. 528/2017

júl 2019

GR SEPEÚMV

každoročne

júl 2019

GR SZKOO

Iniciatívny materiál

september 2019
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október 2019

august 2019

zmene klímy, 15. konferencii zmluvných
strán Kjótskeho protokolu a 2.
konferencii strán slúžiacej ako stretnutie
strán Parížskej dohody

Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do
roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Plán hlavných úloh VÚVH na rok 2020
Plán hlavných úloh SHMÚ na rok 2020
Plán hlavných úloh ŠOP SR na rok 2020
Plán hlavných úloh SMOPaJ na rok 2020
Plán hlavných úloh Národnej zoologickej
záhrady Bojnice na rok 2020
Plán hlavných úloh Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra na
rok 2020
Plán hlavných úloh Slovenského
banského múzea na rok 2020

GR SV
GR SV
GR SOPBK
GR SOPBK

Programové vyhlásenie
vlády SR 2016-2020 a
nariadenie EÚ o riadení
energetickej únie a opatrení
v oblasti klímy, ktorým sa
mení smernica 94/22/ES,
smernica 98/70/ES,
smernica 2009/31/ES,
nariadenie (ES) č.
663/2009, nariadenie (ES)
č. 715/2009, smernica
2009/73/ES, smernica Rady
2009/119/ES, smernica
2010/31/EÚ, smernica
2012/27/EÚ, smernica
2013/30/EÚ a smernica
Rady (EÚ) 2015/652 a
ktorým sa zrušuje
nariadenie (EÚ) č.
525/2013
každoročne
každoročne
každoročne
každoročne

GR SOPBK

každoročne

december 2019

GR SGPZ

každoročne

december 2019

GR SGPZ

každoročne

december 2019

GR SZKOO
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november 2019

december 2019
december 2019
december 2019
december 2019

december 2019

Plán hlavných úloh Slovenskej agentúry
životného prostredia na rok 2020
Informácia – Zhodnotenie ročného
pôsobenia Zeleného vzdelávacieho fondu
Plán kontrolnej činnosti Ministerstva
životného prostredia Slovenskej
republiky na rok 2020

GR SAŽP

každoročne

december 2019

GR SEPEÚMV
/ SAŽP

Iniciatívny materiál

december 2019

V OSP

GR SI
Efektívna správa priestorových
informácií, a implementácia INSPIRE a
NIPI

Čl. 29 ods. 5 písm. f)
platného Organizačného
poriadku Ministerstva
životného prostredia
Slovenskej republiky
Vybudovanie
a zabezpečenie prevádzky
environmentálnej
infraštruktúry priestorových
informácií je potrebné pre:
1. splnenie povinnosti,
ktorú Ministerstvu
životného prostredia SR
ako koordinátorovi v SR
a kontaktnému miestu
vo vzťahu ku Komisii
ukladá § 12 ods. 2 a ods. 6
zákona č. 3/2010 Z.z.
o národnej infraštruktúre
pre priestorové informácie
v znení zákona č. 362/2015
Z.z.,
2. podporu plnenia
povinností, ktoré povinným
osobám ukladá zákon
č. 3/2010 Z.z. o národnej
infraštruktúre
pre priestorové informácie
v znení zákona č. 362/2015
Z.z.
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december 2019

priebežne

Pozn.: úlohy vyznačené hrubým písmom sú zapracované do Plánu práce vlády SR

Zoznam skratiek:
ŠT I – štátny tajomník I
ŠT II – štátny tajomník II
GTSÚ – generálny tajomník služobného úradu
GR SEPEÚMV – generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
GR SOPBK – generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
GR SEHOH – generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
GR SZKOO – generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia
GR SV - generálny riaditeľ sekcie vôd
GR SGPZ - generálny riaditeľ sekcie geológie a prírodných zdrojov
GR SEPP - generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov
GR SE - generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
GR SLP - generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva
GR SI – generálny riaditeľ sekcie informatiky
GR SAŽP - generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia
GR SIŽP – generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia
GR SVP, š. p. Banská Štiavnica – generálny riaditeľ štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik
GR VV, š. p. Bratislava - generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba
R OÚ – riaditeľ osobného úradu
R OK – riaditeľ odboru komunikácie
R OKRB – riaditeľ odboru krízového riadenia a bezpečnosti
R OVA - riaditeľ odboru vnútorného auditu
R OKPPVŽP – riaditeľ odboru kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie
RKŠSRZ – referát koordinácie štátnej správy a rezortných záležitostí (bez vedúceho zamestnanca)
R OVO – riaditeľ odboru verejného obstarávania
V OSP – vedúci oddelenia sťažností a petícií
R IEP – riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky
VÚVH – Výskumný ústav vodného hospodárstva
SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav
ŠOP SR – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
SMOPAJ – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
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ÚV SR – Úrad vlády Slovenskej republiky
HSR SR - Hospodárska a sociálna rada SR
PPV SR – Plán práce vlády Slovenskej republiky
PVV SR - Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
RPVV – Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PV – porada vedenia
SR – Slovenská republika
EÚ – Európska únia
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