
Plán hlavných úloh MŽP SR na rok 2007 
 
 
Názov úlohy 
 

Dôvod predloženia Termín do OPM Termín do vlády SR

Návrh Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR 
na rok 2007 

 25. január  

Správa o plnení Plánu hlavných a legislatívnych úloh 
MŽP SR za rok 2006 

 25. január  

Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2007  25. január  
Návrh účasti delegácie SR na 24. zasadnutí Riadiacej 
Rady a Globálneho ministerského fóra UNEP, Nairobi 
5.-9.2.2007 

iniciatívny materiál 25. január január 2007

Informácia o priebehu a výsledkoch Prvého zasadnutia 
Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o 
ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 

uznesenie vlády SR 
č. 979/2006, úloha 
D.3 

25. január január 2007

Sektorové správy  hodnotenia vplyvov odvetví 
ekonomickej činnosti na životné prostredie 

presun z roku 2006 25. január  

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2006 
rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu 

- ŠOP SR, 
- SSJ, 
- SMOPaJ 
- ZOO Bojnice 
- SAŽP Banská Bystrica 

uznesenie OPM 25. január  

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rezort MŽP 
SR za rok 2006 

požiadavka ÚV SR 22. február  

Príprava sprievodného podujatia predsedníctva SR vo 
Výbore ministrov Rady Európy 

Rámcový návrh 
zabezpečenia 
príprav  

22. február apríl 2007

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2006 
rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu 

- ŠGÚDŠ Bratislava 
- SBM Banská Štiavnica 

uznesenie OPM 22. február  

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 
2006 Slovenskej inšpekcie životného prostredia 
 

uznesenie OPM 22. február  

Správa o priebehu a následkoch povodní na území 
SR v roku 2006 

Plán práce vlády 
SR na rok 2007 

22. február marec 2007

Správa o kontrolnej činnosti MŽP SR za rok 2006 
 

Smernica MŽP SR 
z 27.decembra 2004             
č. 12/2004-1.2   

22. február  

Dopad klimatických zmien na zložky životného 
prostredia 

presun z roku 2006 22. február  

Správa o plnení Plánu hlavných úloh za rok 2006 a  
Plán hlavných a legislatívnych úloh na rok 2007 
krajských úradov životného prostredia 
  a/ Bratislava 
  b/ Trnava 

 22. február  



Názov úlohy 
 

Dôvod predloženia Termín do OPM Termín do vlády SR

  c/ Nitra 
  d/ Trenčín 
  e/ Žilina 
  f/ Banská Bystrica 
  g/ Prešov 
  h/ Košice                                 
Účasť delegácie SR na 3. zasadnutí Konferencie strán 
Štokholmského dohovoru o POPs, v dňoch 30.4. – 
4.5.2007, Dakar, Senegal 

plnenie záväzkov 
Štokholmského 
dohovoru o POPs 

22. február marec 2007

Návrh účasti na prvom zasadnutí Konferencie 
zmluvných strán Európskeho dohovoru o krajine, 
Štrasburg, Francúzsko, 22. – 23. marca 2007 
 

plnenie záväzkov 
dohovoru 

22. február február 2007

Správa o realizácii monitoringu životného prostredia 
za rok 2006 

uzn. OPM č. 42 zo 
4.4.2005 

15. marec  

Správa o stave monitorovania geologických faktorov 
životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie 
a možnosti predchádzania týmto haváriám 

uzn. vlády č. 
907/2002 

15. marec apríl 2007

Návrh Aktualizácie Programu obnovy dediny na roky 
2008- 2013  

uznesenie OPM č. 
125/2006 B2 

15. marec marec 2007

Návrh stratégie vyššieho využívania obnoviteľných 
zdrojov energie 

NT: po ukončení 
procesu EIA 

15. marec  

Prehodnotenie siete NATURA 2000 – chránené 
vtáčie územia a územia európskeho významu  

Plán práce vlády 
SR na rok 2007 

19. apríl máj 2007

Národný program implementácie Európskeho 
dohovoru o krajine v Slovenskej republike 

uznesenie vlády SR 
č. 201/2005 

19. apríl jún 2007 

Programy záchrany chráneného druhu živočícha  
zubor hrivnatý  

§ 65 ods. 1 písm. d) 
zák. 543/2002 Z. z. 

19. apríl  

Správa o plnení rozpočtu kapitoly MŽP SR za rok 
2006 

 19. apríl  

Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia štátnych 
podnikov vodného hospodárstva za rok 2006 

 19. apríl  

Príprava Deklarácie NR SR o ochrane hodnôt 
kultúrnej krajiny a krajinného rázu 

rozpracovanie PVV 19. apríl jún 2007 

Návrh účasti delegácie SR na 14. zasadnutí 
Konferencie členských krajín Dohovoru o 
medzinárodnom obchode ...  (CITES),  3. – 15. jún 
2007 v Haagu (Holandsko) 

plnenie záväzkov 
vyplývajúcich z 
členstva v Dohovore 
CITES 

19. apríl máj 2007

Informácia o návrhu Plánu hlavných úloh na rok 2007 
štátnych podnikov v pôsobení rezortu: 
 a/ Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 
 b/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská    
     Štiavnica 
 c/ Hydroconsult, š.p. Bratislava 
 

presun z roku 2006 19. apríl  

Správa o vplyve geologického prostredia na 
zdravotný stav obyvateľstva 

Plán práce vlády 
SR na rok 2007 

17. máj jún 2007

Spracovanie nového programu starostlivosti Uzn. vlády SR č. 17. máj jún 2007 



Názov úlohy 
 

Dôvod predloženia Termín do OPM Termín do vlády SR

o mokrade Slovenska                200 z 19.3.2006 
Informácia o plnení Plánu hlavných úloh za rok 2006 
štátnych podnikov v pôsobnosti rezortu: 
    a/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská    
        Štiavnica 
    b/  Hydroconsult, š.p. Bratislava 
    c/ Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 

 17. máj  

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2006 
rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu 

- SHMÚ Bratislava 
- VÚVH Bratislava 
 

uznesenie OPM 17. máj  

Národný program znižovania emisií základných 
znečisťujúcich látok 

Plán práce vlády 
SR na rok 2007;  čl. 
6 Smernice 
2001/81/ES  

14. jún jún 2007

Správa o plnení akčného programu SR na postupné 
vylúčenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v 
rokoch 2001-2008 

Plán práce vlády 
SR na rok 2007; 
uzn. vlády SR č. 
532 z 13.6.2001 

14. jún jún 2007

Návrh kritérií pre prehodnotenie národnej sústavy 
chránených území 

uzn. vlády SR č. 
106/2005 B2 
(realizácia 
systémových 
opatrení) a uzn. 
vlády SR č.471/2006 
ku Koncepcii OPaK 

14. jún  

Aktualizácia súboru indikátorov stavu a ochrany 
biodiverzity  

Uzn. vlády SR č. 18 
z 10.1.2001 

14. jún september 2007

Metodika charakteristického vzhľadu krajiny 
(Metodické prístupy a postupy pri spracovaní 
krajinársko-historického potenciálu Slovenska) 

presun z roku 2006 14. jún  

Zabezpečiť ratifikáciu Protokolu EHK OSN 
o strategickom environmentálnom hodnotení 

uznesenie vlády SR 
č. 606/2004 

14. jún september 2007

Správa o plnení Plánu hlavných a legislatívnych úloh 
MŽP SR za i. polrok 2007 

 12. júl  

Vyhodnotenie plnenia environmentálnych aktivít 
Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie 
obyvateľov SR (NEHAP III)  
 

Uzn. vlády SR 
10/2006 

12. júl  

Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov kapitoly 
za I. polrok 2007 

 23. august  

Správa o vodnom hospodárstve v SR v roku 2006 Plán práce vlády 23. august september 2007
Návrh stratégie uplatňovania dobrovoľných 
nástrojov environmentálnej politiky SR 

Plán práce vlády 
SR na rok 2007; 
rozpracovanie PVV 
 

11. október november 2007



Názov úlohy 
 

Dôvod predloženia Termín do OPM Termín do vlády SR

Operačný program Životné prostredie uzn. vlády SR č. 
1015/2006 

8. november 4. štvrťrok

Vyhodnotenie plnenia úloh Národného realizačného 
plánu Štokholmského dohovoru o POPs za rok 2006 a 
2007 

príprava plánu 
implementácie 
Štokholmského 
dohovoru o POPs 

8. november 2008 

Aktualizácia realizačných plánov pre odpady z 
vybraných komodít 

rozpracovanie PVV 8. november  

Aktualizácia Akčného plánu pre environmentálne 
technológie (ETAP) v SR 

závery EK 29. november december

Návrh Národného implementačného plánu Tematickej 
stratégie pre životné prostredie v mestách SR 

 29. november  

Plány manažmentu povodí – vypracovať a zverejniť 
časový a vecný harmonogram prípravy návrhu plánov 
manažmentu povodí   
 

 29. november  

Vyhodnotenie plnenia Programu odpadového 
hospodárstva SR 

rozpracovanie PVV 13. december  

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo 6. 
Environmentálneho akčného programu EÚ 

rozpracovanie PVV 13. december  

Vyhodnotenie plnenia Environmentálnej stratégie 
OECD pre 1. dekádu 21. storočia v podmienkach SR 

rozpracovanie PVV 13. december  

Plán kontrolnej činnosti na rok 2008 Smernica MŽP SR  13. december  
Plán hlavných úloh na rok 2008  
rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu: 

a/  ŠOP SR, 
b/  SSJ, 
c/  SMOPaJ 
d/  ZOO Bojnice 
e/  SAŽP Banská Bystrica 
f/  SHMÚ Bratislava 
g/ VÚVH Bratislava 
h/ ŠGÚDŠ Bratislava 

      i/  SBM Banská Štiavnica 

 13. december  

Vyhodnotenie aktualizovaného akčného plánu pre 
implementáciu NS ochrany biodiverzity na Slovensku 
pre roky 2003 – 2010 za roky 2004 -2006 

uzn. vlády SR 
18/2001 
presun z r. 2006 

13. december august 2008

Príprava 4. Národnej správy o stave ochrany 
biodiverzity na Slovensku   

na základe 
požiadavky 
Sekretariátu CBD 

13. december  

Plán hlavných úloh na rok 2008 Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia 

 13. december  

Plán hlavných a legislatívnych úloh na rok 2008 
krajských úradov životného prostredia    
  a/ Bratislava 
  b/ Trnava 
  c/ Nitra 
  d/ Trenčín 

 13. december  



Názov úlohy 
 

Dôvod predloženia Termín do OPM Termín do vlády SR

  e/ Žilina 
  f/ Banská Bystrica 
  g/ Prešov 
  h/ Košice                                 
Pozn.: úlohy vyznačené hrubým písmom sú zahrnuté do Plánu práce vlády SR na rok 2007 
 


