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            Plán hlavných úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2010 
 

 

Názov úlohy 

 

Gestor 

 

Dôvod predloženia 

 

Termín  do OPM Termín do vlády SR 

Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MŢP SR na rok 2010 GR SFR 

kaţdoročne Schválený uznesením 

OPM  č. 3 /A 

zo dňa 14.1.2010 
 

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných a legislatívnych 

úloh MŢP SR za rok 2009 
GR SLP 

uznesenie OPM 

č. 20 z 11.2.2009 

Zobraté na vedomie 

uznesením OPM  

č. 2/A zo dňa 14.1.2010 
 

Plán hlavných a legislatívnych úloh KÚŢP na rok 2010 VSÚ 

kaţdoročne Schválený uznesením 

OPM  č. 19 /A 

zo dňa 28.1.2010 
 

Návrh deklarácie NR SR o ochrane prírodného 

dedičstva, krajinného rázu a hodnôt kultúrnej krajiny 
GR SOPK 

 Schválený uznesením 

OPM č. 82  

z 22. apríla 2009 

február 2010 

Monitorovacia správa o plnení programov kapitoly 

MŢP SR za rok 2009  
GR SFR kaţdoročne február 2010  

Štandardy a limity na umiestňovanie veterných 

elektrární a veterných parkov na území SR 
GR SEPZV 

uznesenie OPM  

č. 104/B.1. 

z 10.6.2009 

február 2010  

Štátny program sanácie environmentálnych záťaţí GR SGPZ 
prolongácia  

z roku 2009 

Schválený OPM 

uznesením 158  

zo 4. 12. 2009 

február 2010 

Plán hlavných a legislatívnych úloh MŢP SR na rok 

2010 
GR SLP 

uznesenie OPM 

č. 2/B.1.  zo 14.1.2010 
február 2010  

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných a legislatívnych 

úloh KÚŢP za rok 2009 
VSÚ kaţdoročne február 2010  

Správa o kontrolnej činnosti MŢP SR za rok 2009 R ORK kaţdoročne február 2010  

Správa o vybavovaní petícií a sťaţností za rok 2009 

v rezorte Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej 

republiky 

R ORK kaţdoročne február 2010  

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2009  

- ŠGÚDŠ Bratislava 

- SBM Banská Štiavnica 

GR SGPZ 

 

kaţdoročne február 2010  
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Názov úlohy 

 

Gestor 

 

Dôvod predloženia 

 

Termín  do OPM Termín do vlády SR 

Návrh na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na 

16. zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej 

organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke 

(máj resp. jún 2010) 

GR SGPZ 

 

PPV SR 2010 

 
február 2010 apríl 2010 

Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti 

využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu 

ich ekonomickej efektívnosti 

GR SGPZ 

 

PPV SR 2010 

 

Schválený OPM 

uznesením 157 zo 

4.12.2009 

február 2010 

Informácia o monitorovaní geologických faktorov 

ţivotného prostredia s poukázaním na hroziace havárie 

a moţnosti predchádzania týmto haváriám 

GR SGPZ 

 

kaţdoročne marec 2010 apríl 2010 

10. zasadnutie konferencie zmluvných strán 

Dohovoru o biologickej diverzite a 5. zasadnutie 

konferencie zmluvných strán Kartágenského 

protokolu o biologickej bezpečnosti (Japonsko, 

október 2010) 

GR SOPK 

 

 

PPV SR 2010 marec 2010 apríl 2010 

Vypracovanie metodiky pre spracovanie programov 

starostlivosti o chránené vtáčie územia 
GR SOPK 

uznesenie OPM 

č. 139 z 20.11.2009 
marec 2010  

Vypracovanie programov starostlivosti o územia 

európskeho významu, ktoré EK zaradí do siete 

NATURA 2000 

GR SOPK 

prolongácia z roku 

2009, list z 1.12.2009  

č.59571/2009 

súhlas ministra s NT 

31.3.2010 

marec 2010  

Vyhodnotenie plnenia Programu odpadového 

hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 

GR SKŽP 

prolongácia z roku 

2009, list z 30.11.2009 

č. 9588/2009-3.3. 

súhlas ministra s NT 

30.4.2010 

apríl 2010  

Informácia o návrhu Plánu hlavných úloh na rok 2010 

štátnych podnikov v pôsobení  MŢP SR: 

 a) Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava
* 

 b) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ţilina 

 GR SV 

 

 

kaţdoročne 

 

 

apríl 2010  

Správa o priebehu a následkoch povodní  

na území Slovenskej republiky v roku 2009 
 GR SV PPV SR 2010 apríl 2010 jún 2010 
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Názov úlohy 

 

Gestor 

 

Dôvod predloženia 

 

Termín  do OPM Termín do vlády SR 

Koncepcia vyuţitia hydroenergetického potenciálu 

vodných tokov SR 
GR SV 

prolongácia z roku 

2009, predseda vlády 

SR listom z 28.12.2009 

č. 13031/2009/OHP 

súhlasil s NT 31.7.2010 

apríl 2010 júl 2010 

Návrh záverečného účtu kapitoly MŢP SR za rok 2009 GR SFR 

§ 29 ods. 4 zák. č. 

523/2004 Z.z. o rozp. 

pravidlách ver. správy 

a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

v znení neskorších 

predpisov a Smernice 

MF SR z 3.11.2006 

apríl 2010 máj 2010 

Správa o implementácii Národného akčného plánu 

pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky  

2007-2010 (NAP GPP) – informatívny materiál 

GR SEPZV 

 

PPV SR 2010 jún 2010 jún 2010 

Informácia o plnení Plánu hlavných úloh za rok 2009 

štátnych podnikov v pôsobnosti rezortu: 

 a) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ţilina 

 b) Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava  * 

 GR SV 

 

 

kaţdoročne 

 

 

máj 2010  

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2009 

rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu  

 

            -  SHMÚ Bratislava 

            -  VÚVH Bratislava 

 GR SV 

 

 

kaţdoročne máj 2010  

Program obnovy dediny GR SOPK RPVV SR máj 2010 september 2010 

Vypracovanie programu starostlivosti o chránené 

územia zaradené do sústavy NATURA 2000 
GR SOPK  máj 2010 október 2010 

Aktualizácia národného zoznamu území európskeho 

významu 
GR SOPK PPV SR 2010 jún 2010 august 2010 

Aktualizácia Programu odpadového hospodárstva 

Slovenskej republiky na roky 2010-2013 
GR SKŽP  

 
jún 2010 august 2010 
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Názov úlohy 

 

Gestor 

 

Dôvod predloženia 

 

Termín  do OPM Termín do vlády SR 

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných a legislatívnych 

úloh MŢP SR za I. polrok 2010 
GR SLP polročne júl  2010  

Vypracovanie programu starostlivosti o chránené vtáčie 

územie Horná Orava 
GR SOPK 

uznesenie OPM  

č. 139 z 20.11.2009 
júl  2010  

 

Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej 

republike v roku 2009 

 

GR SV PPV SR 2010 august 2010 september 2010 

Vyhodnotenie plnenia úloh Národného realizačného 

plánu Štokholmského dohovoru o POPs za roky  

2008-2009 

GR SKŽP 

prolongácia z roku 

2009, list č. 1301/2009 

z 9.11.2009, minister 

súhlasí s predloţením 

v roku 2010 

október 2010 december 2010 

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 16. 

konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru 

OSN o zmene klímy a 6. zasadnutí zmluvných strán 

Kjótskeho protokolu 

GR SEPZV  október 2010 november 2010 

Informácia o postupe realizácie opatrení pre 

implementáciu smernice EP a Rady, ktorou sa 

ustanovuje rámec Spoločenstva na dosiahnutie trvalo 

udrţateľného pouţívania pesticídov 

GR SKŽP 

 

uznesenie OPM  

č. 91/B.6. z 27.5.2009 
november 2010  

Návrh bilaterálnej dohody na vykonávanie Dohovoru 

EHK OSN o posudzovaní vplyvov na ţivotné 

prostredie presahujúcich štátne hranice s Českou 

republikou, Poľskou republikou, Maďarskou 

republikou a Ukrajinou  

GR SKŽP 

prolongácia z roku 

2009, list č. 2296/2009-

min. zo 16.12.2009, 

minister súhlasí 

s prehodnotením 

reálneho časového 

horizontu finalizácie 

bilaterálnych zmlúv 

potvrdený jednotlivými 

krajinami 

december 2010  

Plán hlavných úloh rozpočtových a príspevkových 

organizácií rezortu na rok 2011 

 

GR SV 

 

kaţdoročne 

 

december 2010  
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Názov úlohy 

 

Gestor 

 

Dôvod predloženia 

 

Termín  do OPM Termín do vlády SR 

      -  SHMÚ Bratislava 

      -  VÚVH Bratislava 

Spracovanie zásad integrovaného manaţmentu krajiny 

pre krajinné celky z hľadiska zabezpečenia trvalej 

prosperity a kvality ŢP v jej základných zloţkách 

a funkčných systémoch – voda, pôda ovzdušie, 

horninové podloţie, biota 

 

GR SOPK 

prolongácia z roku 

2009, list č. 9215/2009 

z 1.12.2009, minister 

súhlasí s NT 

31.12.2010 

december 2010  

Plán hlavných úloh rozpočtových a príspevkových 

organizácií rezortu na rok 2011  

 

- ŠOP SR Banská Bystrica 

- SMOPaJ Liptovský Mikuláš 

- ZOO Bojnice 

GR SOPK 

 

kaţdoročne 

december 2010  

Plán hlavných úloh rozpočtových a príspevkových 

organizácií rezortu na rok 2011  

 

- ŠGÚDŠ Bratislava 

       -     SBM Banská Štiavnica 

GR SGPZ 

 

 

kaţdoročne december 2010  

Plán kontrolnej činnosti MŢP SR na rok 2011 R ORK kaţdoročne december 2010  

Organizačné zabezpečenie projektu OPIS (Operačný 

program informatizácie spoločnosti) – RPI (Register 

priestorových informácií) 

 

GR SFR 

 

december 2010  

Organizačné zabezpečenie projektu OPIS (Operačný 

program informatizácie spoločnosti) – eGov sluţby 

(elektronické sluţby výkonu štátnej správy) 

GR SFR 

 

december 2010  

Plán hlavných úloh Slovenskej inšpekcie ţivotného 

prostredia na rok 2011 
GR SIŽP kaţdoročne december 2010  

Plán hlavných úloh Slovenskej agentúry ţivotného 

prostredia na rok 2011 
GR SAŽP kaţdoročne december 2010  
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*Poznámka: Rozhodnutím ministra ţivotného prostredia Slovenskej republiky z 26. októbra 2009 č. 47/2009-1.10. bol 

štátny podnik HYDROCONSULT  zlúčený so štátnym podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA. 

 

Pozn.: úlohy vyznačené hrubým písmom sú zapracované do Plánu práce vlády SR na rok 2010 

 

Zoznam skratiek: 

 

VSÚ – vedúci sluţobného úradu  

GR SEPP - generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov 

GR SEPZV - generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky a zahraničných vecí 

GR SFR - generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania 

GR SGPZ - generálny riaditeľ sekcie geológie a prírodných zdrojov 

GR SKŢP – generálny riaditeľ sekcie kvality ţivotného prostredia 

GR SLP - generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva 

GR SOPK – generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny 

GR SV - generálny riaditeľ sekcie vôd  

GR SAŢP - generálny riaditeľ Slovenskej agentúry ţivotného prostredia 

GR SIŢP – generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie ţivotného prostredia 

R ORK – riaditeľ odboru rezortnej kontroly 

RPVV – Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR 

PPV SR 2010 – Plán práce vlády SR na rok 2010 

KÚŢP – krajský úrad ţivotného prostredia 


