
Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny a určuje 

hlavné smery tejto činnosti [§ 65 ods. 1 písm. a)] 

2. plní funkciu hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 71 a 

vykonáva ústredné revízie stavu  osobitne chránených častí prírody a krajiny [§ 65 ods. 1 

písm. b)] 

3. obstaráva 

a) koncepciu ochrany prírody a krajiny, 

b) program starostlivosti o národný park, program starostlivosti a  program  záchrany o 

chránené územie patriace  do súvislej  európskej sústavy chránených území, program 

starostlivosti o územie medzinárodného významu, 

c) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej 

republiky, 

d) projekt  ochrany  chránenej  krajinnej  oblasti,  národného parku,  národnej prírodnej  

rezervácie, národnej  prírodnej pamiatky a ich ochranného pásma, projekt ochrany 

chráneného vtáčieho územia, 

e) návrh chráneného vtáčieho územia  a návrh územia európskeho významu 

[§ 65 ods. 1 písm. c)] 

4. obstaráva a schvaľuje 

a) program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, program starostlivosti zóny alebo 

časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku, 

b) program záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov, 

c) národný červený  zoznam vzácnych, zriedkavých  a ohrozených druhov rastlín a 

živočíchov 

[§ 65 ods. 1 písm. d)] 

5. vykonáva pôsobnosť 

a) určuje lehotu, v ktorej musia byť splnené podmienky podľa § 44 ods. 5 písm. a) alebo 

podmienky v súhlase na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady určené podľa 

§ 82 ods. 12 (§ 44 ods. 13) 

b) vedie zoznam odborne spôsobilých osôb  (§ 55),  

c) každoročne uverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb na vyhotovenie 

dokumentácie ochrany prírody a krajiny vo svojom vestníku (§ 55 ods. 1), 

d) zapisuje do zoznamu odborne spôsobilých osôb a vyčiarkuje z neho fyzické osoby a 

právnické osoby (§ 55 ods. 2, 5, 6 a 7), 

e) poskytuje finančný príspevok, zisťuje všetky okolnosti potrebné na jeho poskytnutie a 

kontroluje jeho použitie (§ 60), 

f) koná vo veciach predkupného práva štátu (§ 63) 

[§ 65 ods. 1 písm. e)] 

6. vydáva vyjadrenie k: 

a) Koncepcii územného rozvoja Slovenska [§ 9 ods. 1 písm. a)] 

b) Národnému plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky [§ 9 ods. 1 písm. p)] 

c) regionálnemu operačnému programu [§ 9 ods. 1 písm. p)] 

d) sektorovému operačnému programu [§ 9 ods. 1 písm. p)] 

7. vydáva súhlas na 

a)  rozšírenie  nepôvodného  druhu  rastliny  alebo  živočícha  za hranicami zastavaného   



územia obce  s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným  právnym 

predpisom, ktorý vydá MŽP SR po  dohode   s MP SR, druhov uvedených v schválenom  

lesnom hospodárskom pláne alebo  druhov pestovaných v poľnohospodárskych kultúrach 

[§ 12 písm. b)] 

b) vývoz chráneného nerastu a chránenej skameneliny (§ 39) 

c) zriadenie  a  prevádzkovanie  zoologickej  záhrady ( § 44 ods. 2) 

d) zriadenie a prevádzkovanie botanickej záhrady a arboréta (§ 45 ods. 2) 

[§ 65 ods. 1 písm. g)] 

8. môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností, ak ide o 

chránené druhy nerastov, skamenelín, rastlín a živočíchov a o vybrané druhy rastlín a 

vybrané druhy živočíchov 

[§ 65 ods. 1 písm. h)] 

9. rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o nepôvodný druh podľa § 2 ods. 2 písm. q) [§ 65 

ods. 1 písm. i)] 

10. rozhoduje o uzatvorení zoologickej záhrady alebo jej časti pre verejnosť (§ 44 ods. 14) [§ 

65 ods. 1 písm. j)] 

11. zriaďuje a riadi organizácie ochrany prírody, najmä riaditeľstvá národných parkov, správy 

jaskýň alebo riaditeľstvá iných chránených častí krajiny, ktorých prostredníctvom 

zabezpečuje výkon štátnej ochrany prírody a krajiny [§ 65 ods. 1 písm. k)] 

12. v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia, obcou a inšpekciou vedie pre 

potreby orgánov ochrany prírody evidenciu fyzických osôb, podnikateľov a iných 

právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) [§ 65 ods. 1 písm. l)] 

13. zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných  

programov,  projektov  a  dohovorov vo veciach ochrany prírody a krajiny [§ 65 ods. 1 

písm. m)] 

14. spolupracuje s Európskou komisiou pri plnení záväzkov vyplývajúcich z  medzinárodných  

dohovorov  na  úseku ochrany prírody a krajiny [§ 65 ods. 1 písm. n)] 

15. podáva  správy  a  informácie  v  súlade  s  právom Európskeho spoločenstva [§ 65 ods. 1 

písm. o)] 

16. pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje s ministerstvami a ostatnými   ústrednými  

orgánmi  štátnej správy,  ktoré  sú  povinné  mu  poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä  

informácie  a  podklady  na  účel  plnenia  úlohy podľa § 65 ods. 1 písm. o) [§ 65 ods. 1 

písm. p)] 

17. plní  ďalšie  úlohy  vo  veciach  ochrany  prírody  a  krajiny ustanovené v druhej až štvrtej 

časti tohto zákona [§ 65 ods. 1 písm. g)] 

a) vyhlasuje, mení a zrušuje chránenú krajinnú oblasť (§ 18 ods. 1) 

b) ustanovuje a zrušuje národnú prírodnú rezerváciu a národnú prírodnú pamiatku (§ 22 

ods. 2 a 3, § 23 ods. 2 a 3 a § 24 ods. 3)  

c) obstaráva národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (§ 26 ods. 2) 

d) vyhlasuje, mení a zrušuje chránené vtáčie územie (§ 26 ods. 6) 

e) obstaráva národný zoznam území, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho 

významu  a druhy európskeho významu [§ 27 ods. 1 písm. b)] 

f) prerokováva s vlastníkmi (správcami, nájomcami) pozemkov dotknutých zamýšľanou 

ochranou zaradenie navrhovaného územia európskeho významu do národného 

zoznamu (§ 27 ods. 3) 

g) vydáva súhlas k spôsobu a podmienkam vykonania opatrení podľa § 28 ods. 4 (§ 28 

ods. 7) 

h) pred vydaním súhlasu k spôsobu a podmienkam vykonania opatrení podľa § 28 ods. 4 

je povinné si vyžiadať stanovisko Európskej komisie (§ 28 ods. 7) 



i) určuje povinnosť uhradenia finančnej náhrady podľa § 6 ods. 1, ak ide o územie 

patriace do súvislej európskej sústavy chránených území (§ 28 ods. 8) 

j) môže vykonať opatrenia smerujúce k navráteniu poškodených alebo zničených 

biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho významu, ak ich 

nevykoná povinná osoba, na jej náklady (§ 28 ods. 9) 

k) môže osobu, ktorá má v držbe chránené druhy, požiadať o preukázanie totožnosti 

platným dokladom totožnosti, o predloženie evidencie o chránených druhoch podľa 

zákona, vykonať podrobnú identifikáciu a označenie jedinca chránených druhov a 

môže požiadať o preukázanie spôsobu nadobudnutia jedinca chránených druhov (§ 41 

ods. 14) 

l) dáva stanovisko k určeniu pôvodu chránenej rastliny a chráneného živočícha [§ 42 

ods. 6 písm. f)] 

m) písomne vyzýva držiteľa neplatného preukazu o pôvode na odovzdanie jeho originálu 

(§ 42 ods. 9) 

n) zriaďuje Komisiu pre zoologické záhrady (§ 44 ods. 9) 

o) určuje záchytné strediská (§ 45 ods. 10) 

p) môže požiadať prepravcu alebo nákupcu dreva o preukázanie pôvodu prepravovaného 

dreva (§ 47 ods. 9) 

q) vedie štátny zoznam, ak jeho vedením nepoverí ním zriadenú odbornú organizáciu 

ochrany prírody a krajiny (§ 51) 

r) nahlasuje údaje do štátneho zoznamu a na správu katastra, ak ide o ním vyhlásené 

chránené územie a národný park  (§ 51) 

s) zabezpečuje označenie ním vyhláseného chráneného územia (§ 52) 

t) vyberá vstupné do chránených území, ak touto činnosťou nepoverí ním zriadenú 

odbornú organizáciu ochrany prírody a krajiny (§ 58) 

u) má oprávnenia a povinnosti vo vzťahu k vstupu na pozemky (§ 59) 

18. určuje zamestnancov odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny, ktorí majú 

oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody (§ 79) 

19. vykonáva správu chránených druhov, ktoré sa stali majetkom štátu (§ 94 ods. 1) 

20. môže poveriť správou chránených druhov, ktoré sa stali majetkom štátu, ním zriadenú 

odbornú organizáciu ochrany prírody a krajiny (§ 94 ods. 2) 

21. vykonáva správu nájdených živých jedincov chránených druhov, ak ňou nepoverilo ním 

zriadenú odbornú organizáciu ochrany prírody a krajiny (§ 103 ods. 2) 


