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Príslušné orgány (príloha II k smernici 2008/56/ES)
1. Názov a adresa príslušného orgánu alebo orgánov – úradný názov a adresa určeného
príslušného orgánu/orgánov.
Príslušným orgánom ustanoveným pre aplikáciu požiadaviek smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008 , ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť
Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej
stratégii) je
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Nám. Ľ. Štúra 1,81235 Bratislava, Slovenská republika
2. Právne postavenie príslušného orgánu alebo orgánov – stručný opis právneho postavenia
príslušného orgánu alebo orgánov.
Štatút MŽP SR (ďalej „štatút“) schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 773 zo
dňa 18. augusta 2004 na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov podrobnejšie vymedzuje úlohy MŽP SR a ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady
jeho vnútornej organizácie a vzťahy MŽP SR k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a
ďalším orgánom a organizáciám v zmysle § 39 ods. 2 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
MŽP SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na
štátny rozpočet Slovenskej republiky v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Úlohy, zásady
činnosti a zásady organizácie MŽP SR uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie jeho
organizačného poriadku. MŽP SR je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo
svojom mene. Sídlom MŽP SR je Bratislava. MŽP SR je v zmysle § 16 zákona č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia
vrátane a) ochrany prírody a krajiny; b) vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami,
ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry
a morského rybolovu; c) ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme; d)
ekologických aspektov územného plánovania; e) odpadového hospodárstva; f) posudzovania
vplyvov na životné prostredie; g) zabezpečovania jednotného informačného systému o
životnom prostredí a plošného monitoringu; h) geologického výskumu a prieskumu; i)
ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín; j) geneticky modifikovaných organizmov.
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3. Povinnosti – stručný opis právnych a správnych povinností príslušného orgánu alebo
orgánov a ich úlohy súvisiacej s príslušnými morskými vodami.
Povinnosti pre aplikáciu požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES
sú ustanovené v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov v § 59 ods. 1 písm. w) a v § 59 ods. 2 písm. f):
(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej správy a vodného hospodárstva
w) zabezpečuje spoluprácu a koordináciu v oblasti vypracovania morskej stratégie
s členskými štátmi Európskej únie, pod ktorých právomoc patria morské regióny
alebo subregióny.
(2) Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vo
vodnom plánovaní, zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi
štátnej správy a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho
spoločenstva a Európskej únie najmä v oblasti
f) spolupráce a koordinácie pri vypracúvaní morskej stratégie s členskými štátmi Európskej
únie, ktoré majú more.
Podávanie správ zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia.
Slovensko je signatárom Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a
medzinárodných jazier a Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.
Dohovor vytvára právny a politický rámec pre spoluprácu a manažment tranzhraničného
vodného hospodárstva v tomto medzinárodnom povodí. Medzinárodná komisia pre ochranu
rieky Dunaj (ICPDR/MKOD) slúži ako koordinačná platforma pre identifikovanie
multilaterálnych vodohospodárskych problémov na úrovni medzinárodného povodia Dunaj
(A-level) a na uľahčenie zostavenia Plánu manažmentu povodia.
Spolupráca pri implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES v rámci
medzinárodného povodia Visly je realizovaná prostredníctvom Dohody medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vodnom hospodárstve na hraničných
vodách (s účinnosťou od 6. decembra 1999).
Ako platformy pre implementáciu smernice na medzištátnej úrovni slúžia aj tzv. Komisie pre
hraničné vody, ktoré sú založené na základe bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou
republikou a susednými krajinami. Komisie pokrývajú hlavne otázky bilaterálneho významu.
Slovensko má uzatvorené nasledovné dvojstranné medzivládne dohovory o hraničných
vodách a o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia so susednými krajinami:
1. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave
vodohospodárskych otázok na hraničných vodách (účinnosť od 18. marca 1970). Zmluva bola
po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 zmluvnými stranami vzájomne sukcesovaná.
2. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej
ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách (účinnosť od
31. júla 1978). Dohoda bola po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 zmluvnými stranami
vzájomne sukcesovaná.
3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v
oblasti ochrany a tvorby životného prostredia (účinnosť od 1. januára 1993).
4. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o režime a spolupráci na
spoločnej štátnej hranici (oznámenie č. 269/1996 Z. z.).
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5. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve,
priateľských vzťahoch a spolupráci (účinnosť od 1. júla 1993).
6. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych
otázkach na hraničných vodách (účinnosť od 15. decembra 1995).
7. Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici
(účinnosť od 25. júla 1997).
8. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v
oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody (účinnosť od 27. mája 1999).
9. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na
hraničných vodách (účinnosť od 16. decembra 1999).
V súčasnosti sú v procese prípravy, resp. ratifikácie zmluvné dokumenty: - Zmluva medzi
Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o vodohospodárskej spolupráci na hraničných
vodách a - Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o
spolupráci na hraničných vodách.
4. Členstvo – ak príslušný orgán alebo orgány vystupujú v úlohe koordinačných orgánov pre
iné príslušné orgány, požaduje sa zoznam týchto orgánov spolu so zhrnutím
inštitucionálnych vzťahov vytvorených na zabezpečenie koordinácie.
Nevzťahuje sa na Slovenskú republiku, vzhľadom k tomu, že SR nemá morské vody.
5. Regionálna alebo subregionálna koordinácia – požaduje sa prehľad mechanizmov
vytvorených na účely zabezpečenia koordinácie medzi členskými štátmi, ktorých morské
vody patria do toho istého morského regiónu alebo subregiónu.
Nevzťahuje sa na Slovenskú republiku, vzhľadom k tomu, že SR nemá morské vody.

Strana 3 z 3

