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Š T A T Ú T  
 

riadiaceho výboru pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS  

pre oceňovanie a financovanie  

ekosystémových služieb pôdy a krajiny  

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
č. 3918/2022-930 

zo  17. februára 2022 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Štatút riadiaceho výboru pôdohos-

podárskej znalostnej bázy NEXUS 

pre oceňovanie a financovanie 

ekosystémových služieb pôdy a kra-

jiny Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej repub-

liky (ďalej len „štatút“) 

 

a) upravuje pôsobnosť a činnosť ria-

diaceho výboru pôdohospo-

dárskej znalostnej bázy NEXUS 

pre oceňovanie a financovanie 

ekosystémových služieb pôdy 

a krajiny Ministerstva pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka Slo-

venskej republiky (ďalej len 

„riadiaci výbor“), 

b) upravuje postavenie a pôsobnosť 

jej predsedu, členov, tajomníka 

a podriadených odborných pra-

covných skupín.  

 

2. Riadiaci výbor je zriadený na zá-

klade schváleného uznesenia z po-

rady vedenia Ministerstva pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka Slo-

venskej republiky (ďalej len 

„MPRV SR“) a podľa článku 7 Or-

ganizačného poriadku MPRV SR. 

 

3. Kde sa v ustanoveniach štatútu po-

užíva označenie funkcie v mužskom 

rode, primerane a podľa vhodnosti sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník LIV                           22. február 2022                                  Čiastka 3

O b s a h:
3.  Štatút riadiaceho výboru pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS pre oceňovanie  

a financovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny Ministerstva pôdohospodárstva  

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3918/2022-930 zo 17. februára 2022 

 



 

 

tým má na mysli aj označenie funk-

cie v ženskom rode. 

 

Článok II 

Pôsobnosť riadiaceho výboru 

 

1. Hlavné úlohy riadiaceho výboru:  

a) definovanie návrhov expertných, 

vedeckých a technických pozícií 

k odborným a prierezovým té-

mam v pôdohospodárstve,  

b) definovanie vhodných podpor-

ných a implementačných nástro-

jov,  

c) koordinácia činnosti pracovných 

skupín spadajúcich pod riadiaci 

výbor, pripomienkovanie a schva-

ľovanie predbežných stanovísk, 

koncepčných materiálov a návr-

hov stanovísk predkladaných na 

poradu vedenia MPRV SR (ďalej 

len „výstupných materiálov“).  

 

2. Úlohou riadiaceho výboru je pri-

jímať a schvaľovať návrhy vý-

stupných materiálov, alebo pro-

jektov prerokúvaných na úrovni ria-

diaceho výboru a pracovných skupín 

spadajúcich pod riadiaci výbor. 

Výstupné materiály slúžia ako pod-

klad pre ministra na účely prijímania 

rozhodnutí. Svoju činnosť a rozhod-

nutia smeruje k definovaniu návrhov 

spoločných pôdohospodárskych po-

stupov, ktoré prispievajú k na-

pĺňaniu environmentálnych a kli-

matických cieľov na synergickej 

báze. Riadiaci výbor usmerňuje čin-

nosti a spoluprácu v rámci ino-

vačných procesov a medzinárodnej 

spolupráce v rámci svojej pôsob-

nosti. 

 

3. Riadiaci výbor zodpovedá za svoju 

činnosť ministrovi pôdohospodár-

stva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky (ďalej len „minister“). 

 

4. Organizačnú a administratívnu čin-

nosť riadiaceho výboru zabezpe-

čuje sekcia stratégií, analýz a prie-

rezových činností, odbor stratégií 

a prierezových činností. Súčasťou 

práce riadiaceho výboru je organi-

zovanie podporných aktivít akú sú 

napr. workshopy, odborné semináre, 

vzdelávacie podujatia, informačné 

dni, účasť na týchto podujatiach 

a zdieľanie skúseností, analytické a 

odborné činnosti i komunikačné 

aktivity.   

 

5. Pôdohospodárska
1)

 znalostná báza 

NEXUS
2)

 je znalostným jadrom 

a prirodzenou súčasťou Znalostného 

a inovačného systému v pôdohospo-

dárstve (ďalej len „AKIS“). Umož-

ňuje vnímať, analyzovať a hodnotiť 

produkčné a mimoprodukčné pro-

cesy v krajine na holistickej báze, 

pričom bude podporovať BAT (Best 

Available Technology) a aplikovanú 

prax pre udržanie produkčnej ka-

pacity pôdy, jej ochranu a obnovu, 

udržanie a obnovu vodozádržnej 

kapacity pôdy a krajiny, vyváženého 

podielu produkčných a neproduk-

čných plôch v krajine v dobrom 

stave, ako základných podmienok na 

dosiahnutie environmentálnych 

a klimatických cieľov v sektore 

LULUCF
3)

 do roku 2035 a uhlíkovej 

neutrality do roku 2050. 

 

6. Pôdohospodárska znalostná báza 

NEXUS sa buduje a uchováva ako 

pamäťová, vedecko-technická, ino-

vačná a znalostná báza údajov, 

informácií a dokumentov domáceho 

a medzinárodného charakteru pre 

sektor pôdohospodárstva a rozvoja 

                                                 
1)  Pôdohospodárstvo tradične zahŕňa sektory – poľno-

hospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo a kra-

jinné inžinierstvo, alebo sektory, ktoré sú priamo 

viazané na využívanie a zábery pôdy a zmeny pôd-

neho využitia. 
2)  NEXUS – spojitosti, kauzality, prepojenia, kauzálno-

príčinné vzťahy v systéme: voda – pôda – vegetácia – 

klíma – energie a potraviny.    
3)  

LULUCF – sektor využívania pôdy, zmien vo vy-

užívaní pôdy a lesného hospodárstva – land use, land 

use change and forestry. 
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vidieka v pôsobnosti MPRV SR. Pre 

podporu koordinácie a spolupráce 

odborníkov, pracovníkov, dotknu-

tých komunít a subjektov zapo-

jených do procesu budovania Pôdo-

hospodárskej znalostnej bázy NE-

XUS slúži informačný systém, ktorý 

umožňuje aj šírenie a zdieľanie 

informácií pre širokú verejnosť. 

Prípravu a publikovanie údajov 

v tomto informačnom systéme pre 

verejnosť zabezpečuje redakčná 

rada. Informačný systém Pôdohos-

podárskej znalostnej bázy NEXUS 

je súčasťou informačného systému 

AKIS. 

 

Článok III 

Členstvo v riadiacom výbore  

 

1. Členmi riadiaceho výboru sú:  

a) predseda riadiaceho výboru (čl. 

V), 

b) zástupca predsedu riadiaceho vý-

boru, 

c) tajomník riadiaceho výboru (čl. 

VII), 

d) kontaktné osoby vecne prísluš-

ných sekcií MPRV SR,  

e) kontaktné osoby organizácií v za-

kladateľskej alebo zriaďovateľ-

skej pôsobnosti MPRV SR: Ná-

rodné poľnohospodárske a potra-

vinárske centrum (ďalej len 

„NPPC“), Hydromeliorácie, štát-

ny podnik (ďalej len „Hydro-

meliorácie, š.p.“), Lesy Slo-

venskej republiky, štátny podnik 

(ďalej len „Lesy SR, š.p.“), 

Národné lesnícke centrum (ďalej 

len „NLC“). 

 

2. Predsedu riadiaceho výboru vyme-

núva a odvoláva minister.  

 

3. Členov riadiaceho výboru vymenú-

va a odvoláva predseda riadiaceho 

výboru.  

 

4. Zmeny v zložení členov riadiaceho 

výboru podľa bodov 1 až 3 sa usku-

točnia najneskôr do jedného mesiaca 

po odvolaní príslušného člena ria-

diaceho výboru.  

 

5. Členstvo v riadiacom výbore zaniká: 

a)  odvolaním,  

b)  ukončením 

štátnozamestnaneckého pomeru 

na MPRV SR, alebo ukončením 

pracovného pomeru v organizácii 

v zakladateľskej alebo zriaďova-

teľskej pôsobnosti MPRV SR, 

c) zmenou opisu činností štátnoza-

mestnaneckého miesta, ktorá mô-

že mať vplyv na jeho pôsobenie 

ako člena v riadiacom výbore,   

d) písomným vzdaním sa členstva 

v riadiacom výbore, 

e) ukončením činnosti riadiaceho 

výboru, alebo  

f) smrťou.  

 

6. Na zasadnutia riadiaceho výboru 

môže jeho predseda prizvať:  

a) expertov, ktorí výstupné materiály 

vypracovali,  

b) generálnych riaditeľov sekcií ale-

bo riaditeľov odborov MPRV 

SR, ktorých experti výstupné ma-

teriály vypracovali, 

c) zástupcov iných štátnych inštitú-

cií, ak prerokúvaná problematika 

zasahuje do ich kompetencií, 

d) odborníkov v oblasti európskych 

záležitostí, hospodárskej sféry, 

legislatívy a ďalších relevantných 

oblastí, 

e) odborníkov mimovládnych inšti-

túcií a organizácií, ktoré sa zá-

sadným spôsobom podieľajú na 

spracovávaní problematiky spa-

dajúcej do oblasti pôsobnosti ria-

diaceho výboru, 
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f) zástupcov sociálnych partnerov, 

samosprávy, podnikateľských, 

spotrebiteľských a iných záujmo-

vých združení. 

 

7. Osoby prizvané na zasadnutia ria-

diaceho výboru nie sú jeho členmi. 

 

 

Článok IV  

Schvaľovací proces riadiaceho výboru 

 

1. Členovia riadiaceho výboru sa spolu 

s predsedom riadiaceho výboru po-

dieľajú na schvaľovaní a pripo-

mienkovaní výstupných materiálov.  

 

2. Druhy schvaľovacích procesov ria-

diaceho výboru:  

a) riadny schvaľovací proces sa ap-

likuje, ak je výstupný materiál  

pred zasadnutím riadiaceho vý-

boru schválený a podpísaný prí-

slušnými zamestnancami
4)

,  

b)  tichá procedúra je schvaľovací 

proces, ktorý sa uskutočňuje elek-

tronickou formou, využíva sa, ak 

z objektívnych príčin nie je možné 

uplatniť riadny schvaľovací pro-

ces.   

 

3. Riadny schvaľovací proces: 

a) člen riadiaceho výboru alebo pri-

zvaný expert z pracovnej skupiny, 

ktorá spadá pod riadiaci výbor, 

prezentuje výstupný materiál 

predsedovi riadiaceho výboru 

a jeho členom, 

b) po prezentácii sú predseda ria-

diaceho výboru a jeho členovia 

oprávnení klásť otázky a uplatňo-

vať pripomienky k výstupnému 

materiálu, 

c) výstupný materiál sa považuje za 

schválený, ak k nemu predseda 

riadiaceho výboru a jeho členovia 

neuplatnili pripomienky, 

                                                 
4) Výstupný materiál podpisuje expert, ktorý dokument 

vypracoval, jeho priamy  nadriadený (vedúci oddelenia     

a/alebo riaditeľ odboru) a generálny riaditeľ sekcie. 

d) ak je uplatnená pripomienka 

odsúhlasená predsedom riadia-

ceho výboru a jeho členmi, musí 

byť táto pripomienka zapracovaná 

expertom do výstupného ma-

teriálu. 

 

4. Tichá procedúra:  

a) výstupný materiál distribuuje ta-

jomník riadiaceho výboru jeho 

členom, ktorí  dokument schva-

ľujú, alebo pripomienkujú do ur-

čeného termínu, členovia pripo-

mienky zasielajú tajomníkovi 

riadiaceho výboru, 

b) ak tajomníkovi riadiaceho výboru 

nie sú v určenom termíne doru-

čené žiadne pripomienky, výstup-

ný materiál  sa považuje za schvá-

lený,  

c) ak sú tajomníkovi riadiaceho vý-

boru v určenom termíne doručené 

pripomienky,  informuje o nich 

všetkých členov a po ich odsú-

hlasení predsedom riadiaceho vý-

boru poverí experta zapracova-

ním pripomienok do výstupného 

materiálu,  

d) za uskutočnenie tichej procedúry 

zodpovedá tajomník riadiaceho 

výboru.                      

 

5. Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, 

ak je na zasadnutí nadpolovičná väč-

šina jeho členov.  

 

6. Na schválenie výstupného materiálu 

je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných členov daného 

zasadnutia riadiaceho výboru. V prí-

pade rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu riadiaceho výboru.  

 

Článok V 

Predseda riadiaceho výboru 

 

1. Predsedu riadiaceho výboru menuje 

a odvoláva minister.  
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2. Minister vymenuje predsedu riadia-

ceho výboru do jedného mesiaca od 

odvolania predchádzajúceho pred-

sedu riadiaceho výboru alebo zániku 

jeho členstva podľa čl. III bod 5. 

 

3. Predseda riadiaceho výboru určí 

svojho zástupcu, ktorý vedie zasad-

nutia riadiaceho výboru v jeho ne-

prítomnosti a zastupuje ho v rozsahu 

pôsobnosti predsedu riadiaceho vý-

boru podľa čl. VI na zasadnutiach. 

  

Článok VI 

Pôsobnosť predsedu riadiaceho výboru 

 

Predseda riadiaceho výboru: 

a) riadi a zodpovedá za činnosť ria-

diaceho výboru, 

b) je podriadený ministrovi, ktoré-

mu predkladá informácie z roko-

vaní riadiaceho výboru a plní 

jeho príkazy a rozhodnutia, 

c) informuje podľa aktuálnej si-

tuácie vedenie MPRV SR o 

činnosti riadiaceho výboru, 

d) koordinuje úlohy pracovných 

skupín spadajúcich pod riadiaci 

výbor,  

e) pripomienkuje výstupné ma-

teriály, alebo uplatňuje pozme-

ňujúce odporúčania k návrhom 

výstupných materiálov,  

f) pri plnení svojich úloh spolu-

pracuje so zástupcami pracov-

ných skupín a zabezpečuje vzá-

jomnú výmenu informácií a pod-

kladov, 

g) zabezpečuje vzájomnú výmenu 

informácií v rámci riadiaceho 

výboru a príslušných pracovných 

skupín, 

h) vymenúva predsedov pracovných 

skupín. 

 

Článok VII 

Tajomník riadiaceho výboru 

 

1. Tajomníka riadiaceho výboru vy-

menúva a odvoláva predseda ria-

diaceho výboru. Tajomníkom je za-

mestnanec sekcie stratégií, analýz 

a prierezových činností, spravidla 

odboru stratégií a prierezových čin-

ností. 

 

2. Tajomník riadiaceho výboru: 

a) zabezpečuje a koordinuje admi-

nistratívnu činnosť riadiaceho 

výboru, 

b) zabezpečuje aktívnu komuni-

káciu medzi členmi riadiaceho 

výboru a medzi jednotlivými pra-

covnými skupinami riadiaceho 

výboru,  

c) zabezpečuje koordináciu a včasné 

vypracovanie výstupných mate-

riálov na zasadnutia riadiaceho 

výboru,   

d) zodpovedá za včasné zaslanie 

termínu a programu riadiaceho 

výboru jeho členom, aj všetkým,  

ktorých na zasadnutia riadiaceho 

výboru prizýva jej predseda po-

dľa čl. III bod 6, 

e) zo zasadnutia riadiaceho výboru 

vypracúva písomný záznam, kto-

rý do piatich pracovných dní za-

siela všetkým zúčastneným na 

riadiacom výbore.   

 

Článok VIII 

Zasadnutia riadiaceho výboru 

 

1. Zasadnutie riadiaceho výboru zvo-

láva a vedie predseda riadiaceho vý-

boru tak, aby riadne a včas plnil 

všetky svoje úlohy a funkcie.  

2. Medzi zasadnutiami riadiaceho vý-

boru môže predseda riadiaceho 

výboru zvolať užšie zasadnutie ria-

diaceho výboru na prerokovanie 

čiastkových a špecifických úloh. 

O výsledku činností pracovných 

skupín sú členovia riadiaceho vý-

boru informovaní elektronicky mai-

lom alebo ústne na najbližšom za-

sadnutí riadiaceho výboru.  
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3. Zasadnutia riadiaceho výboru sú ne-

verejné, výnimku môže udeliť pred-

seda riadiaceho výboru. Toto usta-

novenie sa nevzťahuje na právo 

člena riadiaceho výboru: 

a) byť sprevádzaný svojimi spolu-

pracovníkmi,  

b) spolupracovať s inými vecne 

príslušnými útvarmi MPRV SR, 

alebo prizvať expertov na vyjad-

renie ich odborného stanoviska. 

 

4. Prizvané subjekty uvedené v čl. III 

bod 6 môžu požiadať tajomníka ria-

diaceho výboru o informácie o pro-

grame zasadnutia riadiaceho výboru. 

  

5. Pri bezodkladnom prerokovaní ur-

čitej záležitosti môže zasadnutie 

riadiaceho výboru nahradiť písomné 

stanovisko predsedu riadiaceho vý-

boru, vypracované na základe pí-

somných stanovísk ostatných členov 

riadiaceho výboru a pracovných 

skupín spadajúcich pod riadiaci vý-

bor.  

 

6. Záznam zo zasadnutia riadiaceho 

výboru, zoznam zúčastnených osôb 

a schválené dokumenty k preroko-

vaným otázkam, vrátane písomných 

stanovísk, zasiela v elektronickej 

podobe tajomník riadiaceho výboru 

všetkým členom riadiaceho výboru. 

 

 

Článok IX 

Pôsobnosť členov riadiaceho výboru 

 

Člen riadiaceho výboru: 

a) v rámci svojej čiastkovej pôsob-

nosti a kompetencie, zabezpečuje 

včasné vypracovanie podklado-

vých materiálov nevyhnutných 

pre prípravu výstupných mate-

riálov, konečnú podobu uvede-

ných materiálov schvaľuje gene-

rálny riaditeľ príslušnej sekcie, 

alebo riaditeľ samostatného útvaru 

MPRV SR, 

b) pripomienkuje predkladané ma-

teriály, alebo uplatňuje pozmeňu-

júce odporúčania k návrhom 

materiálov,  

c) svoju činnosť koordinuje podľa 

pokynov predsedu riadiaceho 

výboru, 

d) zabezpečuje plnenie ďalších úloh 

podľa pokynov predsedu riadia-

ceho výboru,  

e) ak je kontaktnou osobou sekcie 

MPRV SR, je povinný oznámiť 

odboru stratégií a prierezových 

činností všetky personálne zmeny 

týkajúce sa členov pracovných 

skupín najneskôr do siedmich dní 

od uskutočnenia personálnej zme-

ny. 

 

Článok X 

Odborné pracovné skupiny 

 

1. Riadiaci výbor na riešenie odbor-

ných otázok, úloh a projektov zria-

ďuje 6 stálych pracovných skupín, 

alebo ad hoc zriaďuje odbornú pra-

covnú skupinu, ak je to účelné a ak 

nemožno využiť existujúcu pracov-

nú skupinu spadajúcu pod riadiaci 

výbor. 

 

2. Pod riadiaci výbor priamo spadajú 

stále pracovné skupiny pôdohospo-

dárskej znalostnej bázy NEXUS: 

a) Pracovná skupina pre analýzu 

a hodnotenie kľúčových vplyvov 

a mechanizmov zmeny klímy,     

b) Pracovná skupina pre ekonomiku 

a finančné nástroje,  

c) Pracovná skupina pre právny 

systém a nástroje strategického 

plánovania,  

d) Pracovná skupina pre medzi-

národnú spoluprácu,  

e) Pracovná skupina pre obnovu 

pôdy a adaptáciu štruktúry kra-

jiny na zmeny klímy,  

f) Pracovná skupina pre komuni-

kačné stratégie. 
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3. Pracovné skupiny sú odborným or-

gánom riadiaceho výboru a plnia 

funkciu poradných orgánov v oblasti 

svojej pôsobnosti. 

 

 

Článok XI 

Pôsobnosť odborných pracovných skupín 

 

1. Pracovná skupina pre analýzu a hod-

notenie kľúčových vplyvov a me-

chanizmov zmeny klímy navrhuje 

riešenia pre technologickú transfor-

máciu na systémy cirkulárnej eko-

nomiky v pôdohospodárstve, účin-

nosti, hodnotenia vplyvov klima-

tickej akcie a komplexných produk-

tových línií. Pozostáva z tímu od-

borníkov pre vedecko-výskumné ak-

tivity, inovácie a multidisciplinárnu 

spoluprácu. 

 

2. Pracovná skupina pre ekonomiku 

a finančné nástroje sa zaoberá vy-

užitím štandardných nástrojov Spo-

ločnej poľnohospodárskej politiky. 

Má prioritne za úlohu rozpra-

covanie tém akými sú koncepcia  

uhlíkovej a vodnej banky, klima-

tického fondu, najmä vo vzťahu k 

pôde, uhlíkovej dane, dane z ne-

hnuteľností a s tým súvisiace mož-

nosti rozpracovania modelov ich fi-

nancovania.  

 

3. Pracovná skupina pre právny systém 

a nástroje strategického plánovania 

má vo svojej kompetencii návrh 

úpravy aktuálne platných legislatív-

no-právnych rámcov práce riadia-

ceho výboru spolu s plnením úloh 

týkajúcich sa strategického plánova-

nia.   Taktiež pokrýva riešenie prob-

lematiky dažďových vôd v záko-

noch, plánov integrovaného manaž-

mentu dažďových vôd a pôdohos-

podárskeho fondu v zákone o kra-

jinskom plánovaní a tvorbu a aktua-

lizáciu slovenských technických no-

riem. 

4. Pracovná skupina pre medzinárodnú 

spoluprácu má za úlohu etablovanie 

vhodných foriem medzinárodnej 

spolupráce, nadviazanie ekonomic-

ko-diplomatických vzťahov, prípra-

vu na medzinárodné záväzky a ini-

ciatívy a s tým spojené prezento-

vanie v štruktúrach Európskej únie. 

 

5. Pracovná skupina pre obnovu pôdy 

a adaptáciu štruktúry krajiny na 

zmeny klímy má za úlohu prípravu 

metodiky vodozádržných opatrení, 

hodnotenie rizík a klimatického 

vplyvu stavu krajiny a kvality pôdy 

a s tým spojený návrh a realizáciu 

opatrení, prípravu posúdenia zhody, 

katalogizáciu, evidenciu a monito-

ring opatrení, evidenciu pôdy, hod-

notenie jej kvality a kvantity. 

 

6. Pracovná skupina pre komunikačné 

stratégie má za úlohu informačne 

pokryť, zastrešiť a náležite odko-

munikovať hlavné výstupy práce 

riadiaceho výboru smerom k urče-

ným cieľovým skupinám a to najmä 

s ohľadom na propagáciu tém akými 

sú „Voda v krajine“, „Uhlíková 

a vodná banka“, vzdelávanie 

a AKIS. 

 

Článok XII 

Vznik pracovných skupín podľa článku X 

 

1. Podnet na vznik pracovnej skupiny 

predkladá predseda riadiaceho 

výboru na návrh najmenej troch 

členov riadiaceho výboru alebo z 

vlastného podnetu.  

 

2. Pracovná skupina vzniká schvá-

lením uznesenia riadiaceho výboru 

o jej vzniku. Členovia riadiaceho 

výboru môžu vytvoriť dočasné pra-

covné skupiny k aktuálnym otázkam 

na základe vlastnej iniciatívy a po-

žiadať o schválenie na najbližšom 

zasadnutí riadiaceho výboru.  

 

7



 

 

3. Za fungovanie a dosiahnuté výsled-

ky pracovnej skupiny zodpovedá 

predseda pracovnej skupiny, ktorý 

riadi jej činnosť.  

 

4. Stanovisko a materiály môže na ro-

kovanie riadiaceho výboru  

z vlastnej iniciatívy predkladať len 

schválená pracovná skupina. 

 

5. Členmi odborných pracovných sku-

pín sú najmä zamestnanci MPRV 

SR, zamestnanci NPPC, Hydrome-

liorácií, š.p., Lesov SR, š.p. a NLC. 

Členmi môžu byť aj zamestnanci 

iných výskumných ústavov, uni-

verzít a ďalších organizácií na 

základe odporúčania predstaviteľov 

pracovných skupín. 

 

6. Členov odborných pracovných sku-

pín a ich zástupcov schvaľujú, alebo 

nominujú generálni riaditelia sekcií, 

riaditelia samostatných útvarov 

a riaditelia organizácií v zaklada-

teľskej alebo zriaďovateľskej pô-

sobnosti MPRV SR, do ktorých 

pôsobnosti patrí problematika rie-

šená odbornými pracovnými sku-

pinami. 

 

7. Poverení predstavitelia pracovných 

skupín informujú riadiaci výbor for-

mou písomných záznamov z kaž-

dého zasadnutia odborných pracov-

ných skupín o ich činnosti.  

 

8. Záznamy slúžia ako jeden zo zdro-

jov, alebo výstupov pre riadiaci vý-

bor. 

 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento Štatút nadobudne účinnosť dňom 

vyhlásenia vo vestníku MPRV SR.  

 

 

 

Samuel Vlčan, v. r.  

minister 
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