Príloha k rozhodnutiu ministra životného prostredia
Slovenskej republiky z 28. februára 2005 č. 9/2005

STATUT
Slovenského hydrometeorologického ústavu
vydaný rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 28. februára 2005
č. 9/2005 -1.9.

Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Štatút Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len „ústav,,) vymedzuje pôsobnosť a úlohy ústavu, ustanovuje zásady činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie, hospodárenie ústavu a vzťahy ústavu k iným organizáciám. Štatút ústavu schvaľuje jeho zriaďovateľ, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo,,). Úplné znenie zriaďovacej listiny vydal minister životného prostredia Slovenskej
republiky (ďalej len „minister,,) svojim rozhodnutím z 28. februára 2005 č. 8/2005 -1.9.
(2) Ústav je príspevková organizácia1).
(3) Sídlom ústavu je Bratislava.
Čl. 2
Pôsobnosť ústavu
Ústav je odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na zabezpečovanie
úloh v oblasti starostlivosti o životné prostredie najmä:
a) monitorovania kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, charakterizujúcich stav
ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky,
b) zhromažďovania, validácie, hodnotenia, archivácie a interpretácie údajov a informácií o
stave a režime ovzdušia a vôd,
c) poskytovania údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,
d) štúdia a popisu dejov v atmosfére a hydrosfére.

1)Zákon č. 523/2004 Z..z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Čl.3

Oblasti hlavnej činnosti ústavu
(1) Ústav, ako odborná organizácia, zabezpečuje najmä:
a) prípravu odborných podkladov pre návrhy environmentálnych koncepcií, stratégií a
všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
b) odbornú pomoc ministerstvu spočívajúcu predovšetkým v príprave odborných stanovísk,
posudkov informácií a dokumentov v rozsahu svojej pôsobnosti2),
c) odborný dohľad nad uplatňovaním právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti ',
d) implementáciu strategických rezortných dokumentov,
e) riešenie environmentálnych projektov a implementáciu ich výsledkov v rozsahu svojej
pôsobnosti,
f) koordinačnú činnosť a realizáciu odborných aktivít a podujatí v rámci svojej pôsobnosti,
g) vykonávanie odbornej činnosti zameranej na plnenie záväzkov vyplývajúcich
pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov3),
h) prevádzkovanie špecializovaných monitorovacích sietí v rámci svojej pôsobnosti,3), 4), 5)
i) prevádzku, údržbu a rozvoj databáz, informačných systémov a komunikačných systémov
v rámci svojej pôsobnosti,
j) technicko-normalizačnú činnosť súvisiacu s prípravou a využívaním odvetvových (OTN
ŽP), národných (STN), medzinárodných (ISO) a európskych (CEN) technických noriem
z oblasti merania, spracovania a hodnotenia kvantitatívnych a kvalitatívnych prvkov
v oblasti svojej pôsobnosti,
k) činnosť Stredísk Čiastkových monitorovacích systémov „Meteorológia a klimatológia,,,
„Ovzdušie,,, „Rádioaktivita životného prostredia,, a „Voda,,,
1) činností súvisiace s realizáciou programu „POVAPSYS,,,
m) štandardizáciu pozorovacích metód a prístrojov a kalibráciu prístrojov v rámci svojej
pôsobnosti,
n) sprístupňovanie informácií o životnom prostredí6) v rámci svojej pôsobnosti,
o) poskytovanie údajov, posudkov, expertíz a štúdií v oblasti svojej pôsobnosti,
p) tvorbu a vydávanie meteorologických a hydrologických predpovedí, výstrah a
informácií4),
q) výskumno-vývojovú činnosť v oblasti monitorovania, spracovania, hodnotenia a
interpretácie údajov o stave, režime a vývoji ovzdušia a vôd,
r) organizovanie odborných aktivít a podujatí v rámci svojej pôsobnosti,
s) sledovanie stavu a rozvoja technológií a metodík monitorovania a hodnotenia atmosféry a
hydrosféry.

2)

Napr. Zákon.č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Napr. Dohovor EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a jeho
protokoly, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a jeho Kjótsky protokol
4)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
5)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
6)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
3)

(2) V oblasti hodnotenia kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík atmosféry ústav ďalej
vykonáva najmä:
a) funkciu referenčného laboratória pre odbor meraní „ovzdušie - kvalita ovzdušia a emisie,,,
b) sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich
ovzdušie na území Slovenskej republiky, analýzu hodnotiacich metód kvality ovzdušia,
c) správnosť merania meracími prostriedkami a kontrolu udržiavania presnosti meracích
prostriedkov, najmä vnútorným riadením kvality vykonávaným podľa požiadaviek
európskych noriem zabezpečenia kvality,
d) overovanie splnenia podmienok a požiadaviek a osvedčovanie spôsobilosti oprávnených
osôb vykonávať merania emisií a kvality ovzdušia a oprávnených posudzovateľov vyhotovovať odborné posudky,
e) sledovanie technického rozvoja monitorovania emisií a kvality ovzdušia a
zverejňovanie zoznamu metód a metodík oprávneného merania, ktoré zodpovedajú
súčasnému stavu techniky oprávnených meraní a schvaľovanie meracích prostriedkov, metód,
zariadení, sietí a laboratórií,
f) sledovanie technického rozvoja technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia
v rámci ochrany ovzdušia a podpora ich rozširovania,
g) vedenie evidencií o zdrojoch znečisťovania ovzdušia o ich emisiách a vyhodnocovanie
tých údajov,
h) meranie a pozorovanie stavu kvality ovzdušia, rádioaktivity prírodného prostredia,
i) údržbu a rozvoj meteorologického pozorovacieho systému, vrátane systémov na diaľkovú
detekciu parametrov atmosféry a systémov na meranie kvality ovzdušia a rádioaktivity
prírodného prostredia,
j) kontrolu, spracovanie a archiváciu meteorologických, klimatologických údajov a údajov a
stave kvality ovzdušia a rádioaktivity prírodného prostredia,
k) vypracovanie predpovedí a výstrah pre verejnosť, letectvo a ďalších zákazníkov.
(3) V oblasti hodnotenia kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík hydrosféry ústav
ďalej vykonáva najmä:
a) spoluprácu na príprave Vodného plánu Slovenska, najmä pri zosúlaďovaní sektorových
plánov s cieľmi politiky SR v oblasti vôd pre potreby Integrovaného manažmentu krajiny,
b) vyhodnocovanie kvality povrchových a podzemných vôd v rozsahu svojej pôsobnosti,5)
c) vyhodnocovanie kvantity a kvality odpadových vôd v rozsahu svojej pôsobnosti,5)
d) systematickú kontrolu odberov podzemných vôd, ich evidenciu v rozsahu svojej
pôsobnosti,
e) vydávanie hydrologických predpovedí, výstrah a informácií o hydrologickej situácii pre
potreby povodňovej ochrany a pre ďalších užívateľov,
f) spracovanie vodnej bilancie, s výnimkou vodohospodárskej bilancie pre výhľadové časové
horizonty v nadväznosti na vodné plánovanie,5)
g) vedenie súhrnnej evidencie o vodách ,5)
h) sledovanie a hodnotenie kvantity a kvality cezhraničných vôd v rozsahu svojej pôsobnosti.
(4) V oblasti medzinárodnej spolupráce ústav ďalej zabezpečuje najmä:
a)účasť odborníkov ústavu v technických komisiách a v pracovných skupinách najmä vo
Svetovej meteorologickej organizácii,

b) spoluprácu pri budovaní a prevádzke Globálneho pozorovacieho systému Svetovej
meteologickej organizácie a Svetovej služby počasia,
c) spoluprácu s hydrologickými službami podunajských šatov a poskytovanie údajov pre Dunajskú komisiu,
d) spoluprácu s medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja,
e) plnenie úloh vyplývajúce z príslušnej legislatívy EU.
f) plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných dohovorov, dohôd a zmlúv na úrovni EU
g) príprava podkladov pre ministerstvo na vypracovanie informácií zasielaných orgánom EÚ
a orgánom medzinárodných dohovorov, ktorými je SR viazaná, prípadne zasielanie
takýchto informácií
h) medzinárodnú spoluprácu s partnerskými inštitúciami v susedných krajinách na hraničných
vodách,
i) zastupovanie Slovenskej republiky v Európskom centre pre strednodobé predpovede
počasia ( ďalej len „ECMWF"),
j) účasť odborníkov v technických komisiách, v pracovných skupinách a na odborných
programoch v rámci ECMWF, Európskej únie a Európskej hospodárskej komisie OSN,
k) medzinárodnú spoluprácu na hraničných vodách v rozsahu svojej pôsobnosti,
l) medzinárodnú spoluprácu s partnerskými inštitúciami v ďalších krajinách,
m) medzinárodnú výmenu údajov a informácií o stave a vývoji ovzdušia a vôd v rozsahu
svojej pôsobnosti.

Č1.4
Iné úlohy ústavu
Ústav ďalej plní úlohy:
a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu1),
b) pri správe majetku štátu7),
c) pri verejnom obstarávaní8),
d) na úseku obrany9),
e) na úseku politiky zamestnanosti v rozsahu svojej pôsobnosti10),

7)

Zákon.Č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona Č. 575/2001 Z.z. o organizácii Činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Ústavný zákon
č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v
znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení Štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu
10)
Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zák.č. 311 /2001
Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
8)

ČI.5
Zásady Činnosti ústavu Vzťahy k zriaďovateľovi
(1) Činnosť ústavu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatnými právnymi
predpismi, uzneseniami prijatými v rezorte ministerstva a ročným plánom hlavných úloh
(ďalej len „plán úloh,,), ktoré schvaľuje minister.
(2) Ústav prioritne plní úlohy, ktoré mu zadal zriaďovateľ v pláne úloh.
(3) Pri spracúvaní návrhu úloh na príslušný rok, ako aj pri ich kontrole, ústav spolupracuje s
vecnými sekciami a odbormi zriaďovateľa.
(4) Plnenie plánu úloh ústavu sa polročne vyhodnocuje. Odpočet plnenia úloh predkladá generálny riaditeľ ústavu písomne ministerstvu v termínoch do 31.7. príslušného roka a do 31.1.
nasledujúceho roka.
(5) Generálny riaditeľ ústavu predkladá vedúcemu služobného úradu Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky informáciu o plnení finančného vzťahu ústavu k zriaďovateľovi v zmysle kontraktu uzatvoreného medzi zriaďovateľom a ústavom na príslušný rok,
v zákonom stanovených lehotách.
(6) Generálneho riaditeľa ústavu vymenúva a odvoláva minister. Generálny riaditeľ ústavu za
plnenie svojich úloh zodpovedá ministrovi.

Č1.6
Organizácia ústavu
(1) Ústav riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorý je jeho štatutárnym
orgánom. Generálneho riaditeľa ústavu riadi minister, alebo ním poverená osoba.
(2) Generálneho riaditeľa ústavu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený riaditeľ
divízie v plnom rozsahu práv, povinností a zodpovedností okrem vecí, ktoré si generálny
riaditeľ vymedzil do svojej výlučnej právomoci.
(3) Riaditeľa divízie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústavu.
(4) Ústav sa organizačne člení na divízie a odbory.
(5) Ústav má tieto stupne riadenia:
a)
generálny riaditeľ,
b)
riaditeľ divízie,
c)
vedúci odboru.
Divíziu riadi riaditeľ divízie, odbor riadi vedúci odboru.

(6) Generálny riaditeľ ústavu môže, so súhlasom ministerstva, zriaďovať dislokované
pracoviská, ktoré majú stanovenú územnú pôsobnosť a vykonávajú špecializovanú činnosť.
(7) V záujme kvalitnejšieho plnenia úloh ústavu generálny riaditeľ ústavu zriaďuje stále a
dočasné poradné orgány, vymenúva a odvoláva ich členov a vydáva ich rokovacie poriadky.
Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky týkajúce sa posudzovania závažných problémov
súvisiacich s činnosťou ústavu.
(8) Organizačnú štruktúru ústavu, rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných
útvarov ústavu, počet a účel stálych poradných orgánov ústavu, rozsah oprávnení a
zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok ústavu, ktorý so
súhlasom ministerstva vydá generálny riaditeľ ústavu.
(9) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov ústavu upravujú všeobecne záväzné
právne predpisy. Práva a povinnosti zamestnancov ústavu upravuje pracovný poriadok, ktorý
vydá generálny riaditeľ ústavu.

ČI. 7
Hospodárenie ústavu
(1) Ústav je príspevkovou organizáciou, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet
ministerstva. Hospodári samostatne a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
(2) Hospodárenie ústavu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi o hospodárení
rozpočtových a príspevkových organizácií1'.
(3) Ústav hospodári s vlastnými prostriedkami a prostriedkami štátneho rozpočtu, pričom
príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na činnosť je určený a špecifikovaný v záväzných
výstupoch ministerstva.
(4) Ústav sústreďuje príjmy a realizuje výdavky prostredníctvom účtov vedených v Štátnej
pokladnici podľa osobitného predpisu.11)
(5) Podnikateľskú činnosť ústav vykonáva so súhlasom zriaďovateľa nad rámec hlavnej
činnosti a za podmienky plnenia plánu úloh určených zriaďovateľom. Prostriedky získané
touto činnosťou ústav používa na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti jeho
hlavnej činnosti.12)

11)

Zákon Č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
12)
zák. Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 8
Spolupráca
Ústav pri plnení svojich úloh spolupracuje najmä:
a) s organizáciami pôsobiacimi v rezorte ministerstva a inými odbornými inštitúciami,
zameranými na meteorológiu, klimatológiu, hydrológiu, vodné hospodárstvo a na
starostlivosť o životné prostredie,
b) s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v oblasti starostlivosti o životné
prostredie,
c) so Slovenským ústavom technickej normalizácie a s technickými normalizačnými
komisiami v oblasti svojej pôsobnosti,
d) s vedeckými pracoviskami a vysokými školami, zaoberajúcimi sa environmentálnou
problematikou, doma i v zahraničí,
e) s medzinárodnými organizáciami, ktorých zameranie súvisí s pôsobnosťou ústavu.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky štatútu schvaľuje zriaďovateľ.
(2) Tento štatút nadobúda platnosť 1. marca 2005.

