INTERNÝ POKYN
GENERÁLNEHO RIADITEĽA č. 13-100/04-2012
Poskytovanie údajov a informácií pre študentov a školy
Platný pre všetky útvary SHMÚ od 22.10.2012
Pre bakalárske, diplomové, doktorandské, rigorózne a iné študentské práce, okrem
vedeckých úloh a projektov, SHMÚ poskytuje údaje v oblasti hydrológie, meteorológie,
klimatológie, fenológie, emisií a čistoty ovzdušia bezodplatne. Poskytované údaje môžu byť
z objektov štátnych monitorovacích sietí, z národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia alebo
získané v rámci nahlasovacích povinností.
Podkladom pre žiadosť o údaje je formulár príloha č. 1, F-105/01-03/03). Formulár plní
úlohu zmluvy, ktorá presne špecifikuje za akých podmienok budú údaje poskytnuté, a rovnako tak
definuje platbu, ktorú musí odberateľ zaplatiť v prípade zneužitia poskytnutých údajov. Formulár
podpisuje vedúci organizačného útvaru, resp. jeho zástupca v zmysle podpisových práv.
Objem a rozsah poskytnutých údajov posúdia vedúci jednotlivých organizačných útvarov
tak, aby zamestnanci boli schopní, v rámci pracovného času, požadované údaje skompletizovať
bez väčšej námahy.
SHMÚ môže odmietnuť poskytnutie požadovaných údajov zo strany študentov v prípade,
že vyhodnotí ich požiadavku ako špekulatívnu, alebo bude mať podozrenie na zneužitie týchto
údajov, resp. žiadateľ nie je schopný jednoznačne uviesť, že údaje použije len na študijné alebo
výskumné účely.
Prijímateľ údajov je povinný vo svojej práci uviesť zdroj údajov. Prijímateľ údajov nemôže
poskytnuté údaje postúpiť ďalším fyzickým a právnickým osobám a využiť ich na komerčné účely,
a to aj v prípade, že ide o bakalárske, diplomové, doktorandské, rigorózne a iné študentské práce.
Prijímateľ údajov vo svojej práci, pokiaľ možno, nezverejní poskytnuté kompletné rady údajov, ale
len výsledky, ku ktorým dospel ich spracovaním.
Pre vedecké úlohy a projekty sa poskytujú údaje v zmysle interného pokynu „Metodické
usmernenie pre tvorbu cien v SHMÚ“.
Vydaním tohto interného pokynu sa ruší Interný pokyn GR č. 02-1000/01-2012.

RNDr. Martin Benko, PhD.
generálny riaditeľ
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Príloha 1
k IP GR č. 13-100/04-2012

Požiadavky na poskytnutie údajov od SHMÚ pre akademické práce ako sú
bakalárske, diplomové, doktorandské, rigorózne a iné,
okrem výskumných úloh a projektov
a)

Meno a priezvisko študenta, telefón, e-mail, názov a adresa školy, ktorá prácu zadáva:

b)

Meno a priezvisko vedúceho práce, telefón, e-mail, názov a adresa zamestnávateľa:

c)

Názov práce študenta:

d)

Špecifikácia požadovaných údajov od SHMÚ, počet rokov, za ktoré sú údaje
požadované a presná špecifikácia použitia týchto údajov:

e)

Časový interval, v ktorom budú údaje SHMÚ použité:

f)

Cena poskytnutých údajov v € s DPH:

Prehlásenie študenta a zástupcu školy.
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených skutočností.
Zaväzujem sa, že poskytnuté údaje nepostúpim ďalším fyzickým a právnickým osobám a nevyužijem ich
na komerčné účely, a to aj v prípade, že ide o bakalárske, diplomové, doktorandské, rigorózne a iné
študentské práce, a že práci, pokiaľ to bude možné, nezverejním poskytnuté kompletné rady údajov, ale
len výsledky, ku ktorým študent dospel ich spracovaním. Ďalej sa zaväzujem v práci uviesť zdroj údajov
a prácu elektronicky (vo formáte PDF) zaslať na SHMÚ do 2 mesiacov od odovzdania školiteľovi.
V prípade nedodržania tohto záväzku zaplatím SHMÚ plnú cenu údajov uvedenú v internom pokyne
„Metodické usmernenie pre tvorbu cien v SHMÚ“, platného v čase podania tejto požiadavky na SHMÚ.
Zároveň som si vedomý, že použitie údajov SHMÚ na iné účely alebo ich poskytnutie tretej osobe, môže
naplniť skutkovú podstatu trestného činu podvodu, prípadne trestného činu poškodzovania cudzích práv.
Študent (meno, dátum, podpis):
Vedúci študentskej práce (meno, dátum, podpis):
dňa

pečiatka školy

Podpis zodpovedného vedúceho organizačného útvaru SHMÚ:

Pozn.: Formulár s požadovanými informáciami je potrebné zaslať s trojtýždenným predstihom. Tento formulár nie je
určený pre výskumné úlohy a projekty. Tieto sa budú poskytovať ZA ODPLATU v zmysle internej cenotvorby SHMÚ.
Tento formulár je návrhom na uzatvorenie zmluvy medzi SHMÚ ako poskytovateľom dát a študentom ako ich príjemcom.
Predmetom zmluvy je poskytnutie dát za vyššie uvedených podmienok. Zmluva je uzatvorená dňom, keď tento formulár
podpísaný študentom bude doručený SHMÚ.
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