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Štatút 

Správy štátnych hmotných rezerv 

Slovenskej republiky 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia  

 

(1) Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „štatút”) 

podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej 

republiky (ďalej len „Správa rezerv“), ustanovuje zásady jej činnosti, základnú vnútornú 

organizáciu a vzťahy Správy rezerv k orgánom štátnej správy a iným právnickým osobám. 

 

(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie Správy rezerv uvedené v štatúte sú záväzné 

pre vydanie organizačného poriadku Správy rezerv. 

 

Čl. 2 

Pôsobnosť Správy rezerv 

 

(1) Správa rezerv je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre 

koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze
1
. 

 

(2) V rozsahu svojej pôsobnosti Správa rezerv môže zriaďovať štátne rozpočtové organizácie 

a štátne príspevkové organizácie a môže zakladať iné právnické osoby.  

 

Čl. 3 

Postavenie Správy rezerv 

 

(1) Správa rezerv je rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami 

zapojená na štátny rozpočet
2
 Slovenskej republiky. Okrem zdrojov štátneho rozpočtu 

využíva na svoju činnosť aj mimorozpočtové zdroje. 

                                                           
1 § 33 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov. 
2 Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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(2) Správa rezerv je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene 

alebo v mene štátu. 

 

(3) Správa rezerv je služobným úradom
3
. 

 

(4) Sídlom Správy rezerv je Bratislava. 

 

Čl. 4 

Hlavné úlohy Správy rezerv 

 

(1) Správa rezerv v rozsahu vymedzenej pôsobnosti v oblasti správy štátnych hmotných 

rezerv podľa osobitného predpisu
4
 zabezpečuje najmä: 

 

a) tvorbu, financovanie, hospodárenie a kontrolu štátnych hmotných rezerv,  

b) vykonávanie majetkovej správy štátnych hmotných rezerv, 

c) rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv a ich skladovanie, 

d) pripravenosť štátnych hmotných rezerv na ich použitie na určené ciele, 

e) koordináciu činností ústredných a ostatných štátnych orgánov v oblasti štátnych 

hmotných rezerv, 

f) styk so zahraničím na účelné a efektívne riešenie štátnych hmotných rezerv, 

g) poskytovanie odborných služieb za úhradu v oblastiach priamo súvisiacich                

s činnosťou a odborným zameraním Správy rezerv pod podmienkou, že sa tým 

neohrozí jej základné poslanie, 

h) plnenie zakladateľských funkcií voči právnickým osobám zabezpečujúcim úlohy       

v oblasti štátnych hmotných rezerv, ktorých zakladateľom je Správa rezerv, 

i) analytickú a operatívnu evidenciu zásob štátnych hmotných rezerv,  

j) zhromažďovanie údajov o disponibilných zdrojoch hmotných rezerv, 

k) ostatné činnosti v oblasti štátnych hmotných rezerv, ktoré súvisia s plnením úloh 

vymedzených zákonom o štátnych hmotných rezervách a súvisiacimi predpismi. 

 

 

                                                           
3 Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4 Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta 

za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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(2) Správa rezerv zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku núdzových zásob ropy
5
. 

 

(3) Správa rezerv vykonáva kontrolu plnenia povinností
6
 právnických osôb a fyzických osôb, 

ktoré ochraňujú, resp. udržujú štátne hmotné rezervy. 

 

(4) Správa rezerv zabezpečuje rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv z hľadiska 

strategických záujmov Slovenskej republiky. 

 

Čl. 5 

Iné úlohy Správy rezerv 

 

(1) Správa rezerv ďalej plní úlohy  

a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, 

b) pri správe majetku štátu a verejnom obstarávaní, 

c) na úseku kontrolnej činnosti a vnútorného auditu, 

d) na úseku obrany a bezpečnosti štátu, 

e) na úseku ochrany utajovaných skutočností, 

f) na úseku medzinárodných vzťahov vrátane záležitostí Európskej únie,  

g) v oblasti rozvoja informačných systémov verejnej správy,  

h) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

i) ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády 

Slovenskej republiky. 

 

(2) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 ustanovuje organizačný poriadok 

Správy rezerv. 

 

Zásady činnosti a organizácie Správy rezerv 

Čl. 6 

 

(1) Na čele Správy rezerv je predseda (ďalej len „predseda“), ktorého vymenúva a odvoláva 

vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predseda je za výkon svojej funkcie 

zodpovedný vláde. 

                                                           
5 Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
6 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. 
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(2) Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností 

podpredseda Správy rezerv (ďalej len „podpredseda“). Predseda môže poveriť aj v iných 

prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu 

vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu. Ak na Správe rezerv pôsobí viac ako 

jeden podpredseda, predseda určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia 

zastupujú. 

 

(3) Vedúci služobného úradu je služobne najvyšším vedúcim zamestnancom v služobnom 

úrade, ktorým je Správa rezerv; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi           

vo verejnej funkcii v služobnom úrade. Vedúci služobného úradu plní úlohy spojené 

s riadením a kontrolou štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov, 

s organizačným zabezpečením činnosti Správy rezerv a iné úlohy, ktoré mu uloží 

predseda. Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu. 

 

Čl. 7 

 

(1) Na Správe rezerv sú tieto stupne riadenia: 

a) predseda, 

b) podpredseda, vedúci služobného úradu, 

c) generálny riaditeľ sekcie, 

d) riaditeľ odboru, vedúci závodu. 

 

(2) Správa rezerv sa člení na organizačné útvary. Organizačné útvary Správy rezerv sú 

nositeľmi úloh podľa vymedzených okruhov špecifických odborných činností.  

 

(3) Vnútornú organizačnú štruktúru Správy rezerv, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy 

organizačných útvarov Správy rezerv, rozsah oprávnení a zodpovednosti upravuje 

organizačný poriadok Správy rezerv. 

 

Čl. 8 

 

(1) Správa rezerv sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 

právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
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predpismi, uzneseniami vlády, štatútom a organizačným poriadkom Správy rezerv, 

vnútornými predpismi Správy rezerv, plánom práce vlády a plánom legislatívnych úloh 

vlády. 

 

(2) Správa rezerv uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také 

formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že:  

a) zabezpečuje odborný prístup pri riešení problémov, ako aj systematickú kontrolu 

plnenia úloh, 

b) úzko spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej 

správy, orgánmi miestnej štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy, 

c) využíva podnety vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk najmä pri riešení 

otázok koncepčnej povahy, 

d) nadväzuje a rozvíja medzinárodnú spoluprácu pri výkone svojich úloh a pôsobnosti. 

 

(3) Na zabezpečenie plnenia nevyhnutných úloh Správy rezerv zriaďuje predseda podľa 

potreby stále alebo dočasné poradné orgány. 

 

Záverečné ustanovenia 

Čl. 9 

 

Zrušuje sa Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky schválený 

uznesením vlády Slovenskej republiky z 31. marca 2004 č. 269 v znení uznesenia vlády 

Slovenskej republiky zo 6. júna 2007 č. 504 a uznesenia vlády Slovenskej republiky  

z 13. októbra 2010 č. 705. 

 

Čl. 10 

 

Tento štatút bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 2016 č. 291. 


