
 1

Právne predpisy v oblasti energetiky 

Aktualizované k 25. 3. 2020 

Oznámenie  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 174/2011 Z. z. 
o uzavretí Štatútu Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA) 
Oznámenie informuje o zriadení Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu, ktorej 
cieľom je podporovať široké a zvýšené zavádzanie a trvalo udržateľné využívanie všetkých 
foriem obnoviteľných zdrojov energie. V štatúte agentúry, podpísanom dňa 26. januára 2009 
v Bonne, sú okrem iného definované obnoviteľné zdroje energie, opísané aktivity, pracovný 
program a projekty agentúry, podmienky členstva, jej hlavné orgány: zhromaždenie, rada 
a sekretariát, rozpočet, právna subjektivita, výsady a imunita. 

Zákony: 
Zákon č. 362/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej 
dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o 
spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
Účinnosť od 1. 1. 2020 
 
Zákon č. 296/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní 
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 15. 10. 2019 do 31. 12. 2020 
 
Zákon č. 235/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 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 
Účinnosť od 1. 1. 2020 
 
Zákon č. 309/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 
Účinnosť od 1. 1. 2019 
 
Zákon č. 162/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 o energetike a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 7. 2018 
  

Zákon č. 181/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  
Účinnosť od 1. 8. 2017 
 
Zákon č. 382/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. 
Účinnosť od 1. 1. 2014 
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Zákon č. 348/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej 
dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o 
spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov  
Účinnosť od 1. 1. 2014 

Zákon č. 253/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov  
Účinnosť od 1. 12. 2013, Novelizácia 1.1.2014 

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 
Účinnosť od 1. 8. 2013 

Zákon č. 30/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 3. 2013 Novelizácia 1.7.2013 

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Tento zákon upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva 
a povinnosti účastníkov trhu v energetike, opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti 
dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu 
s plynom, práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi 
trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike a výkon štátneho dozoru a kontroly nad 
podnikaním v energetike. 
 Účinnosť od 1. 9. 2012 (Novelizovaný 1. 09. 2012 ) 
 
Zákon č. 189/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej 
dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o 
spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Účinnosť od 30. 6. 2012 

Zákon č. 136/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 5. 2011 

Zákon č. 558/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 2. 2011 

Zákon č. 492/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Účinnosť od 1. 1. 2011 
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Zákon č. 142/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 o energetike a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
Účinnosť od 1. 5. 2010 

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Účinnosť od 1. 9. 2009 
Tento zákon ustanovuje: 
a) spôsob podpory a podmienky podpory výroby: 
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, 
2. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, 
3. biometánu; 
b) práva a povinnosti výrobcov: 
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, 
2. elektriny kombinovanou výrobou, 
3. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, 
4. biometánu; 
c) práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom. 

Zákon č. 293/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a 
o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 9. 2009 

Zákon č. 73/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Účinnosť od 15. 3. 2009 

Zákon č. 283/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a 
o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Účinnosť od 1. 8. 2008 

Zákon č. 112/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a 
o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 4. 2008 

Zákon č. 99/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 4. 2007 

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 
a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov 
Účinnosť od 1. 1. 2008 

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
Účinnosť od 1. 1. 2005 
Zákon upravuje podmienky pre podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti 
účastníkov trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru nad 
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podnikaním v energetike. Deklaruje povinnosť vykupovať elektrinu a teplo z obnoviteľných 
zdrojov, ak je to environmentálne odôvodnené a umožňujú to technické podmienky. 
Environmentálne aspekty daného zákona 
§ 15 Povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme 
(1) Všeobecným hospodárskym záujmom v energetike na účely tohto zákona sa rozumie 
okrem iného zabezpečenie: 
b) prednostného prístupu do sústavy pri dodávke elektriny vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov energie a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia, 
c) využitia obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe 
elektriny, 
d) plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, 
f) ochrany životného prostredia; 
(3) Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme uložiť povinnosť výrobcovi 
elektriny, prevádzkovateľovi sústavy a siete, dodávateľovi elektriny a plynu a 
prevádzkovateľovi zásobníka okrem iného zabezpečiť: 
b) ochranu životného prostredia, 
c) využitie obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe 
elektriny, 
d) prednostný prístup, pripojenie, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia. 
§ 21 Práva a povinnosti výrobcu elektriny 
(2) Výrobca elektriny je okrem iného povinný: 
i) poskytovať informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie, 
l) zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na výrobu 
elektriny s prihliadnutím na ochranu životného prostredia. 
§ 27 Práva a povinnosti dodávateľa elektriny 
(2) Dodávateľ elektriny je okrem iného povinný: 
d) poskytovať informácie odberateľovi elektriny o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na 
životné prostredie alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; informácie je 
povinný poskytnúť na požiadanie aj príslušnému orgánu štátnej správy, 
g) nakupovať elektrinu vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrobenú na vymedzenom 
území z obnoviteľných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z elektriny 
vyrobenej z domáceho uhlia. § 28 Práva a povinnosti obchodníka s elektrinou 
(2) Obchodník s elektrinou je povinný okrem iného: 
d) poskytovať informácie odberateľovi elektriny o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na 
životné prostredie alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; informácie je 
povinný poskytnúť na požiadanie aj príslušnému orgánu štátnej správy. 
§ 31 Kombinovaná výroba 
(1) Výrobca elektriny, ktorý prevádzkuje výrobné zariadenie na kombinovanú výrobu s 
celkovým inštalovaným elektrickým výkonom do 5 MW, má prednostné právo na prenos 
elektriny alebo na distribúciu elektriny, ak to umožňujú technické podmienky sústavy; to 
neplatí pre spojovacie vedenie. 
§ 32 Elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie 
(1) Na účely tohto zákona výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je taká výroba 
elektriny, pri ktorej sa ako primárny zdroj výroby využíva: 
a) vodná energia, 
b) solárna energia, 
c) veterná energia, 
d) geotermálna energia, 
e) biomasa, 
f) bioplyn. 
(2) Na účely tohto zákona biomasou je biologicky rozložiteľná zložka výrobku alebo zvyšku 
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rastlinných a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva alebo biologicky rozložiteľná 
zložka priemyselného odpadu a komunálneho odpadu. 
(3) Prednostné právo na prenos elektriny, distribúciu elektriny a dodávku elektriny sa 
vzťahuje na elektrinu vyrobenú využívaním kinetickej energie vodného zdroja vodnou 
elektrárňou. 
(4) Výrobca, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, má prednostné právo 
na prenos elektriny, distribúciu elektriny a na dodávku, ak výrobné zariadenie určené na 
výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spĺňa technické podmienky podľa § 17 a 
obchodné podmienky podľa osobitného zákona.1) Prednostné právo na prenos elektriny sa 
nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím vedením. 
(5) Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie má právo na vydanie potvrdenia o 
pôvode vyrobenej elektriny. Potvrdenie obsahuje označenie zdroja vyrobenej elektriny, 
dátum a miesto výroby a v prípade vodných elektrární aj ich výkon. Toto potvrdenie vydá 
úrad.1) 
(6) Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme určiť rozhodnutím povinnosť 
prednostného prístupu a prednostného pripojenia do sústavy, prednostného prenosu 
elektriny, prednostnej distribúcie elektriny a prednostnej dodávky elektriny vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov energie na vymedzenom území. Toto rozhodnutie uverejní vo vestníku 
ministerstva a na internetovej stránke ministerstva. 
 

Vyhlášky: 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a 
pravidiel prevádzkovania sústavy a siete  
Účinnosť od 15. 9. 2012 

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 270/2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 
podnikanie v energetike  
Účinnosť od 15. 9. 2012    

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, 
za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového  
Účinnosť od 15. 9. 2012    

Vyhláška  Ministerstva hospodárstva SR č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a 
vysoko účinnej kombinovanej výroby 
Účinnosť od 15. 11. 2011 
 
Vyhláška upravuje spôsob výpočtu podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), 
spôsob výpočtu národného cieľa uvedeného v Národnom akčnom pláne pre energiu z OZE 
a obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z OZE. 

Vyhláška  Ministerstva hospodárstva SR č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného 
anaeróbnou fermentáciou 
Účinnosť od 15. 11. 2011 

Vyhláška  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 295/2011 Z. z., 
ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov 
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energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 10. 2011 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z 
pohonných látok 
Účinnosť od 1. 9. 2011 
Táto vyhláška ustanovuje kritéria trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín a limitné 
hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri 
zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti, metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu pohonných látok a biokvapalín ako aj spôsob výpočtu úspory emisií 
skleníkových plynov. 

Právne predpisy v oblasti elektroenergetiky 

Nariadenia: 
Nariadenie vlády SR č. 124/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie trhu s elektrinou 
Nariadenie ošetruje dodávku elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby 
elektriny a tepla a z domáceho uhlia. Prevádzkovatelia sústav na pokrytie strát pri prenose 
elektriny a distribúcii elektriny podľa toho nariadenia nakupujú prednostne elektrinu 
vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie, z výrobných zariadení kombinovanej výroby, z 
domáceho uhlia. Prednostný prenos, distribúcia a dodávka elektriny vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov energie, z výrobných zariadení kombinovanej výroby a elektriny z 
domáceho uhlia sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu. Nariadenie preberá Smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu. 
Environmentálne aspekty daného nariadenia 
§ 9 Dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a 
tepla a z domáceho uhlia: 
(1) Prevádzkovatelia sústav na pokrytie strát pri prenose elektriny a distribúcii elektriny 
nakupujú prednostne elektrinu vyrobenú: 
a) z obnoviteľných zdrojov energie, 
b) z výrobných zariadení kombinovanej výroby, 
c) z domáceho uhlia. 
(2) Prednostný prenos, distribúcia a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 
energie, z výrobných zariadení kombinovanej výroby a elektriny z domáceho uhlia sa 
uskutočňuje podľa osobitného predpisu. 11) 
§ 10 Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny: 
(6) O vydaných potvrdeniach o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a o 
skutočnej dodávke elektriny z týchto zdrojov sa vedie evidencia. 

Vyhlášky: 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 80/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a 
o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o 
postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení 
v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na 
odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a 
opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie 
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Účinnosť od 1. 4. 2019  
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 168/2015 Z. z., ktorou sa mení vyhláška 
Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v 
oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike 
Účinnosť od 1. 8. 2015  
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 99/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej 
služby  
Účinnosť od 1. 6. 2015 
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v 
elektroenergetike 
Účinnosť od 15. 11. 2013 Novelizácia 15. 11. 2013  
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o 
opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o 
postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení 
v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na 
odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a 
opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie 
Účinnosť od 1. 1. 2013    

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 154/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny 
Vyhláška ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny. 
Škoda spôsobená neoprávneným odberom elektriny sa vypočíta vynásobením celkovej 
spotreby elektriny cenou uvedenou v zmluve o dodávke elektriny vrátane poplatkov 
súvisiacich s dodávkou elektriny. Ak ide o neoprávnený odber elektriny bez uzavretej zmluvy, 
výška škody sa vypočíta vynásobením celkovej spotreby elektriny príslušnou cenou. 

Právne predpisy v oblasti plynárenstva 

Nariadenia: 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie trhu s plynom. 
Účinnosť od 1. 6. 2010 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s plynom. 
Účinnosť od 1. 9. 2007 
Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, a to podmienky prístupu 
do siete, pripojenia do distribučnej siete, prepravy plynu, distribúcie plynu, dodávky plynu a 
dodávky plynu domácnostiam, určenia spôsobu predchádzania vzniku a riešenia preťaženia 
prepravnej siete a distribučnej siete, uskladňovania plynu, vyvažovania siete. 
 
Vyhlášky: 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
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podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, 
za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového 
Účinnosť od 15. 9. 2012    

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu 
Vyhláška ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu. 
Škoda spôsobená neoprávneným odberom plynu sa vypočíta ako súčin množstva 
neoprávnene odobratého plynu a sadzby za 1m3 plynu. 

Právne predpisy v oblasti jadrovej energetiky  

Nariadenia: 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške 
odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný 
jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým 
palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 
Z. z. 
Účinnosť od 1. 1. 2014 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške 
odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný 
jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým 
palivom a rádioaktívnymi odpadmi 
Účinnosť od 1. 2. 2013 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie 
jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 
odpadmi.  
Účinnosť od 1. 6. 2012 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z.  
Účinnosť od 1. 1. 2011 Novelizácia 1. 2. 2013 
 
Zákony: 
Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 
541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Účinnosť od 1. 1. 2019 
 
Zákon č. 96/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom 
využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  
Účinnosť od 1. 8. 2017 
 
Zákon č. 238/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o Národnom jadrovom fonde na 
vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a 
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rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Účinnosť od 1. 7. 2006 
Tento zákon zriaďuje štátny účelový Národný jadrový fond, popisuje jeho hospodárenie, 
popisuje  povinnosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia a zásadách nakladania 
s finančnými prostriedkami jadrového fondu 
Environmentálne aspekty daného zákona 
§ 3 Rada správcov 
(2) Rada správcov: 
c) vypracúva v spolupráci s držiteľmi súhlasu alebo povolenia vydaného úradom a ďalej s 
odborníkmi z oblasti vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým 
palivom a rádioaktívnymi odpadmi, investičnej činnosti, jadrovej energetiky, ekonomiky a 
práva návrh stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky (ďalej len "stratégia"), ktorý 
obsahuje: 
8. stanoviská orgánov štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva z hľadiska radiačnej 
ochrany a ochrany zdravia pri práci k navrhovanej stratégii podľa osobitného predpisu a 
stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo 
životného prostredia") z hľadiska vplyvov realizácie stratégie na životné prostredie, 
d) predkladá ministerstvu na prerokovanie a schválenie návrh stratégie vypracovaný podľa 
písmena c) a každých päť rokov návrh aktualizácie tejto stratégie spolu so stanoviskom 
úradu; ministerstvom schválený návrh stratégie predkladá vláde na rokovanie. 
§ 4 Dozorná rada 
(3) Dozorná rada má päť členov. Predsedom dozornej rady je štátny tajomník ministerstva 
financií určený ministrom financií, ďalšími členmi dozornej rady sú štátny tajomník 
ministerstva určený ministrom, podpredseda úradu, zástupca ministerstva životného 
prostredia určený ministrom životného prostredia Slovenskej republiky a zástupca 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") 
určený ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. 
§ 10 Podmienky poskytovania prostriedkov jadrového fondu 
(2) Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov jadrového fondu je, že činnosti 
súvisiace so záverečnou časťou jadrovej energetiky, na ktoré sa prostriedky požadujú, sú v 
súlade so stratégiou a že týmito činnosťami nedôjde k nevyváženosti energetickej sústavy 
Slovenskej republiky alebo k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného prostredia a ochrany 
zdravia obyvateľstva. 
§ 11 Poskytovanie finančných prostriedkov jadrového fondu 
(2) Prílohy k žiadosti tvoria: 
c) popis predmetných činností, prípadne ich projekt, na ktoré sa prostriedky jadrového fondu 
požadujú, spolu so stanoviskami úradu, orgánov štátnej správy v oblasti verejného 
zdravotníctva a ministerstva životného prostredia; 
(5) Rada správcov posúdi žiadosť, najmä jej súlad so schválenou stratégiou a so schváleným 
rozpočtom, pričom pri posudzovaní zohľadňuje aj prínos poskytnutých finančných 
prostriedkov pre zvýšenie jadrovej bezpečnosti a radiačnej bezpečnosti Slovenskej republiky 
a osobitne pre zvýšenie ochrany zdravia a života obyvateľov Slovenskej republiky a pre trvalo 
udržateľný rozvoj životného prostredia. 
 
Zákon  č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o mierovom využívaní jadrovej 
energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
Účinnosť od 1. 12. 2004 
Tento zákon upravuje podmienky mierového využívania jadrovej energie, podmienky výkonu 
štátnej správy, štátneho dozoru a pôsobnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v 
oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, pri mierovom využívaní jadrovej energie, 
ako aj pri preprave a nakladaní s jadrovými materiálmi, s rádioaktívnymi odpadmi a 
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s vyhoretým jadrovým palivom, fyzickej ochrane jadrových zariadení, jadrových materiálov, 
vyhoretého jadrového paliva a fyzickej ochrane pri preprave jadrových materiálov, 
rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva a pri havarijnom plánovaní, 
kategorizáciu jadrových materiálov, podmienky nakladania s jadrovými materiálmi, 
podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom, 
podmienky jadrovej bezpečnosti, podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti 
zamestnancov držiteľov povolení a odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení, 
systém havarijnej pripravenosti, zodpovednosť za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou, 
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri mierovom využívaní jadrovej 
energie, sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona. 
Environmentálne aspekty zákona 
§ 3 Zásady mierového využívania jadrovej energie 
(5) Pri využívaní jadrovej energie sa musí dosiahnuť taká úroveň jadrovej bezpečnosti, 
spoľahlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, 
ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, fyzickej ochrany, havarijnej pripravenosti a 
ochrany pred požiarmi, aby riziko ohrozenia života, zdravia, pracovného alebo životného 
prostredia bolo podľa dostupných znalostí také nízke, aké možno rozumne dosiahnuť, pričom 
nesmú byť prekročené limity ožiarenia. Pri získaní nových významných informácií o riziku a 
dôsledkoch využívania jadrovej energie sa musí uvedená úroveň prehodnotiť a musia sa 
prijať potrebné opatrenia na splnenie podmienok podľa tohto zákona. 
§ 7 Podmienky na vydanie súhlasu alebo povolenia 
(3) Osobitnými podmienkami vydania súhlasu podľa § 5 ods. 2 okrem iného sú: 
a) posúdenie hodnotenia vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak 
ustanovuje osobitný predpis, ako aj hodnotenie potenciálneho vplyvu okolitého prostredia na 
jadrové zariadenie. 
§ 17 Umiestnenie stavieb jadrových zariadení 
(2) Na posúdenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie podľa osobitného 
predpisu, ako aj potenciálneho vplyvu okolitého prostredia na jadrové zariadenie vydá úrad 
stanovisko na základe žiadosti doloženej dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 1 bode A. 
§ 21 Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom 
(3) S rádioaktívnymi odpadmi sa musí nakladať tak, aby sa okrem iného: 
c) minimalizovali účinky ionizujúceho žiarenia na obsluhu, obyvateľstvo a životné prostredie. 
§ 26 Fyzická ochrana 
(2) Sabotáž je akýkoľvek úmyselný čin namierený proti jadrovému zariadeniu alebo jadrovým 
materiálom, špeciálnym materiálom a zariadeniam, rádioaktívnym odpadom alebo 
vyhoretému jadrovému palivu počas nakladania s nimi alebo pri ich preprave, ktorý môže 
priamo alebo nepriamo ohroziť únikom rádioaktívnych látok život, zdravie alebo majetok 
obyvateľstva alebo životné prostredie. 
§ 28 Havarijné plánovanie a havarijná pripravenosť 
Havarijné plánovanie je súbor opatrení a postupov na zisťovanie a zdolávanie nehôd alebo 
havárií na jadrových zariadeniach a na zisťovanie a zmierňovanie a odstraňovanie následkov 
úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia pri nakladaní s jadrovými materiálmi, s 
rádioaktívnymi odpadmi alebo s vyhoretým jadrovým palivom a pri preprave rádioaktívnych 
materiálov. 
(2) Havarijné plány okrem iného zahŕňajú: 
c) plán ochrany obyvateľstva, ktorý obsahuje opatrenia na ochranu obyvateľstva v oblasti 
ohrozenia počas úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia, ako aj väzbu na 
vnútorný havarijný plán. 
§ 29 Zodpovednosť za jadrovú škodu 
(5) Jadrovou škodou je tiež škoda, ktorá vznikla vynaložením nákladov na nevyhnutné 
opatrenia na odvrátenie alebo zníženie ožiarenia alebo na obnovenie predošlého alebo 
obdobného stavu životného prostredia, ak tieto opatrenia boli vyvolané v dôsledku jadrovej 
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udalosti a povaha veci to umožňuje. 
§ 31 Výkon štátneho dozoru, inšpekčná činnosť a inšpektori jadrovej bezpečnosti 
(10) Inšpekčná činnosť sa môže vykonávať len spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie a 
bezpečnosť ľudí a životné prostredie. 
(11) Inšpektor je oprávnený okrem iného: 
d) po oznámení štatutárnemu orgánu držiteľa povolenia alebo ním poverenému 
zamestnancovi odoberať na rozbor nevyhnutne potrebné množstvo vzoriek materiálov alebo 
médií, ktoré sa používajú alebo sa s nimi manipuluje, alebo odoberať vzorky zo životného 
prostredia. 
§ 33 Medzinárodné inšpekcie 
(5) Medzinárodná inšpekcia sa môže vykonávať len spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie a 
bezpečnosť ľudí a životné prostredie. 
 
Vyhlášky: 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 71/2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a 
systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 
106/2016 Z. z. 
Účinnosť od 15. 3. 2019 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 76/2018, ktorou sa ustanovujú špeciálne 
materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru SR  

Účinnosť od 1. 4. 2018 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 106/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Úradu jadrového dozoru SR č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom 
hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení  
Účinnosť od 1. 3. 2016 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 105/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Úradu jadrového dozoru SR č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov  
Účinnosť od 1. 3. 2016 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 104/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva 
kvality  
Účinnosť od 1. 3. 2016 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 103/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú 
bezpečnosť  
Účinnosť od 1. 3. 2016 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 102/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení 
potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z.  
Účinnosť od 1. 3. 2016 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 101/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
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podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a 
vyhoretým jadrovým palivom 
Účinnosť od 1. 3. 2016 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 170/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce 
nízke riziko jadrovej škody 
Účinnosť od 1. 1. 2016 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom 
a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení  
Účinnosť od 1. 3. 2012 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 31/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení 
potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam  

Účinnosť od 1. 3. 2012 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a 
vyhoretým jadrovým palivom  
Účinnosť od 1. 3. 2012 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 431/2011 Z. z.  o systéme manažérstva 
kvality 
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na rozsah, obsah, hierarchiu, štruktúru 
a preskúmavanie systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie a držiteľa povolenia, 
ako aj podrobnosti o požiadavkách na rozsah, obsah, hierarchiu a štruktúru jeho 
dokumentácie, podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie kvality jadrových a vybraných 
zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania. 
Účinnosť od 1. 1. 2012 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 430/2011 Z. z.  o požiadavkách na 
jadrovú bezpečnosť 
 
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových 
zariadení. Požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení musia byť splnené 
v etapách ich usmerňovania, projektovania, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky, 
vyraďovania a v etape uzatvorenia úložiska. Súčasťou požiadaviek na jadrovú bezpečnosť 
jadrových zariadení sú aj kritéria pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných 
tried. 
Účinnosť od 1. 1. 2012 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení 
potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam  
Účinnosť od 1. 3. 2006 
 
Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych  
Účinnosť od 1. 3. 2006 
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Právne predpisy v oblasti regulácie 

Nariadenia: 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z. 
Účinnosť od 1. 6. 2010 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou 
Účinnosť od 15. 7. 2007 
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou pri: 

• pripojení účastníka trhu s elektrinou do sústavy, 
• prístupe účastníka trhu s elektrinou do sústavy, 
• prenose elektriny, 
• cezhraničnej výmene elektriny podľa osobitného predpisu, 
• distribúcií elektriny, 
• dodávke elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny 

domácnostiam, 
• poskytovaní podporných služieb, 
• poskytovaní systémových služieb, 
• prevzatí zodpovednosti za odchýlku, vyhodnocovaní, zúčtovaní a vysporiadaní 

odchýlky účastníka trhu s elektrinou a odchýlky sústavy, 
• spôsobe predchádzania vzniku preťaženia sústavy a riešení preťaženia sústavy. 

Zákony:  
 
Zákon  č. 276/2001 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  
Účinnosť od 28. 6. 2017 
  

Zákon  NR SR  č. 276/2001 Z. z.  o regulácii v sieťových odvetviach 
Týmto zákonom sa zabezpečila vyššia nezávislosť regulačného úradu a jeho právomocí 
v oblasti určovania regulovaných cien, ako aj kontrolnej činnosti v regulovaných subjektoch. 
Zákon podstatne rozširuje právomoci regulačného úradu. Končí sa regulácia ceny plynu 
určeného na výrobu tepla pre domácnosti. 
Účinnosť od 1. 9. 2012 
 
Vyhlášky: 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 309/2019 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania 
regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 1. 2020 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 291/2019 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej 
kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov 
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Účinnosť od 1. 1. 2020 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 178/2019 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania 
regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. 
Účinnosť od 1. 1. 2020 
 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2018 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania 
regulovaných činností v elektroenergetike 
Účinnosť od 20. 7. 2018 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 206/2018 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve  
Účinnosť od 20. 7. 2018 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 205/2018 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike  
Účinnosť od 20. 7. 2018 
   

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania 
regulovaných činností v elektroenergetike  
Účinnosť od 10. 2. 2017  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 371/2016 Z. z., ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 
trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 
423/2013 Z. z. 
Účinnosť od 1. 1. 2017    
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike  
Účinnosť od 1. 1. 2017  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 226/2015 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov  
Účinnosť od 1. 10. 2015  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 144/2015 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.  
Účinnosť od 1. 7. 2015  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 143/2015 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. 
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Účinnosť od 1. 7. 2015  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 80/2015 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej 
kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z. 
Účinnosť od 1. 5. 2015  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 190/2014 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 
Účinnosť od 1. 7. 2014  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2014 Z. z., ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 
Účinnosť od 1. 7. 2014  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 187/2014 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 
Účinnosť od 1. 7. 2014  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 423/2013 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s plynom 
Účinnosť od 1. 1. 2014  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 
Účinnosť od 30. 7. 2013  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 
Účinnosť od 30. 7. 2013  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 194/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov 
a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov 
Účinnosť od 15. 7. 2013  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 
Účinnosť od 10. 7. 2013  
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s plynom 
Účinnosť od 15. 1.2012 Novelizácia 1. 7. 2013    
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Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 4/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na 
odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie 
Účinnosť od 15. 1. 2012    
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na 
odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie 
Účinnosť od 15. 1. 2013 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah 
uchovávaných údajov 
Účinnosť od 15. 1. 2013 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 347/2012 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam 
dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú 
Účinnosť od 20. 11. 2012    
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 346/2012 Z. z. o náležitostiach 
žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu 
Účinnosť od  20. 11. 2012   
  
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 303/2012 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti                                                          
Účinnosť od 10. 10. 2012    
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 285/2012 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku                                                                                             
Účinnosť od  25. 9. 2012    
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre 
predaj elektriny formou aukcií                                                                                                                                                                       
Účinnosť od 25. 9. 2012    
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2012 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku                                                                                                                     
Účinnosť od 25. 9. 2012    
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 282/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody                                                                                                   
Účinnosť od 1. 10. 2012 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a 
dodávky plynu Účinnosť od 15. 9. 2012 (Novelizovaný: 15. 9. 2012)    

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla                                                                                                                                        
Účinnosť od 15. 9. 2012 (Novelizovaný: 15. 9. 2012)    
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Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou         
Účinnosť od 15. 9. 2012 (Novelizovaná: 15. 9. 2012)    

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny                                    
Účinnosť od 15. 9. 2012 (Novelizovaná: 15. 9. 2012)  

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 170/2012 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike  
Účinnosť od 1. 7. 2012  

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 169/2012 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 216/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve               
Účinnosť od 1. 7. 2012    

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 168/2012 Z. z., ktorou sa mení 
vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej 
regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania 
Účinnosť od 30. 6. 2012    

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 438/2011 Z. z., ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. 
Účinnosť od 5. 12. 2011 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 437/2011 Z. z., ktorou sa mení 
vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby 
a biometánu 
Účinnosť od 10. 12. 2011 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 
Účinnosť od 20. 7. 2011 (§ 49 od 1.1.2012) 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 
Účinnosť od 15. 7. 2011 (§ 9 od 1.1.2012) 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 216/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 
Účinnosť od 15. 7. 2011 (§ 26 od 1.1.2012) 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z., o rozsahu 
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania 
Účinnosť od 30. 6. 2011(§12 od 1.1.2012) 
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Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2010 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa 
od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu 
Účinnosť od 1. 7. 2010 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej 
kombinovanej výroby a biometánu 
Účinnosť od 1. 12. 2009 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania 
množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva 
dodaného tepla 
Účinnosť od 15. 9. 2009 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 415/2008 Z. z. o spôsobe 
vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe 
vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z 
oddelenej evidencie 
Účinnosť od 1. 1. 2009 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 316/2008 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla 
Účinnosť od 1. 9. 2008 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 59/2008 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje 
spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele 
energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele 
spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti 
prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov 
Účinnosť od 1. 3. 2008 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa 
alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich 
výpočtu 
Účinnosť od 15. 9. 2006 

Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške ÚRSO č. 505/2006 Z. z. 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania 
množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva 
dodaného tepla 
Účinnosť od 1. 1. 2006 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje 
spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele 
energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele 
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spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti 
prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov 
Účinnosť od 1. 8. 2005 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 212/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia 
Účinnosť od 1. 6. 2005 

Výnosy: 
Výnos URSO č. 07/2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 28. 7. 2008 č. 2/2008, 
ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 

Výnos URSO č. 06/2010, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 23. júla 2008    č. 
6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov 

Výnos URSO č. 04/2010, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 23. júla 2008 č. 4/2008, 
ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a 
štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na 
návrh ceny v plynárenstve v znení neskorších predpisov 

Výnos URSO č. 02/2010, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 28. júla 2008 č. 2/2008, 
ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov. 

Výnos URSO č. 1/2010, ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 10. júna 2009 č. 1/2009 o 
rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania. 

Výnos URSO č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO č. 2/2008 z 28. júla 2008, 
ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 

Výnos URSO č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO z 23. 7. 2008 č. 6/2008, 
ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 1. októbra č. 7/2008 

Výnos URSO č. 4/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO z 23. 7. 2008, ktorým sa 
ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 31. júla 2007 č. 
4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov , spôsob určenia 
výšky zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve v znení výnosu z 1. októbra 2008 

Výnos URSO č. 3/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO z 23. 7. 2008 č. 3/2008, 
ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

Výnos URSO č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO z 28. 7. 2008 č. 2/2008, 
ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu z 1. 10. 2008 č. 
7/2008 

Výnos URSO č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej 
vykonania 

Výnos URSO č. 7/2008, ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 18. júna 2008 č. 1/2008 o 
rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré výnosy 
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Výnos URSO č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla (konsolidované znenie 
vrátane výnosu č. 6/2010) 

Výnos URSO č. 5/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie 
vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku (konsolidované znenie) 

Výnos URSO č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa 
dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa 
ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného 
zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 382/2007 Z. z.) (konsolidované 
znenie vrátane výnosu č. 4/2010) 

Výnos URSO č. 3/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a 
dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou (konsolidované znenie) 

Výnos URSO č. 02/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení 
neskorších predpisov (konsolidované znenie vrátane výnosu č. 7/2011) 

Výnos URSO č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej 
vykonania 

Výnos URSO č. 6/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, 
spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a 
dodávku tepla 

Výnos URSO č. 5/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, 
spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za poskytovanie 
vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku 

Výnos URSO č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, 
spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve 

Výnos URSO č. 3/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, 
spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a 
dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 

Výnos URSO č. 2/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, 
spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v elektroenergetike a 
ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah 
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania 

Výnos URSO č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových 
odvetviach a spôsob jej vykonania 

Právne predpisy v oblasti tepelnej energetiky 

Zákon č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o 
tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 5. 2014 
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Zákon č. 184/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o 
tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 7. 2011 
 
Zákon NR SR č. 657/2004 Z. z.  o tepelnej energetike v znení neskorších 
predpisov 
Účinnosť od 1. 1. 2004 
Zákon upravuje podmienky podnikania v tepelnej energetike, práva a povinnosti účastníkov 
trhu z teplom, hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení, obmedzujúce opatrenia 
súvisiace so stavom núdze v tepelnej energetike, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí 
a výkon štátneho dozoru v tepelnej energetike. 
Environmentálne aspekty zákona 
§ 12 
(2) O vydaní osvedčenia rozhodne ministerstvo na základe písomnej žiadosti podľa odseku 1 
do 30 dní od jej doručenia a po vyhodnotení okrem iného: 
d) plnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia. 
§ 13 
(4) Ministerstvo v rozhodnutí o vydaní osvedčenia uvedie okrem iného: 
b) technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový 
inštalovaný výkon, ako aj podmienky jej hospodárnosti a energetickej účinnosti a požiadavky 
na prevádzku sústavy tepelných zariadení z hľadiska životného prostredia. 
(6) Obec v rozhodnutí o vydaní potvrdenia podľa § 12 ods. 6 uvedie okrem iného: 
a) pre fyzickú osobu. 
2. sústavu tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, 
ako aj podmienky jej hospodárnosti a energetickej účinnosti a požiadavky na prevádzku 
sústavy tepelných zariadení z hľadiska životného prostredia. 
 
Vyhlášky: 
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom                                     
Účinnosť od 1. 1. 2017 
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 282/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody                                                                          
Účinnosť od 1. 10. 2012 
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z.  o určenom čase a o 
určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa 
Účinnosť od 1. 5. 2005 
Vyhláška upravuje určený čas dodávky tepla, určenú kvalitu dodávky tepla. 
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej 
energetike 
Účinnosť od 1. 5. 2005 
Vyhláška ošetruje predchádzanie vzniku stavu núdze v tepelnej energetike, ktorý môže 
vzniknúť v dôsledku havárie alebo poruchy tepelného zariadenia, dlhodobého nedostatku 
zdrojov tepelnej energie alebo v dôsledku smogovej situácie tak, že zabezpečujú prevádzku 
sústavy tepelných zariadení v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, ktorý 
vypracúva a aktualizuje vlastník alebo prevádzkovateľ, vykonávajú pravidelnú údržbu, 
obnovu alebo rozvoj sústavy tepelných zariadení na základe schválených ročných a 
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dlhodobých plánov, vypracúvajú havarijný plán v tepelnej energetike pre každú sústavu 
tepelných zariadení, ktorú prevádzkujú, a ktorým sa pre nepredvídateľné situácie stanovuje 
aj rozsah a spôsob obmedzenia alebo prerušenia výroby, dodávky a spotreby tepla formou 
regulačných stupňov, kontrolujú dodržiavanie prevádzkového poriadku, pravidelnosť 
vykonávania údržby a dodržiavanie podmienok upravených v havarijnom pláne. 
 
Vyhláška  Ministerstva hospodárstva SR č. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny 
Účinnosť od 1. 5. 2005 
Pre potreby tejto vyhlášky sa druhmi zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektriny 
rozumejú mikrozariadenia, zariadenia na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým 
výkonom do 50 kW, malé zariadenia, zariadenia na kombinovanú výrobu s inštalovaným 
elektrickým výkonom od 50 kW do 0,5 MW, stredné zariadenia, zariadenia na kombinovanú 
výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom od 0,5 MW do 5 MW, veľké zariadenia, 
zariadenia na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom od 5 MW. Za 
kombinovanú výrobu tepla a elektriny sa považuje súčasne prebiehajúca výroba tepla a 
elektriny na technologických zariadeniach alebo ich kombináciách schopných vyrábať teplo a 
elektrinu súčasne. 
Environmentálne aspekty vyhlášky 
§ 2 Pravidlá výroby tepla a elektriny kombinovanou výrobou 
(1) Držiteľ povolenia 3) na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou (ďalej len 
prevádzkovateľ ) prevádzkuje zdroj na kombinovanú výrobu tepla a elektriny na účel: 
a) zabezpečenia najväčšieho využitia vyrobeného tepla pokrytím dopytu po využiteľnom 
teple, 
b) dosiahnutia najväčšej úspory primárnej energie pri kombinovanej výrobe v porovnaní s 
oddelenou výrobou tepla a elektriny. 

Právne predpisy v oblasti energetickej efektívnosti 

Nariadenia: 
Nariadenie vlády SR č. 84/2013 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 193/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických 
bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom 
Účinnosť 29. 5. 2013 

Nariadenie vlády SR č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom 
Týmto nariadením sa transponuje Smernica Európskej komisie č. 2002/31/ES z 22. 
marca 2002 vykonávajúca smernicu Rady č. 92/75/EHS o označovaní klimatizačných 
zariadení pre domácnosti energetickými štítkami a čiastočne sa transponuje Smernica Rady 
č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní výrobkov štítkom a so štandardnými 
informáciami o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov. Nariadenie 
obsahuje opis energetického štítku, energetický opis klimatizačnej jednotky, popis tried 
energetickej hospodárnosti klimatizačnej jednotky. 

Nariadenie vlády SR č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom 
Týmto nariadením sa transponuje Smernica Európskej komisie č. 2002/40/ES z 8. 
mája 2002 vykonávajúca smernicu Rady č. 92/75/EHS týkajúcej sa označovania elektrických 
sporákov pre domácnosti energetickými štítkami a čiastočne sa transponuje Smernica Rady 
č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní výrobkov štítkom a so štandardnými 
informáciami o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov. Nariadenie 
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obsahuje opis energetického štítku, energetický opis elektrickej rúry na pečenie, popis tried 
energetickej hospodárnosti elektrickej rúry na pečenie. 

Nariadenie vlády SR č. 210/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým 
štítkom 
Týmto nariadením sa transponuje Smernica Európskej komisie č. 96/60/ES z 19. 
septembra 1996 týkajúca sa energetického štítkovania kombinovaných práčok - sušičiek pre 
domácnosť  a čiastočne sa transponuje Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o 
označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších 
zdrojov domácich spotrebičov. Nariadenie obsahuje opis energetického štítku, energetický 
opis kombinovanej práčky so sušičkou, popis tried energetickej hospodárnosti a účinnosti 
prania. 

Nariadenie vlády SR č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť 
Týmto nariadením sa transponuje Smernica Rady č. 86/594/ES z 1. decembra 1986 o 
hluku prenášanom vzduchom, ktorý emitujú spotrebiče pre domácnosť. Nariadenie obsahuje 
zoznam tried spotrebičov pre domácnosť, na ktorých sa uvádza údaj o hluku. 

Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív (Nariadenie vlády SR č. 
302/2002 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 148/2002 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 252/2003 Z. 
z.) 
Nariadenie ustanovuje podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče a vybavenie, 
postupy posudzovania zhody a obsah technickej dokumentácie. 

Zákony: 
Zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 10. 3. 2020 
 
Zákon č. 96/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 5. 2019  
 
Zákon č. 4/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 
Účinnosť od 1. 2. 2019  
 
Zákon č. 307/2018 Z. z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky 
významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Účinnosť od 1. 1. 2019  
 
Zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 15. 6. 2017   
 

 

Zákon č. 277/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a 
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dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 1. 2016   
 
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
Účinnosť od 1. 12. 2014  
 
Zákon č. 69/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri 
používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. 
Účinnosť od 1. 06. 2013   
 
Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných 
systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov  
Účinnosť od 1. 1. 2013                                                                                                                                    
Tento zákon upravuje postup a interval pravidelnej kontroly vykurovacieho a klimatizačného 
systému v budove z hľadiska energetickej účinnosti, odbornú spôsobilosť na výkon 
pravidelnej kontroly vykurovacieho a klimatizačného systému, spôsob overovania správy 
z pravidelnej kontroly týchto systémov v budove a povinnosti vlastníka budovy.  

Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o 
energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
Účinnosť od 1. 1. 2013    

Zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
Účinnosť od 20. 7. 2011 
 
Tento zákon upravuje 

• energeticky významný výrobok 
• poskytovanie informácií o energeticky významnom výrobku pre konečného užívateľa 

prostredníctvom označovania, štandardných informácií, informácií o spotrebe energie 
a iných podstatných zdrojov počas používania energeticky významného výrobku, 
doplňujúcich informácií,  

• dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a ukladanie sankcií 
 
Týmto zákonom sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 
2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na 
štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie). 
 
Zákon  č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky 
Účinnosť od 1. 7. 2011 
Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti 
MH SR. 
Environmentálne aspekty daného zákona: 
§ 2 
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(4)  Dotáciu podľa odseku 1 písm. c) možno poskytnúť na  
a) nainštalovanie slnečných kolektorov v rodinnom dome alebo bytovom dome, 
b) kúpu a inštaláciu kotla na biomasu v rodinnom dome 
§ 6  
(1) Dotáciu podľa odseku§ 2 ods.1 písm. c) možno poskytnúť fyzickej osobe 
nepodnikateľovi, alebo právnickej osobe vykonávajúcej správu a údržbu bytového 
a nebytového fondu pre vlastníkov bytov v bytovom dome alebo spoločenstvu vlastníkov 
bytov v bytovom dome. 
(2) Dotáciu na využívanie biomasy možno poskytnúť na kúpu a inštaláciu jedného kotla na 
biomasu v rodinnom dome žiadateľa do 30 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla, najviac 
1000 eur. 
(3) Dotáciu na využitie slnečnej energie možno poskytnúť žiadateľovi najviac 
a) 200 eur za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu najviac 8 m2 plochy 
v rodinnom dome žiadateľa 
b) 100 eur za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome, najvyššia dotácie 
je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt v bytovom dome. 
(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá najneskôr do 6 mesiacov po ukončení 
inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov 
 
Zákon č. 476/2008 Z. z., o efektívnosti pri používaní energie (zákon o 
energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. 
z.         
Účinnosť od 1. 6. 2010   
Tento zákon ustanovuje povinnosti pri používaní energie a požiadavky na efektívnosť pri 
používaní energie. 
 
Zákon NR SR č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 1. 2006 
Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 
s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z 
prevádzky budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy. 
Environmentálne aspekty daného zákona: 
§ 3 Energetická hospodárnosť budov 
(1) Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých 
energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo 
energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na 
osvetlenie.  
(2) Energetická hospodárnosť budov sa určuje výpočtom a vyjadruje sa v číselných 
ukazovateľoch celkovej potreby energie a tvorby emisií oxidu uhličitého. 
(7) Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého sa jednotlivé kategórie budov 
zatrieďujú do energetických tried A až G. Každá energetická trieda je vyjadrená číselným 
rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov z jednotlivých miest a spôsobov spotreby 
energie v budove vyjadrených čiastkovými energetickými triedami. 
§ 4 Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov 
(2) Ak ide o novú veľkú budovu, musí sa v príprave jej výstavby posúdiť technická, 
environmentálna a ekonomická využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste 
výstavby, najmä možnosť využitia elektriny a tepla zo zdroja kombinovanej výroby elektriny 
a tepla alebo centrálne zásobovanie teplom a chladom a možnosť dodávky energie z 
lokálnych systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelného čerpadla 
(ďalej len energetický posudok ).  
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§ 7 Energetický certifikát 
(1) Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Energetický 

certifikát obsahuje okrem iného 
d) číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budov určené pre jednotlivé miesta a spôsoby spotreby energie v 
budove a na úroveň tvorby emisií oxidu uhličitého v budove podľa technických 
noriem,  
(2) K energetickému certifikátu sa priloží okrem iného 
b) odporúčanie na finančne výhodné zlepšenie jej energetickej hospodárnosti a 
zníženie tvorby emisií oxidu uhličitého  

 
Vyhlášky: 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 317/2017 Z. 
z.,  ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 
v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 6. 7. 2018 
 
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 324/2016 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
Účinnosť od 1. 1. 2017 

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 327/2015 Z. z. o výpočte a plnení cieľov 
energetickej efektívnosti 
Účinnosť od 1. 1. 2016 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom 
audite 
Účinnosť od 1. 8. 2015 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 88/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov 
a rozvodov energie 
Účinnosť od 1. 5. 2015 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 346/2014 Z. z., ktorou sa dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách 
na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z. 
Účinnosť od 17. 12. 2014 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 196/2014 Z. z., ktorou sa mení 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o 
technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 
Účinnosť od 15. 7. 2014 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 465/2013 Z. z. o technických 
požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 
Účinnosť od 1. 1. 2014 
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Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov 
v elektroenergetike.  
Účinnosť od 15. 11. 2013 
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 337/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na 
výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla. 
Účinnosť od 1. 1. 2013 
 
Ostatné právne predpisy súvisiace s energetikou a  životným prostredím 
 
Zákony:  
Zákon NR SR č. 293/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. 
o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
Účinnosť 1. 12. 2017 
 
Zákon NR SR č. 239/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. 
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Účinnosť 1. 11. 2017 
  

Zákon NR SR č. 399/2014 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s 
emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 
Účinnosť 1. 1. 2015 
 
Zákon NRSR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Účinnosť 15. 3. 2013 
Zákon upravuje práva a povinnosti osôb na úseku IPKZ, odbornú spôsobilosť na 
poskytovanie odborného poradenstva na úseku IPKZ, postupy v procese integrovaného 
povoľovania, informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, pôsobnosť 
orgánov štátnej správy na úseku IPKZ, sankcie za porušenie povinností, podávanie správ 
Európskej komisii, ktoré súvisia s IPKZ Slovenskou republikou, systém výmeny informácií 
o najlepších dostupných technikách, zriadenie a činnosť technických skupín a fóra na 
výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.  
 
Zákon NR SR č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  
Účinnosť 1. 1. 2013 
Zákon upravuje obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v SR, v Európskej 
únii a medzi osobami registrovanými v SR a osobami registrovanými v krajinách uvedených v 
prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov 
ekonomicky výhodným spôsobom, obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok, 
práva a povinnosti prevádzkovateľov prevádzok, ostatných účastníkov schémy obchodovania 
a ostatných účastníkov systému obchodovania, pôsobnosť orgánov štátnej správy. 
 
Zákon NR SR č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii 
organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Účinnosť od 1. 12. 2012    
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Tento zákon ustanovuje podmienky registrácie organizácií v schéme EÚ pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), orgány presadzovania práva, pôsobnosť orgánov štátnej správy 
na úseku environmentálneho manažérstva a auditu a zodpovednosť za neoprávnené 
používanie loga EMAS. 
 
Zákon NR SR  č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší  
Účinnosť od 1. 6. 2010 
Tento zákon upravuje: 
a) cieľ v kvalite ovzdušia, hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite 
ovzdušia, 
b) práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia pred vznášaním znečisťujúcich látok ľudskou 
činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, 
c) osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri 
vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov, 
d) oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody, 
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, 
f) správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia 
 
Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona 478/2002 Z. z., zákona č. 
525/2003 Z .z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. 
z., zákona č. 529/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 286/2009 Z. z. 
Účinnosť od 1. 1. 2000 
Zákon ustanovuje poplatkovú povinnosť, pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, výpočet 
poplatku; oznamovanie údajov, konanie vo veciach poplatkov, platenie poplatkov, príjemcu 
poplatku; pokuty. V prílohách sú uvedené znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej 
povinnosti a ich zaradenie do sadzobných tried, výpočet výšky poplatku prevádzkovateľa 
veľkého alebo stredného zdroja. 
 
Zákon č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
Účinnosť od 1. 2. 2006 
Zákon stanovuje systém komplexného odborného a verejného posudzovania vplyvov 
pripravovanej stavby, zariadenia alebo činnosti na životné prostredie. 
Cieľom posudzovania je najmä: 

• komplexne zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy zámeru na životné 
prostredie, 

• určiť opatrenia, ktoré zabránia alebo zmenšia znečisťovanie a poškodzovanie 
životného prostredia, 

• objasniť a porovnať výhody a nevýhody predloženého zámeru vrátane jeho 
variantov, a to aj v porovnaní so stavom, ak by sa zámer neuskutočnil. 

Do zoznamu činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie spadá aj 
energetický priemysel s vymedzením činností, objektov a zariadení. 

Zákon NRSR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
Účinnosť od 31. 7. 2003 
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Zákon upravuje, integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia,, práva 
a povinnosti prevádzkovateľov prevádzok priemyselných činností a, úlohy orgánov verejnej 
správy v integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania,, informačný systém integrovanej 
prevencie a kontroly znečisťovania, podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie 
odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. 
Do kategórie priemyselných činností je okrem iných zaradená energetika s podrobnejším 
delením na, spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW, 
rafinérie minerálnych olejov a plynov, koksovacie pece, prevádzky na splyňovanie a 
skvapalňovanie uhlia. 

Zákon NR SR č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení 
neskorších predpisov (Zákon č. 248/2003 Z. z.) 
Účinnosť od 1. 6. 2001 
Tento zákon upravuje zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou na daňovom území. 
Pričom zákon oslobodzuje od dane minerálne oleje vyrobené z rastlinných tukov a olejov, tiež 
chemicky modifikovaných, ak podiel uhľovodíkových látok v ňom obsiahnutý nie je vyšší ako 
5 % objemu, vzniknutý pri spracovaní biologických odpadov alebo pri čistení odpadových 
vôd, ak ide o plynné uhľovodíky (bioplyn). 
 
Vyhlášky: 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 316/2017 Z. 
z.,  ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 
a kvality ovzdušia v ich okolí 
Účinnosť od 19. 12. 2017 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. 
z.,  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov 
Účinnosť od 19. 12. 2017 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 296/2017 Z. 
z.,  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia 
Účinnosť od 1. 12. 2017 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 442/2013 Z. 
z.,  ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia 
Účinnosť od 1. 1. 2014 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. 
z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a 
kvality ovzdušia v ich okolí 
Účinnosť od 1. 1. 2013 
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a 
kvality ovzdušia v ich okolí,  spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie 
množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a 
preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov, spôsob, lehoty a požiadavky na 
zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených technických požiadaviek a 
podmienok prevádzkovania, spôsob, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie 
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kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov v ich okolí a náležitosti protokolov z 
kontinuálneho monitorovania emisií. 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  
Účinnosť od 1. 1. 2013 
Táto vyhláška ustanovuje veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „veľké zdroje“), 
stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stredné zdroje“) a malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malé zdroje“), ich členenie, kategorizáciu a podstatné 
zmeny; vymedzenie a členenie zariadení stacionárnych zdrojov (ďalej len „zariadenia“); 
zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a 
podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov; emisné limity, technické požiadavky a 
podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti 
vrátene výnimiek z nich; podmienky uplatňovania prechodných opatrení; požiadavky 
zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok. 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky 
na kvalitu palív a vedenie evidencie palív 
Účinnosť od 15. 9. 2013 
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na kvalitu tuhých fosílnych palív a palív z nich 
vyrobených, kvapalných ropných palív (určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia), kvapalných a plynných palív uvedených v § 2 písm. d) až l), ktoré 
sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov alebo v spaľovacích 
motoroch, alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Vedenie 
prevádzkovej evidencie, druh, rozsah a spôsob poskytovania údajov, ktoré je každý 
podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, povinný poskytnúť obvodnému úradu 
životného prostredia a prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia. 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, 
plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie údajov o ich 
dodržiavaní 
Účinnosť od 15. 9. 2010 
Táto vyhláška ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich skladovacie zariadenia, plniace 
zariadenia a mobilné zásobníky používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu 
z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu 
na čerpaciu stanicu a na plnenie benzínu do nádrží motorových vozidiel a spôsob 
a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.      
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia 
Účinnosť od 15. 9. 2010 
Touto vyhláškou sa ustanovujú limitné hodnoty, cieľové hodnoty, cieľové hodnoty a 
dlhodobé ciele pre ozón, indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5, národný cieľ 
zníženia expozície pre častice PM2,5, záväzok zníženia koncentrácie expozície pre PM2,5, 
kritické úrovne znečistenia ovzdušia pre vybrané znečisťujúce látky a termíny ich 
dosiahnutia, medze tolerancie a podmienky ich uplatňovania, početnosť prekročenia limitnej 
hodnoty, početnosť prekročenia limitnej hodnoty zvýšenej e medzu tolerancie, informačné 
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prahy a výstražné prahy, spôsoby sledovania a hodnotenia týchto kritérií, aglomerácie a 
zóny, podrobnosti o informáciách a údajov, ktoré majú byť v programoch na zlepšenie 
kvality ovzdušia (ďalej len "program") a o informáciách doplňujúcich programy, 
b) podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa musia sprístupniť 
verejnosti, 
c) metódy a technické požiadavky na hodnotenie kvality ovzdušia, 
d) horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými 
znečisťujúcimi látkami, požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na stále meranie 
koncentrácií znečisťujúcich látok, kritéria na určenie najmenšieho počtu vzorkovacích miest 
na stále meranie znečisťujúcich látok, ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov 
hodnotenia kvality ovzdušia, referenčné metódy hodnotenia koncentrácií znečisťujúcich látok, 
požiadavky na meranie prekurzorov ozónu a referenčné metódy merania celkovej depozície 
arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov, podrobnosti o 
meraniach na vidieckych pozaďových miestach a referenčné metódy modelovania kvality 
ovzdušia. 
  

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia 
 

 


