
Právne predpisy v oblasti energetiky 
 

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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 Zákon č. 382/2013 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 zákon č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. 

 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 

 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 

 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 

 Zákon č. 30/2013 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 

 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 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 

 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 

 Zákon č. 558/2010 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 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 

 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 

 Zákon č. 142/2010 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 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 



 Zákon č. 309/2009 Z. z. z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 Zákon č. 656/2004 Z. z.  o energetike a o zmene niektorých zákonov 

  

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 

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

 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 

 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 

 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 

 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 energie a 
vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 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 

Právne predpisy v oblasti elektroenergetiky 

Nariadenia 

 Nariadenie vlády SR č. 124/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s 
elektrinou 

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 

 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 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 99/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri 
poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby 

 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 

 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 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 154/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob 
výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny 

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 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie trhu s plynom 
  

Vyhlášky 

 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 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob 
výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu 

Právne predpisy v oblasti jadrovej energetiky 

Nariadenia 

 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 i v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z. 

 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 

 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 



 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z. 
  

 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 

 Zákon č. 96/2017 Z. z. v zákon, 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  

 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 
rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 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 

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. 

 Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 76/2018, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a 
zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru SR 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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. 

 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 podrobnosti o 
požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým 
jadrovým palivom 

 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 

 Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komple -xnom 
a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 

 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 

 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 

 Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality 



 Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú 
bezpečnosť 

 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 

 Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
požiadavkách pri preprave rádioaktívnych 

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. 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie trhu s elektrinou 

Zákony 

 Zákon NR SR č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach  

Vyhlášky 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 181/2020 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 v znení neskorších predpisov 

 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 

 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 

 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. 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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. 



 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v tepelnej energetike 

 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 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 

 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 

 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 

 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 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v tepelnej energetike 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v elektroenergetike 

 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 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v plynárenstve 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 346/2012 Z. z. o náležitostiach žiadosti o 
vydanie predchádzajúceho súhlasu 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 303/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané 
k žiadosti                                                                                              

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 285/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku 



 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj 
elektriny formou aukcií 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku 

 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 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
štandardy kvality dodávky tepla 

 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       

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny  

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v elektroenergetike 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v tepelnej energetike 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v plynárenstve 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z., o rozsahu cenovej 
regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania 

 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 

 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 

 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 

 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 

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

 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 



 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 

 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 

 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 

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

Právne predpisy v oblasti tepelnej energetiky 
Zákony 

 Zákon č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 184/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 657/2004 Z. z.  o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 

Vyhlášky 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri 
výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania 
teplom                                                                                                     

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 282/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z.  o určenom čase a o určenej kvalite 
dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri 
predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá na 
výrobu tepla a elektriny kombinovanou 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 

 Nariadenie vlády SR č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania 
klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom 

 Nariadenie vlády SR č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania 
elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom 

 Nariadenie vlády SR č. 210/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania 
kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom 

 Nariadenie vlády SR č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku 
na spotrebičoch pre domácnosť 

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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 
dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 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. 

 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 

 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 

 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. 

 Zákon NR SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhlášky 

 

 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej repu č. 35/2020 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 
vyhlášky č. 324/2016 Z. z.  

 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 

 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 p zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

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

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite 

 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 

 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. 



 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 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách 
na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 

 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 

 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 
364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 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 

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 

 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 

 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 

 Zákon NRSR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon NR SR č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 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 

 Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší 

 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. 

 Zákon č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 Zákon NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších 
predpisov (zákon č. 248/2003 Z. z.) 

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  

 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  

 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 



 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 o kvalite 
ovzdušia 

 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 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 

 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program 
štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia 

Aktualizované k 15. 9. 2020 


