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Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 

Z. z., zákona č. 350/2015 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 194/2018 Z. z. a zákona 

č. 74/2020 Z. z.  

      Tento zákon upravuje: 
a) ochranu ovzdušia, 
b) prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia, 
c) národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak ide o 

antropogénne emisie,  
d) vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu 

alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie ako celok,  
e) získavanie informácií o kvalite ovzdušia, 
f) hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, 
g) monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych 

opatrení a opatrení Európskej únie,  
h) práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia, 
i) osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri 

vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov,  
j) oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody, 
k) pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, 
l) správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia. 
 

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 

161/2001 Z. z., zákona č. 553/2004 Z. z., zákona 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., 

zákona č. 529/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 

409/2014 Z. z. a zákona č. 194/2018 Z. z.  

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. 

 

Vyhláška MŽP SR č. 314/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií 

zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania 

verejnosti  

 



Vyhláška MŽP SR  č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky 

pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona 

o ovzduší (stránka pre oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody)  

Vyhláška MŽP SR  republiky č. 127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných 

výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických 

zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch  

 

Vyhláška MŽP SR  č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

270/2014 Z. z., vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2016 

Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z.  

 Táto vyhláška ustanovuje veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje 
znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ich členenie, kategorizáciu a 
podstatné zmeny; vymedzenie a členenie zariadení stacionárnych zdrojov; 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 MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov 

znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí  v znení vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 316/2017 Z. z.  

 Táto vyhláška ustanovuje monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality 
ovzdušia v ich okolí; spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie 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 kvality 
ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov v ich okolí; náležitosti protokolov z 
kontinuálneho monitorovania emisií. 
 

Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, 

o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného 

emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov 

a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 33/2017 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 197/2018 Z. z.  

 

Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív 

a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 367/2015 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 87/2020 Z. z.  

 

Vyhláška MŽP SR č. 195/2016 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 a preukazovanie údajov o ich dodržaní  

 

Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia  v znení vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 296/2017 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 32/2020 Z. z.  

 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 častice PM2,5, kritické úrovne znečistenia 
ovzdušia pre vybrané znečisťujúce látky a termíny ich dosiahnutia, početnosť prekročenia 
limitnej hodnoty, informačné prahy a výstražné prahy, spôsoby sledovania a hodnotenia 
týchto kritérií, aglomerácie a zóny, podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré sú uvedené v 
programoch na zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „program“) a o informáciách 
dopĺňajúcich programy,  
podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti, 
metódy a technické požiadavky na hodnotenie kvality ovzdušia, 
horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými 
znečisťujúcimi látkami, požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na stále meranie 
koncentrácií znečisťujúcich látok, kritériá 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 merania 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.  
 
 


