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Stav k 1. 01. 2013 
 

vyhláška MŽP SR  č. 408/2003 Z. z. vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. 
–  § 3 ods. 4 

písm. a) 
výpočet podľa bilančného alebo iného 
technického postupu, ktorý pre príslušné 
zariadenie ustanovuje osobitný predpis (t. č. 
nie je),  vrátane ročnej bilancie organických 
rozpúšťadiel (t. č. § 28 vyhlášky č. 410/2012 
Z. z.)  

§ 2 ods. 4 
písm. a) 

výpočet podľa jednoznačnej emisnej 
závislosti, ak závislosť, ktorej charakteristiky 
sú uvedené v prílohe 
č. 1, vyplýva z vlastností technológie, 

§ 3 ods. 4 
písm. b) 

výpočet podľa jednoznačnej emisnej 
závislosti, ak z vlastností technológie vyplýva 
funkčná závislosť medzi množstvom emisie 
znečisťujúcej látky a vybranými technicko-
prevádzkovými parametrami, ktorej 
charakteristiky sú uvedené v prílohe č. 1 

§ 2 ods. 4 
písm. b) 

automatizovaný výpočet, ak sa údaje o 
dodržaní určených emisných limitov a o 
množstve emisie zisťujú 
kontinuálnym oprávneným meraním  

§ 3 ods. 4 
písm. c) 

automatizovaný výpočet, ak sa množstvo 
emisie a údaje o dodržaní určených 
emisných limitov zisťujú s použitím 
automatizovaného meracieho systému 
emisií 

§ 2 ods. 4 
písm. c) 

výpočet s použitím reprezentatívneho 
individuálneho emisného faktora alebo 
reprezentatívneho hmotnostného 
toku, ak sa dobrovoľne na účely výpočtu 
množstva emisie zisťujú periodickým  
meraním  

§ 3 ods. 4 
písm. d) 

výpočet s použitím reprezentatívneho 
individuálneho emisného faktora alebo 
reprezentatívneho individuálneho 
hmotnostného toku, ak sa dobrovoľne na 
účely výpočtu množstva emisie zisťuje 
diskontinuálnym meraním 

§ 2 ods. 4 
písm. d) 

výpočet s použitím emisného faktora, ktorý sa 
zisťuje periodickým meraním na účely 
preukázania dodržania určeného emisného 
limitu, ak je z hľadiska vypusteného množstva 
emisie reprezentatívny 

§ 3 ods. 4 
písm. e) 

výpočet s použitím emisného faktora, ktorý 
sa zisťuje periodickým meraním na účely 
preukázania dodržania emisného limitu 
určeného ako limitný emisný faktor, ak je z 
hľadiska vypusteného množstva emisie 
reprezentatívny 

§ 2 ods. 4 
písm. e) 

výpočet s použitím hmotnostného toku alebo 
koncentrácie, ktoré sa zisťujú periodickým 
meraním na účely preukázania dodržania 
určeného emisného limitu, ak sú z hľadiska 
vypusteného množstva emisie 
reprezentatívne 

§ 3 ods. 4 
písm. f) 

výpočet s použitím hmotnostného toku alebo 
hmotnostnej koncentrácie, ktoré sa zisťujú 
periodickým meraním na účely preukázania 
dodržania určeného emisného limitu, ak sú z 
hľadiska vypusteného množstva emisie 
reprezentatívne 

§ 2 ods. 4 
písm. f) 

výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti 
uverejnenej vo vestníku ministerstva a hodnôt 
parametrov palív, surovín a technicko-
prevádzkových zariadení, ak hodnoty 
parametrov sú z hľadiska vypusteného 
množstva emisie reprezentatívne; týmto 
výpočtom je súčasne zohľadnené aj množstvo 
emisie počas nábehov, zmeny výkonu a 
odstavení podľa uverejnených podmienok 

§ 3 ods. 4 
písm. g) 

výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti, 
ktorá je uverejnená vo vestníku ministerstva, 
a hodnôt parametrov palív, surovín a 
technicko-prevádzkových zariadení, ak 
hodnoty parametrov sú z hľadiska 
vypusteného množstva emisie 
reprezentatívne; týmto výpočtom je súčasne 
zohľadnené aj množstvo emisie počas 
nábehov, zmeny výkonu a odstavení podľa 
uverejnených podmienok, 

§ 2 ods. 4 
písm. g) 

výpočet s použitím všeobecného emisného 
faktora, ktorý je uverejnený vo vestníku 
ministerstva, a hodnôt parametrov podľa 
písmena f), ak hodnoty parametrov 
sú z hľadiska vypusteného množstva emisie 
reprezentatívne; týmto výpočtom je súčasne 
zohľadnené aj množstvo emisie počas 
nábehov, zmeny výkonu 
a odstavení podľa uverejnených podmienok 

§ 3 ods. 4 
písm. h) 

výpočet s použitím všeobecného emisného 
faktora, ktorý je uverejnený vo vestníku 
ministerstva, a hodnôt parametrov palív, 
surovín a technicko-prevádzkových 
zariadení, ak hodnoty parametrov sú z 
hľadiska vypusteného množstva emisie 
reprezentatívne; týmto výpočtom je súčasne 
zohľadnené aj množstvo emisie počas 
nábehov, zmeny výkonu a odstavení podľa 
uverejnených podmienok, 

§ 2 ods. 4 
písm. h) 

výpočet podľa emisnej závislosti alebo 
s použitím emisného faktora, ktoré sú 
publikované v technických normách, 
smerniciach, pokynoch, návodoch 
a iných obdobných dokumentoch vydaných 
alebo vyhlásených kompetentným 
normalizačných orgánom, orgánom alebo 
odbornou organizáciou Európskej 

§ 3 ods. 4 
písm. i) 

výpočet podľa emisnej závislosti alebo 
s použitím emisného faktora, ktoré sú 
publikované v technických normách, 
smerniciach, pokynoch, návodoch 
a iných obdobných dokumentoch vydaných 
alebo vyhlásených kompetentným 
normalizačným orgánom, orgánom alebo 
odbornou inštitúciou Európskej 



únie, Organizácie Spojených národov, 
medzinárodnej zmluvy alebo medzinárodného 
dohovoru, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, alebo inou medzinárodne 
akceptovanou environmentálnou 
organizáciou, agentúrou alebo odborným 
združením, a hodnôt parametrov podľa 
písmena f), ak hodnoty parametrov sú z 
hľadiska vypusteného množstva emisie 
reprezentatívne 

únie a jej členských štátov, Organizácie 
Spojených národov, medzinárodnej zmluvy 
alebo medzinárodného dohovoru, ktorými je 
Slovenská republika viazaná, alebo inou 
medzinárodne akceptovanou 
environmentálnou organizáciou, agentúrou 
alebo odborným združením, a hodnôt 
parametrov palív, surovín a technicko-
prevádzkových zariadení, ak hodnoty 
parametrov sú z hľadiska vypusteného 
množstva emisie reprezentatívne 

§ 2 ods. 4 
písm. i) 

iný vhodný postup výpočtu, ktorý vyplýva 
z vlastností technológie, vrátane výpočtu z 
hodnôt určených emisných limitov alebo iného 
obdobného odborno-technického odhadu, 
ktorý v najvyššej miere spĺňa požiadavky, 
ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 prvom bode, 

§ 3 ods. 4 
písm. j) 

iný vhodný postup výpočtu, ktorý vyplýva 
z vlastností technológie, vrátane výpočtu z 
hodnôt určených emisných limitov alebo z 
iného obdobného odborno-technického 
odhadu, ktorý v najvyššej miere spĺňa 
požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe 
č. 1 prvom bode 

§ 2 ods. 4 
písm. j) 

kombinácia postupov, ktoré sú uvedené 
v písmenách a) až i) 

§ 3 ods. 4 
písm. k) 

kombinácia postupov, ktoré sú uvedené 
v písmenách a) až j) 

 


