
PRÍLOHA Č. 17 METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ 
SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI 
ENERGETIKY 

 
 

ISSP je Informačný Systém o emisiách Skleníkových Plynov v 
Slovenskej republike. Je súčasťou Národného inventarizačného systému 
emisií Slovenskej republiky ( NEIS ). 

 
Metodika výpočtu emisií skleníkových plynov vychádza z metodiky 

používanej ISSP.  
 
 

http://issp.air.sk/main.php 
 
https://ghg-inventory.shmu.sk/main.php 

 
 
1. INFORMAČNÝ SYSTÉM O EMISIÁCH SKLENÍKOVÝCH 

PLYNOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 
 

 
 
Obr. č.1: Úvodná stránka informačného systému 
 
 



Na stránkach Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského 
hydrometeorologického ústavu sú prezentované oficiálne informácie 
o skleníkových plynoch na Slovensku. 

 
ISSP je Informačný Systém o emisiách Skleníkových Plynov v 

Slovenskej republike určený pre odbornú verejnosť.  
 
Obsahuje údaje o antropogénnych emisiách skleníkových plynov za 

sledované obdobie od základného roku 1990 v členení podľa sektorov 
ľudských činností ( energetika, priemysel, poľnohospodárstvo, lesy a 
využívanie krajiny, odpady ).  

 
V systéme sa nachádzajú údaje o emisiách skleníkových plynov, o 

projekciách týchto emisií až do roku 2025 a o národných metodikách pre 
bilanciu emisií.  

 
Údaje je možné vyhľadávať podľa kritérií a následne prezerať v 

textovej, prípadne v grafickej podobe použitím časových radov.  
 
Informačná databáza obsahuje posledné oficiálne validované a v rámci 

plnenia medzinárodných záväzkov poskytnuté údaje, ktoré budú minimálne 
raz ročne dopĺňané a aktualizované. 
 

Odborným garantom pre definovanie metodík stanovenia emisií 
skleníkových plynov je IPCC ( Medzinárodný panel pre zmenu klímy ) 
založený v roku 1988 WMO ( Svetová meteorologická organizácia ) a UNEP ( 
OSN program pre životné prostredie ).  

 
Poslaním IPCC je hodnotiť vedecké, technické a socio-ekonomické 

informácie relevantné z pohľadu dopadov na zmenu klímy, spracovať a 
publikovať návody a príručky o metodikách inventarizácie emisií skleníkových 
plynov určené pre národných expertov.  

 
Úlohou národných a sektorových expertov je adaptovať a použiť tieto 

metodiky v súlade so špecifickými národnými podmienkami v štruktúre podľa 
triedenia IPCC kategórií ekonomických činností.  

 
Národnými sektorovými expertmi zodpovednými za zverený sektor bol 

spracovaný všeobecný popis metodiky inventarizácie emisií obsahujúci 
informácie o sledovaných kategóriách a skleníkových plynoch, o metodike a 
prípadných národných odchýlkach voči oficiálnej metodike IPCC, o zdrojoch a 
kvalite vstupných údajov, o použitých emisných faktoroch, o metóde 
stanovenia neurčitosti a o úplnosti inventúry. 
 
 
 
 
 



2. METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 
V OBLASTI ENERGETIKY 

 
 
Kategória 1: Energetický priemysel 

 
 

1A. Energetika - Referenčný prístup 
 
1A. Energetika - Sektorový prístup 

 
 

a, Energetika - Referen čný prístup 
 
 

Pri výpočte emisií CO2 sú využívané oficiálne metodiky odporúčané 
IPCC ( Medzivládny panel o zmene klímy ). Metodika na výpočet CO2                      
( Energetika - referenčný prístup ) je založená na údajoch o spotrebe palív 
a priemerných emisných faktoroch. Nie sú rozlišované mobilné a stacionárne 
zdroje.  
 
 

Emisie CO2 sú odhadované zo skupiny palív: 
 
 

a) kvapalné palivá ( primárne a sekundárne palivá ) 
 
b) tuhé palivá ( primárne a sekundárne palivá ) 
 
c) plynné palivá ( primárne palivá ) 
 
d) palivá používané ako vstupné suroviny 

 
 

Inventarizácia je spracovávaná každoročne. Vstupné údaje o spotrebe 
palív sú získavané zo Štatistického úradu SR, ktorý je oprávnený vykonávať 
štatistické zisťovanie. Povinnosť nahlasovania štatistických údajov vyplýva zo 
zákona č. 322 / 1992. 
 
 

Štatistické výkazy pre zber údajov Štatistickým úradom: 
 
 

1. Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch 
zušľachťovania  palív 

 
2. Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív, elektriny a tepla na  výrobu 

vybraných výrobkov 
 
3. Ročný podnikový výkaz o výrobe elektriny a tepla 



4. Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami 
 
5. Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení  palív 
 
6. Ročný výkaz produkčných odvetví 

 
 

b, Sektorový prístup 
 
 

Metodika pre stanovenie emisií korešponduje s metodikou IPCC 1996 
a GPG 2000. Stanovujú sa emisie CO2, CH4, N2O, SO2, NOx, NMVOCs, CO. 
Emisie sú určené pre jednotlivé sektory energetiky ( pre viac ako 40 sektorov 
). Zdrojom štatistických a iných vstupných údajov sú Slovenský štatistický 
úrad, Národný emisný informačný systém ( NEIS ) a prevádzkovatelia zdrojov 
znečistenia ovzdušia. 

 
 

3. POSTUP A TVORBA PODMIENOK PRI VÝPO ČTE EMISIÍ 
SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI ENERGETIKY 

 
 
1. definovanie vstupných údajov pre výpočet emisií skleníkových plynov 

( CO2, metánu ) 
 
2. definovanie existujúcich zdrojov pre získanie údajov 
 
3. stanovenie kvality zbieraných údajov z existujúcich zdrojov údajov        

( presnosť, aktuálnosť, granularita, využiteľnosť, dostupnosť, 
škálovateľnosť na mestá a regióny ) 

 
4. určiť, ktoré údaje chýbajú do výpočtu 
 
5. určiť spôsob zberu zvyšných údajov smart city technológiami 
 
6. stanovenie európskych štandardných metodických postupov 

a granularity údajov pre výpočet emisií skleníkových plynov 
 
7. stanovenie metodiských postupov platných v EÚ a granularity údajov 

pre použitie ako OPEN DATA 
 
8. informačný systém, ukladanie, analýza, reporty 
 
9. analytický tím ( 2 odborníci ) 
 
10. školenia tímu, nastavenie metodík, spolupráca so zdrojmi údajov        

a odborníkmi z vysokých škôl a výskumných ústavov 
 
 


