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Potvrdenie o pôvode biopaliva
 

alebo 
biokvapaliny (ďalej „potvrdenie“)(1) 

= doklad, že podiel alebo množstvo biopaliva
 

alebo 
biokvapaliny bolo vyrobené

 
v súlade s kritériami trvalej 

udržateľnosti

prílohou je vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa 
biomasy (ďalej „vyhlásenie“)



Potvrdenie (2)

Overenie
overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania 

výpočtu (ďalej „OSO“), 
po overení sa používa bez prílohy (= vyhlásenia). 

Vydávanie potvrdenia
vydáva sa štvrťročne alebo bezodkladne po zmene 

podmienok



Formuláre  -
 

stručný popis a vzory (1) 
Výhody
ZauZaužžíívanvanáá

 
forma PDF dokumentu, forma PDF dokumentu, 

elektronická forma dokumentu
Nie je potrebný nákup žiadneho softwaru,
Jednoduché vypĺňanie, 
Skrytý vysvetľujúci text pri každom políčku,
Manuál – prehľadne urobený,
V prípade legislatívnej zmeny – možná akákoľvek 

úprava autora
Možnosť uložiť pre potreby svojej firmy (evidencia, 

archivácia a pod.)

Odporúčanie
pre obchodný styk so zahraničím používať

 
anglické

 formuláre, ktoré
 

boli notifikované

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
S cieľom zjednodušiť Vám byrokratické postupy, a znížiť Vašu administratívnu záťaž v dôsledku dokladovania KTU sme pre Vás pripravili formulár, ktorý na základe prezentovaných informácii mojich kolegov nebude problém vyplniť. Bol doplnený o množstvo automatických krokov, ktoré má uľahčiť nielen vypĺňanie, ale aj tlač či odoslanie OSO na overenie. 



Jednotlivé
 

tlačivá: Dostupné
 

verzie 

Formuláre  -
 

vzory (2) 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
S cieľom zjednodušiť Vám byrokratické postupy, a znížiť Vašu administratívnu záťaž v dôsledku dokladovania KTU sme pre Vás pripravili formulár, ktorý na základe prezentovaných informácii mojich kolegov nebude problém vyplniť. Bol doplnený o množstvo automatických krokov, ktoré má uľahčiť nielen vypĺňanie, ale aj tlač či odoslanie OSO na overenie. 



Formuláre  -
 

obsahové
 

časť
 

(1)

Rozbaľovacie zoznamy,
Skrytý (pomocný) text,
Tlačidla RESET, email: emailová adresa, Tlač

Ovládacia časť
 

formulára



Formuláre  -
 

obsahové
 

časti (2) 

názov alebo obchodné
 

meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko 
fyzickej osoby, označenie právnej formy, kontaktné

 
údaje, 

I. časť: Identifikačné
 

údaje

typ, druh, množstvo, energetický obsah, pôvode a prípadne iné
 doplňujúce identifikačné

 
údaje biopaliva

 
alebo biokvapaliny,

II. časť: Všeobecné
 

informácie

celkové
 

emisie skleníkových plynov zo životného cyklu biopaliva
 alebo biokvapaliny udávané

 
v gCO2eq/MJ alebo deklarovanú

 
úsporu 

emisií
 

skleníkových plynov z biopaliva/biokvapaliny k referenčnej 
hodnote udávanú

 
v percentách, informácie o spôsobe výpočtu úspor 

emisií
 

skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva
 

alebo 
biokvapaliny, napríklad využitie určených hodnôt alebo výpočtu 
podľa prílohy č. 2, podrobnosti výpočtu úspor emisií

 
skleníkových 

plynov počas životného cyklu biopaliva
 

alebo biokvapaliny podľa 
písmena d), ak neboli použité

 
určené

 
hodnoty, referenčnú

 
hodnotu,

III. časť: Informácie k úsporám emisií
 

skleníkových plynov



Formuláre  -
 

obsahové
 

časti (3) 

údaj o tom, či biopalivo
 

alebo biokvapalina
 

spĺňa kritériá
 

trvalej 
udržateľnosti, evidenčné

 
číslo pridelené

 
poverenou organizáciou alebo 

odborne spôsobilou osobou, dátum, meno, priezvisko a podpis odborne 
spôsobilej osoby, dátum, meno, priezvisko a podpis štatutárneho 
zástupcu alebo zodpovednej osoby.

IV. Časť: Informácie pre overenie



Formuláre  -
 

vzory (2) 

Prepojenie na PDF



Úspora emisií
 

skleníkových plynov

OSO/SHMÚ/

certifikačný systém

Vypočíta sa podľa metodiky urmetodiky urččenej Menej MŽŽP SR P SR alebo podľa 
metodiky uznanej niektorým metodiky uznanej niektorým ččlenským lenským ššttáátomtom. 
Tieto metodiky sa považujú

 
za rovnocenné

 
na účely výpočtu 

emisií
 

skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a 
biokvapalín. 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Postup podľa metodiky ako bola prezentována kolegyňou Malatinkou. 



Dostupnosť
 

a
 

Zverejnenie tlačív na webe

Webové
 

sídlo: Ministerstvo životného prostredia SR

Webové
 

sídlo: Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenská
 

verzia_Potvrdenie
 

o pôvode biopaliva
 

alebo
 

 
biokvapaliny

Anglická
 

verzia_Certificate
 

of origin of biofuels
 

or 
bioliquids

Jazykové
 

mutácie -
 

verzie

Webové
 

sídlo: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR



http://www.minzp.sk/sekcie/oblasti-mzp-sr/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/dokumenty-stiahnutie.html

http://www.minzp.sk/sekcie/oblasti-mzp-sr/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/dokumenty-stiahnutie.html


http://www.minzp.sk/en/areas/renewable-energy-sources/downloadable-documents/

http://www.minzp.sk/en/areas/renewable-energy-sources/downloadable-documents/


http://www.shmu.sk/sk/?page=1684

http://www.shmu.sk/sk/?page=1684


http://www.mpsr.sk/index.php?navID=770&navID2=770&sID=40&id=5013

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=770&navID2=770&sID=40&id=5013


Ďakujem Vám za pozornosť

Mário Gnida
mario.gnida@enviro.gov.sk

mailto:mario.gnida@enviro.gov.sk
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