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KALKULATOR OPŁATY DROGOWEJ - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIK 

1 Wstęp 

Kalkulator opłaty drogowej, umieszczony na portalu internetowym www.emyto.sk, umożliwia orientacyjne 
obliczenie wysokości opłaty drogowej, przy czym obliczona w ten sposób wysokość opłaty drogowej za używanie 
wyznaczonych odcinków autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, dróg wojewódzkich i dróg powiatowych 
(dalej również jako “wyznaczone odcinki dróg“) jest tylko informacyjna i nie musi być zgodna z rzeczywistą 
obliczoną i realną wysokością uiszczenia opłaty drogowej. 

W celu zobrazowania kalkulatora opłaty drogowej można kliknąć bądź na szybki odsyłacz „Kalkulator opłaty 

drogowej“, który jest umieszczony na środkowym panelu pierwszej strony portalu internetowego, albo w 
zakładce „Odcinki opłaty drogowej i stawki opłaty drogowej“ kliknąć na odsyłacz „Kalkulator opłaty 
drogowej“, który jest umieszczony w lewej kolumnie tej zakładki. 

Informacyjną wysokość uiszczenia opłaty drogowej za pośrednictwem kalkulatora opłaty drogowej można obliczyć 
według wprowadzonej odległości przejechanej po wyznaczonych odcinkach dróg (zakładka z nazwą 
„Odległość“) albo według zdefiniowanej trasy (zakładka z nazwą „Trasa“). 

2 Informacyjne obliczenie wysokości uiszczenia opłaty 
drogowej za przejechaną odległość 

Za pośrednictwem zakładki „Odległość“ w kalkulatorze opłaty drogowej można obliczyć wysokość uiszczenia 
opłaty drogowej według konkretnie wprowadzonych odległości/kilometrów, które planuje się przejechać pojazdem 

po wyznaczonych odcinkach dróg. 

Kalkulator opłaty drogowej obliczy informacyjną wysokość uiszczenia opłaty drogowej przy wykorzystaniu 
najwyższej określonej wysokości stawki opłaty drogowej dla wybranej kategorii pojazdu. Ze względu 
na to, że przy obliczaniu wysokości opłaty drogowej za odległość nie jest znana konkretna trasa jazdy, nie można 
do obliczenia wysokości uiszczenia opłaty drogowej użyć zmiennej wysokości stawki opłaty drogowej. 

Po kliknięciu na zakładkę „Odległość“ w kalkulatorze opłaty drogowej można obliczyć informacyjną wysokość 
uiszczenia opłaty drogowej po wypełnieniu następujących pól: 

 Klasa emisji – z wykazu w polu „Klasa emisji“ wybrać konkretną klasę emisji pojazdu (EURO 0 – II, 
EURO III – IV, EUROV, VI, EEV); 

 Kategoria pojazdu – z wykazu w polu „Kategoria pojazdu“ wybrać konkretną kategorię pojazdu 
(Autobus 3,5t – 12t, Autobus 12t i więcej, Pojazd ciężarowy 3,5t – 12t, Pojazd ciężarowy 12t i więcej). W 
przypadku wybrania kategorii pojazdu 12 t i więcej, otworzy się okno „Ilość osi“, w którym z danego 
wykazu należy wybrać ilość osi pojazdu; 

 Data i czas jazdy – w polach „Data i czas jazdy“ wprowadzić datę i czas jazdy w formacie 
DD.MM.RRRR i HH:MM (DD – dzień, MM – miesiąc, RRRR – rok, HH – godzina, MM – minuta, np. 
01.09.2010 07:03). Datę można wprowadzić także za pośrednictwem kalendarza przez kliknięcie na jego 
ikonę umieszczoną obok tego pola; 

 Odległość na autostradach [km] – do tego pola wprowadzić ilość kilometrów zakładanej 
przejechanej odległości po wyznaczonych odcinkach autostrad i/albo dróg ekspresowych. Odległość musi 
być wprowadzona w kilometrach, przy czym liczba musi być równa albo większa niż zero i może posiadać 
maksymalnie 2 miejsca dziesiętne; 

 Odległość na drogach krajowych, które są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych 
[km] – do tego pola należy wprowadzić ilość kilometrów zakładanej odległości przejechanej po 
wyznaczonych odcinkach dróg krajowych, które są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych. 
Odległość musi być wprowadzona w kilometrach, przy czym liczba musi być równa albo większa niż zero 
i może posiadać maksymalnie 2 miejsca dziesiętne. 
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 Odległość na drogach krajowych, które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych 
[km] – do tego pola należy wprowadzić ilość kilometrów zakładanej odległości przejechanej po 
wyznaczonych odcinkach dróg krajowych, które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych. 
Odległość musi być wprowadzona w kilometrach, przy czym liczba musi być równa albo większa niż zero 
i może posiadać maksymalnie 2 miejsca dziesiętne. 

 

Po wypełnieniu wszystkich podanych powyżej pól kliknąć na przycisk „Obliczyć“. 

Kalkulator opłaty drogowej obliczy na podstawie wprowadzonych danych informacyjną wysokość uiszczenia opłaty 
drogowej za pośrednictwem wprowadzonej odległości, którą zamierza przejechać pojazdem po określonych 
odcinkach dróg, przy czym w obliczeniach użyje najwyższej wysokości stawki opłaty drogowej obowiązującej dla 
wybranej klasy emisji i kategorii pojazdu dla danej daty i czasu jazdy – zobrazuje się cena bez VAT i cena z VAT w 
EURO. 

3 Informacyjne obliczenie wysokości uiszczenia opłaty 
drogowej za wybraną trasę 

Za pośrednictwem zakładki „Trasa“ można w kalkulatorze opłaty drogowej obliczyć wysokość uiszczenia opłaty 
drogowej za wybraną tresę trasu. Obliczona trasa zobrazuje się też na mapie. 

Informacyjne obliczenie wysokości uiszczenia opłaty drogowej za wybraną trasę oraz trasa zobrazowana na mapie 
przedstawiają całkowitą długość optymalizowanej najszybszej trasy, w którą są wliczone płatne i niepłatne 
wyznaczone odcinki dróg łącznie z drogami niższych kategorii. Najszybszą trasą jest trasa o najkrótszym okresie 
trwania jazdy, a więc trasa z najkrótszym czasem potrzebnym do przejazdu z wybranego miejsca startu do 
miejsca przeznaczenia (z ewentualnymi punktami/miejscami tranzytowymi przejazdu). Przy obliczaniu trasy 
zostały uwzględnione maksymalne dozwolone szybkości na odcinkach dróg, którymi trasa prowadzi oraz 

ograniczenia związane z masą pojazdów w przypadku pojazdów o największej dopuszczalnej masie całkowitej 12 
ton i więcej. 

W obliczonej trasie nie muszą być uwzględnione wszystkie ograniczenia, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, 
ograniczenia dotyczące masy, wysokości, nieprzejezdności albo zablokowania dróg lub inne okoliczności 
powodujące utrudnienia w ruchu drogowym. 

W zakładce „Trasa“ są wstępnie zdefiniowane miejsca startu, miejsca docelowe łącznie z miejscami przejazdu 
(punktami tranzytowymi), przez które powinna trasa przebiegać – zawierają wszystkie miejscowości i miasta w 
Republice Słowackiej. W przypadku większych miast są wstępnie zdefiniowane różne możliwości startu/celu (dla 
każdej dzielnicy miasta). Miasta te są wybrane w ten sposób, aby respektowały zakaz wjazdu dla transportu 
tranzytowego. W celu osiągnięcia jak najdokładniejszego informacyjnego obliczenia wysokości 
uiszczenia opłaty drogowej należy zdefiniować miejsca, przez które będzie trasa przebiegać. 

Po kliknięciu na zakładkę „Trasa“ w kalkulatorze opłaty drogowej można obliczyć informacyjną wysokość 
uiszczenia opłaty drogowej po wypełnieniu następujących pól: 

 Klasa emisji – z wykazu w polu „Klasa emisji“ wybrać konkretną klasę emisji pojazdu (EURO 0 – II, 
EURO III – IV, EURO V,VI, EEV); 

 Kategoria pojazdu – z wykazu w polu „Kategoria pojazdu“ wybrać konkretną kategorię pojazdu 
(Autobus 3,5t – 12t, Autobus 12t i więcej, Pojazd ciężarowy 3,5t – 12t, Pojazd ciężarowy 12t i więcej). W 
przypadku wybrania kategorii pojazdu 12 t i więcej, otworzy się okno „Ilość osi“, w którym z danego 
wykazu należy wybrać ilość osi pojazdu; 

 Data i czas jazdy – w polach „Data i czas jazdy“ wprowadzić datę i czas jazdy w formacie 
DD.MM.RRRR i HH:MM (DD – dzień, MM – miesiąc, RRRR – rok, HH – godzina, MM – minuta, np. 
01.09.2010 07:03). Datę można wprowadzić także za pośrednictwem kalendarza przez kliknięcie na jego 
ikonę umieszczoną obok tego pola; 

 Start – z wykazu w polu „Start“ należy wybrać jedną z możliwości „Wszystkie miejsca“ albo 
„Graniczne miejsca dystrybucyjne“.  

W przypadku wybrania możliwości „Wszystkie miejsca“, należy w sąsiednim polu tekstowym wpisać 
minimalnie 3 początkowe litery nazwy miasta/miejscowości, przy czym po wpisaniu trzech pierwszych 
liter otworzy się lista miast/miejscowości z nazwami odpowiadającymi wpisanym początkowym literom. 
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W celu wybrania miasta/miejscowości należy kliknąć na wybrane miasto w wykazie albo sprecyzować 
nazwę miasta/miejscowości przez dopisanie dalszych liter. 

W przypadku wybrania możliwości „Graniczne miejsca dystrybucyjne“, należy z listy w polu „Miejsce“ 
wybrać przez kliknięcie jedno z granicznych miejsc dystrybucyjnych. 

 Cel – z listy w polu „Cel“ należy wybrać jedną z możliwości „Wszystkie miejsca“ albo „Graniczne miejsca 
dystrybucyjne“. 

W przypadku wybrania możliwości „Wszystkie miejsca“, należy w sąsiednim polu tekstowym wpisać 
minimalnie 3 początkowe litery nazwy miasta/miejscowości, przy czym po wpisaniu trzech pierwszych 
liter otworzy się lista miast/miejscowości z nazwami odpowiadającymi wpisanym początkowym literom. 
W celu wybrania miasta/miejscowości należy kliknąć na wybrane miasto w wykazie albo sprecyzować 
nazwę miasta/miejscowości przez dopisanie dalszych liter. 

W przypadku wybrania możliwości „Graniczne miejsca dystrybucyjne“, należy z listy w polu „Miejsce“ 
wybrać przez kliknięcie jedno z granicznych miejsc dystrybucyjnych. 

 Dołączyć miejsce przejazdu – w celu osiągnięcia jak najdokładniejszego informacyjnego obliczenia 
wysokości uiszczenia opłaty drogowej należy w Kalkulatorze opłaty drogowej „Trasa“ wpisać 
miasta/miejscowości, przez które będzie trasa przebiegać. W ten sposób można sprecyzować trasę i 
jednocześnie zaplanować przejazd przez miasta, np. według potrzeb załadunku/wyładunku przewoźnika. 
Miejsce przejazdu (punkt tranzytowy) można dodać za pośrednictwem przycisku z ikoną „Plus“, który 
znajduje się obok odsyłacza „Dodać miejsce przejazdu“, albo przez kliknięcie na odsyłacz „Dodać miejsce 
przejazdu“. Można dodać maksymalnie cztery miasta/miejscowości przejazdu. W przypadku, gdy się chce 
wybrane miasto/miejscowość przejazdu skasować, trzeba kliknąć na znak „X“, który znajduje się obok 
danego miasta/miejscowości przejazdu. 

Uwaga: Miejscem przejazdu jest miasto/miejscowość, które nie musi znajdować się na wyznaczonym 
odcinku drogi (tzw. „płatnym odcinku”), ale znajduje się na trasie. 

Po wypełnieniu wszystkich podanych powyżej pól należy kliknąć na przycisk „Obliczyć“. 

Kalkulator opłaty drogowej obliczy na podstawie wprowadzonych danych a następnie zobrazuje w tabelce 
informacyjną wysokość uiszczenia opłaty drogowej, która zawiera cenę bez VAT i cenę z VAT w EURO, całkowitą 
długość trasy, całkowitą długość wyznaczonych odcinków dróg (całkowitą długość podlegającą opłacie) oraz 
miasta znajdujące się na wybranej trasie. 

Kalkulator opłaty drogowej zobrazuje również tabelkę „Szczegóły“, w której są podane szczegółowe informacje o 
obliczonej trasie – poszczególne części trasy i ich całkowite długości i całkowite długości płatnych odcinków. W 
przypadku, jeśli chcemy uzyskać bardziej szczegółowe informacje o długości płatnych odcinków dróg krajowych 
oraz długości płatnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, należy kliknąć na odsyłacz „(Więcej)“ obok 
tabelki „Szczegóły“ – otworzy się okno ze szczegółowymi informacjami. 

Mapa, która przedstawia zaplanowaną trasę, zobrazuje się pod tabelką z informacyjną wysokością uiszczenia 
opłaty drogowej i tabelką ze szczegółowymi informacjami. 

Mapę można przybliżać i oddalać przy pomocy narzędzia do przybliżania/oddalania mapy (umieszczonego w 
lewym górnym rogu mapy) przez kliknięcie na znak plus i/albo minus, lub przez posuwanie suwaka tego narzędzia 
myszą. Mapę można przesuwać przy pomocy przeciągania myszą (tzw. „drag and drop“ – jeśli kursor znajduje się 
na mapie, należy wcisnąć i trzymać lewy przycisk myszy i poruszać myszą) albo przy pomocy narzędzia ze 
strzałkami (umieszczonego w lewym górnym rogu mapy). Po kliknięciu na przycisk „Maksymalizować“ mapa 
zobrazuje się na całym monitorze. Zobrazowanie to można zakończyć klikając na przycisk „Zamknąć“ 
(umieszczony w lewym górnym rogu). 

Wysokość uiszczenia opłaty drogowej za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg, określonych w 
Obwieszczeniu nr. 57/2014 Dz.U., które zmienia Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju 
Regionalnego Republiki Słowackiej nr. 475/2013 Dz.U., określające odcinki autostrad, dróg ekspresowych, dróg 
krajowych, dróg wojewódzkich i dróg powiatowych z elektronicznym poborem opłaty drogowej w brzmieniu 
obowiązującym, który jest obliczony przy pomocy kalkulatora opłaty drogowej, ma wyłącznie charakter 
informacyjny. 


