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KALKULÁTOR MÝTA - POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 

1 Úvod 

Kalkulátor mýta, umiestnený na internetovom portáli www.emyto.sk, umožňuje rámcový výpočet výšky úhrady 
mýta, pričom takto vypočítaná výška úhrady mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, 
ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej tiež ako “vymedzené úseky ciest“) je len informatívna 
a nemusí zhodovať so skutočne vypočítanou a reálnou výškou úhrady mýta. 

Na zobrazenie kalkulátora mýta môžete kliknúť buď na rýchly odkaz „Kalkulátor mýta“, ktorý je umiestnený 
v stredovom paneli na úvodnej stránke internetového portálu, alebo v záložke „Mýtne úseky a sadzby mýta“ 

kliknete na odkaz „Kalkulátor mýta“, ktorý je umiestnený v ľavom stĺpci tejto záložky. 

Informatívnu výšku úhrady mýta prostredníctvom kalkulátora mýta je možné vypočítať podľa zadanej prejazdenej 
vzdialenosti po vymedzených úsekoch ciest (záložka s názvom „Vzdialenosť“) alebo podľa zadefinovanej trasy 
(záložka s názvom „Trasa“). 

2 Informatívny výpočet výšky úhrady mýta za prejazdenú 
vzdialenosť 

Prostredníctvom záložky „Vzdialenosť“ v kalkulátore mýta je možné vypočítať výšku úhrady mýta podľa 
konkrétne zadaných vzdialeností/kilometrov, ktoré plánujete s vozidlom prejazdiť po vymedzených úsekoch ciest. 

Kalkulátor mýta vypočíta informatívnu výšku úhrady mýta s použitím najvyššej stanovenej výšky sadzby 
mýta pre zvolenú kategóriu vozidla.  Vzhľadom k tomu, že pri výpočte výšky úhrady mýta za vzdialenosť nie 

je známa konkrétna trasa jazdy, nie je možné pre výpočet výšky úhrady mýta použiť premenlivú výšku sadzby 
mýta. 

Po kliknutí na záložku „Vzdialenosť“ v kalkulátore mýte je možné vypočítať informatívnu výšku úhrady mýta 
po vyplnení nasledujúcich polí: 

 Emisná trieda –  zo zoznamu v poli „Emisná trieda“ vyberte konkrétnu emisnú triedu vozidla (EURO 
0 – II, EURO III – IV, EUROV, VI, EEV); 

 Trieda vozidla – zo zoznamu v poli „Trieda vozidla“ vyberte konkrétnu triedu vozidla (Autobus 3,5t – 
12t, Autobus 12 t a viac, Nákladné vozidlo 3,5t – 12t, Nákladné vozidlo 12t a viac). V prípade, ak ste 
vybrali triedu vozidla 12 t a viac, otvorí sa okno „Počet náprav“, v ktorom z príslušného zoznamu 
vyberiete počet náprav vozidla; 

 Dátum a čas jazdy – v poliach „Dátum a čas jazdy“ zadajte dátum a čas jazdy vo formáte 
DD.MM.RRRR a HH:MM (DD – deň, MM – mesiac, RRRR – rok, HH – hodina, MM – minúta, napr. 
01.09.2010 07:03). Dátum môžete zadať aj prostredníctvom kalendára kliknutím na jeho ikonu 
umiestnenú pri tomto poli; 

 Vzdialenosť na diaľniciach [km] – do tohto poľa zadajte počet kilometrov predpokladanej 
prejazdenej vzdialenosti po vymedzených úsekoch diaľnic a/alebo rýchlostných ciest. Vzdialenosť musí 
byť zadaná v kilometroch, pričom číslo musí byť rovné alebo väčšie ako nula a môže mať maximálne 2 
desatinné miesta; 

 Vzdialenosť na cestách I. triedy, ktoré sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami 
[km] – do tohto poľa zadajte počet kilometrov predpokladanej prejazdenej vzdialenosti 
po vymedzených úsekoch ciest I. triedy, ktoré sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami. 
Vzdialenosť musí byť zadaná v kilometroch, pričom číslo musí byť rovné alebo väčšie ako nula a môže 
mať maximálne 2 desatinné miesta. 
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 Vzdialenosť na cestách I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami 
[km] – do tohto poľa zadajte počet kilometrov predpokladanej prejazdenej vzdialenosti po 
vymedzených úsekoch ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami. 
Vzdialenosť musí byť zadaná v kilometroch, pričom číslo musí byť rovné alebo väčšie ako nula a môže 
mať maximálne 2 desatinné miesta. 

 

Po vyplnení všetkých vyššie uvedených polí kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. 

Kalkulátor mýta na základe zadaných údajov vypočíta informatívnu výšku úhrady mýta prostredníctvom zadanej 
vzdialenosti, ktorú s vozidlom plánuje prejazdiť po vymedzených úsekoch ciest, pričom vo výpočte použije 
najvyššiu výšku sadzby mýta platnú pre zvolenú emisnú triedu a triedu vozidla v danom dátume a čase jazdy – 
zobrazí sa cena bez DPH a cena s DPH v EUR. 

3 Informatívny výpočet výšky úhrady mýta pre zvolenú trasu 

Prostredníctvom záložky „Trasa“ v kalkulátore mýta je možné vypočítať výšku úhrady mýta za zvolenú trasu. 
Vypočítaná trasa sa taktiež zobrazí na mape. 

Informatívny výpočet výšky úhrady mýta za zvolenú trasu a na mape zobrazená trasa predstavuje celkovú dĺžku 
optimalizovanej najrýchlejšej trasy, v ktorej sú započítané spoplatnené  aj nespoplatnené vymedzené úseky ciest 
vrátane ciest nižších kategórií. Najrýchlejšia trasa je trasa s najkratšou dobou trvania jazdy, teda trasa 
s najkratším časom potrebným na prejazd zo zvoleného miesta štartu do cieľového miesta (s prípadnými 
tranzitnými bodmi/miestami prejazdu). Pri výpočte trasy sú zohľadnené maximálne povolené rýchlosti na úsekoch 
ciest, ktorými trasa vedie a hmotnostné obmedzenia pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 
12 ton a viac. 

Vo výslednej trase nemusia byť zohľadnené všetky dopravné obmedzenia, najmä, nie však výlučne, hmotnostné 
obmedzenia, výškové obmedzenia, neprejazdnosť alebo nezjazdnosť ciest alebo iné okolnosti spôsobujúce 
dopravné obmedzenia na cestách. 

V záložke „Trasa“ sú preddefinované miesta štartu, cieľové miesta vrátane miest prejazdu (tranzitných bodov), 
cez ktoré by mala trasa prechádzať – obsahujú všetky obce a mestá v Slovenskej republike. V prípade väčších 
miest sú preddefinované viaceré možnosti štartu/cieľa (pre každú mestskú časť). Tieto mestá sú vybrané tak, aby 
rešpektovali zákaz vjazdu pre tranzitnú dopravu. Na dosiahnutie čo najpresnejšieho informatívneho 
výpočtu výšky úhrady mýta je potrebné zadať mestá, cez ktoré bude trasa prechádzať. 

Po kliknutí na záložku „Trasa“ v kalkulátore mýte je možné vypočítať informatívnu výšku úhrady mýta po 
vyplnení nasledujúcich polí: 

 Emisná trieda – zo zoznamu v poli „Emisná trieda“ vyberte konkrétnu emisnú triedu vozidla (EURO 0 
– II, EURO III – IV, EURO V,VI, EEV); 

 Trieda vozidla – zo zoznamu v poli „Trieda vozidla“ vyberte konkrétnu triedu vozidla (Autobus 3,5t – 
12t, Autobus 12 t a viac, Nákladné vozidlo 3,5t – 12t, Nákladné vozidlo 12t a viac). V prípade, ak ste 
vybrali triedu vozidla 12 t a viac, otvorí sa okno „Počet náprav“, v ktorom z príslušného zoznamu vyberte 
počet náprav vozidla; 

 Dátum a čas jazdy – v poliach „Dátum a čas jazdy“ zadajte dátum a čas jazdy vo formáte 
DD.MM.RRRR a HH:MM (DD – deň, MM – mesiac, RRRR – rok, HH – hodina, MM – minúta, napr. 
01.09.2010 07:03). Dátum môžete zadať aj prostredníctvom kalendára kliknutím na jeho ikonu 
umiestnenú pri tomto poli; 

 Štart – zo zoznamu v poli „Štart“ vyberte jednu z možností „Všetky mestá“ alebo „Hraničné 
distribučné miesta“.  

V prípade, ak ste zvolili možnosť „Všetky mestá“, do vedľajšieho textového poľa napíšte minimálne 3 
začiatočné písmená názvu mesta/obce, pričom po zadaní prvých 3 písmen sa vám následne otvorí 
zoznam miest/obcí s názvami zodpovedajúcimi zadaným začiatočným písmenám. Pre výber mesta/obce 
kliknite na vybrané mesto v zozname alebo spresnite názov mesta/obce zadaním ďalších písmen. 

Ak ste zvolili možnosť „Hraničné distribučné miesta“, zo zoznamu v poli „Mesto“ vyberte kliknutím jedno 
z hraničných distribučných miest. 
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 Cieľ –zo zoznamu v poli „Cieľ“ vyberte jednu z možností „Všetky mestá“ alebo „Hraničné distribučné 
miesta“. 

V prípade, ak ste zvolili možnosť „Všetky mestá“, do vedľajšieho textového poľa napíšte minimálne 3 
začiatočné písmená názvu mesta/obce, pričom po zadaní prvých 3 písmen sa vám následne otvorí 
zoznam miest/obcí s názvami zodpovedajúcimi zadaným začiatočným písmenám. Pre výber mesta/obce 
kliknite na vybrané mesto v zozname alebo spresnite názov mesta/obce zadaním ďalších písmen. 

Ak ste zvolili možnosť „Hraničné distribučné miesta“, zo zoznamom v poli „Mesto“ vyberte kliknutím 
jedno z hraničných distribučných miest. 

 Pridať miesto prejazdu – pre dosiahnutie čo najpresnejšieho informatívneho výpočtu výšky úhrady 
mýta v Kalkulátore mýta „Trasa“, zadajte mestá/obce, cez ktoré bude trasa prechádzať. Týmto 
spôsobom môžete spresniť trasu a zároveň naplánovať prejazd miestami, napr. podľa nakládok/vykládok 

prepravcu. Miesto prejazdu (tranzitný bod) môžete pridať prostredníctvom tlačidla s ikonou „Plus“, ktoré 
sa nachádza pri odkaze „Pridať miesto prejazdu“, alebo kliknutím na odkaz „Pridať miesto prejazdu“. 
Maximálne môžete pridať štyri mestá/obce prejazdu. V prípade, ak chcete vybrané mesto/obec prejazdu 
vymazať, kliknite na znak „X“, ktorý sa nachádza vedľa daného mesta/obce prejazdu. 

Upozornenie: Miesto prejazdu je mesto/obec, ktoré sa nemusí nachádzať na vymedzenom úseku cesty 
(tzv. „spoplatnenom úseku”), ale nachádza sa na trase. 

Po vyplnení všetkých vyššie uvedených polí kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. 

Kalkulátor mýta na základe vami zadaných údajov vypočíta a následne v tabuľke zobrazí informatívnu výšku 
úhrady mýta, ktorá obsahuje cenu bez DPH a cenu s DPH v EUR, celkovú dĺžku trasy, celkovú dĺžku vymedzených 
úsekov ciest (celkovú spoplatnenú dĺžku) a mestá, ktoré sa nachádzajú na zvolenej trase. 

Kalkulátor mýta taktiež zobrazí tabuľku „Podrobnosti“, v ktorej sú uvedené podrobné informácie o vypočítanej 
trase – jednotlivé časti trasy a ich celkové dĺžky a celkovej dĺžky spoplatnených úsekov. V prípade, ak chcete 
získať podrobnejšie informácie o dĺžke spoplatnených úsekov ciest I. triedy a  dĺžke spoplatnených úsekov diaľnic 
a rýchlostných ciest, kliknite na odkaz „(Viac)“ pri tabuľke „Podrobnosti“ – otvorí sa okno s podrobnými 
informáciami. 

Mapa, ktorá zobrazuje naplánovanú trasu, sa zobrazí pod tabuľkou s informatívnou výškou úhrady mýta 
a tabuľkou s podrobnými informáciami. 

Mapu je možné približovať a vzďaľovať prostredníctvom nástroja na približovanie/vzďaľovanie mapy 
(umiestnenom v ľavom hornom rohu mapy) kliknutím na znamienko plus a/alebo mínus, alebo posúvaním bežca 
tohto nástroja myšou. Mapu je možné posúvať pomocou ťahania myšou (tzv. „drag and drop“ – ak sa kurzor 
nachádza na mape, stlačíte a držíte ľavé tlačidlo myši a pohybujete myšou) alebo prostredníctvom nástroja 
so šípkami (umiestnenom v ľavom hornom rohu mapy). Po kliknutí na tlačidlo „Maximalizovať“ sa mapa zobrazí 
na celú obrazovku. Toto zobrazenie je možné ukončiť kliknutím na tlačidlo „Zavrieť“ (umiestnenom v ľavom 
hornom rohu). 

Výška úhrady mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest, stanovených vyhláškou č. 57/2014 Z.z., ktorou sa 
mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., 
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy 

s elektronickým výberom mýta v platnom znení, ktorá je vypočítaná prostredníctvom kalkulátora mýta, má 
výlučne informatívny charakter. 

 


