Podstawowe informacje o elektronicznym systemie poboru
opłat drogowych (myta) w Republice Słowackiej
Od 1 stycznia 2010 r. Republika Słowacka wprowadza nowy elektroniczny system poboru
opłat drogowych (myta), który zastąpi obecny system nalepek autostradowych. Poborem opłat
zarządza spółka Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zaś operatorem elektronicznego systemu
poboru opłat jest spółka SkyToll, a.s.
Od wskazanego wyżej terminu pojazdy mechaniczne o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony
lub pociągi drogowe o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony, przeznaczone do transportu
towarów oraz pojazdy mechaniczne, umożliwiające przewóz ponad dziewięciu osób
łącznie z kierowcą, muszą być wyposażone w urządzenie elektroniczne – jednostkę pokładową
(tzw. OBU – on-board unit), zapewniającą rejestrację liczby kilometrów przejechanych po płatnych
odcinkach, a następnie obliczenie ceny opłaty drogowej.

System elektronicznego poboru opłat będzie obejmować wyznaczone odcinki autostrad, dróg
ekspresowych oraz wybranych dróg I klasy. Opłata za korzystanie z tych dróg będzie obliczana
za pomocą zaawansowanej satelitarnej technologii poboru opłat GPS-GSM. Istota działania systemu
polega na tym, że za pomocą jednostek pokładowych (OBU) umieszczonych w samochodach,
monitoruje on położenie pojazdów i automatycznie oblicza liczbę kilometrów przejechanych po
drogach objętych elektronicznym poborem opłat. Jednostka pokładowa jest nieprzenośna (mocowana
do samochodu). Kierowca jest obowiązany sprawdzić prawidłowość jej ustawień i sprawność przed
rozpoczęciem jazdy po wyznaczonych odcinkach dróg, w czasie jazdy i po jej zakończeniu.
Osobisty kontakt z klientami zapewnia sieć ponad 100 punktów obsługi klienta na całym
obszarze Słowacji, którą tworzą Punkty Kontaktowe i Punkty Dystrybucji. Punkty Kontaktowe
oferują możliwość rejestracji w systemie w trybie opłat przedpłaconych (pre-paid) oraz w trybie opłat
końcowych (post-paid). Znajdują się one w ośmiu miastach wojewódzkich (krajských mestách) na
Słowacji. Punkty Dystrybucji oferują możliwość rejestracji tylko w trybie opłat przedpłaconych (prepaid). Do końca 2009 r. na wybranych stacjach benzynowych sieci Slovnaft, OMV i Agip, oznaczonych
logo „Mýto“ oraz na przejściach granicznych powstanie ponad 90 punktów dystrybucji. W obu typach
punktów obsługi klienta klienci mogą również otrzymać jednostki pokładowe (OBU).
Szczegółowe informacje o elektronicznym systemie poboru opłat drogowych można uzyskać:
1.

Dzwoniąc na numer Infolinii: + 421 2 35 111 111:
o Do 31.12.2009 r. Infolinia jest dostępna w godzinach 6:00-22:00, obok języka słowackiego
udziela informacji także w języku angielskim, węgierskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.
o Od 1.01.2010 r. Infolinia będzie działać non-stop (24 godziny na dobę) w języku słowackim,
angielskim i niemieckim, a w godzinach 6:00 - 22:00 również w języku węgierskim, polskim
i rosyjskim.

2.

Na portalu internetowym www.emyto.sk:
o Do 31.12.2009 r. portal www.emyto.sk oferuje informacje w języku słowackim i angielskim.
o Od 1.01.2010 r. portal www.emyto.sk będzie oferować informacje w języku słowackim,
angielskim, węgierskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.

