
Vyhodnotenie štandardov kvality prepravy plynu 
 
Tabuľka č. 1  

i Štandard kvality prepravy plynu 
Miera 

závažnosti 
(MZi) 

 Podiel udalostí 
v limite k počtu 
udalostí celkom 

(PUi)  

 Úroveň 
kvality 

(Úki) v % 

31 Vydanie písomného stanoviska k pripojeniu plynového zariadenia 
k prepravnej sieti (§ 3 písm. a))  10   

32 
Umožnenie prepravy plynu po pripojení plynového zariadenia k prepravnej 
sieti podľa dátumu začatia prepravy dohodnutého v zmluve o preprave plynu 
(§ 3 písm. b)) 

9   

33 
Obnovenie prepravy plynu po poruche alebo po doručení žiadosti užívateľa 
prepravnej siete plynu na obnovenie prepravy plynu po prerušení alebo 
obmedzení prepravy plynu (§ 3 písm. c)) 

10   

34 Dodržanie kvality plynu počas prepravy (§ 3 písm. d)) 10   

35 Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej 
siete o stave preverovania kvality plynu (§ 3 písm. e)) 10   

36 
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej 
siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality prepravovaného 
plynu (§ 3 písm. f)) 

10   

37 Zabezpečenie preskúšania určeného meradla (§ 3 písm. g)) 10   

38 Overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu a odstránenie 
zistených nedostatkov vyúčtovania (§ 3 písm. h)) 10   

39 Dodržanie plynulosti prepravy plynu (§  3 písm. i)) 7   

40 
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej 
siete o začiatku a ukončení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia 
prepravy plynu (§ 3 písm. j))  

7   

 



 

i Štandard kvality prepravy plynu 
Miera 

závažnosti 
(MZi) 

 Podiel udalostí 
v limite k počtu 
udalostí celkom 

(PUi)  

 Úroveň 
kvality 

(Úki) v % 

41 Dodržania termínu začatia alebo ukončenia plánovaného obmedzenia alebo  
prepravy plynu (§ 3 písm. k)) 7   

Úroveň štandardu kvality prepravy plynu (Úk)  

 
Vysvetlivky k tabuľke č. 1: 
 
Úroveň štandardu kvality prepravy plynu sa vypočíta podľa vzorca 

 
Úk = ∑Úki , 

 
kde 
Úki – úroveň i-tého štandardu kvality prepravy plynu, Úki =  MZi x PUi, 
i   –  štandard kvality prepravy plynu, 
MZi – miera závažnosti i-tého parametra štandardu kvality prepravy plynu, 
PUi – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom uvedených v prílohe č. 2 tabuľke č. 1. 
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