
 

EVIDOVANIE UDALOSTÍ, KEĎ NIE JE ŠTANDARD KVALITY DODRŽANÝ Z DÔVODU VZNIKU UDALOSTÍ PODĽA § 5 

 

10.1 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a) 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do ................ 

 

Tabuľka č. 10.1 

1 2 3 4 5 6 

Dátum a čas 

vyhlásenia 

stavu núdze 

Územie, na ktorom je vyhlásený 

stav núdze  

Dátum a čas 

zrušenia 

stavu núdze 

Celkový čas trvania 

vyhláseného stavu 

núdze v roku t-1 

Počet odberných miest 

dotknutých vyhlásením 

stavu núdze pripojených 

do sústavy 

Celkové množstvo 

nedodanej elektriny 

z dôvodu vyhlásenia stavu 

núdze v roku t-1 

Udalosti z minulých období 

      

      

Udalosti zo sledovaného obdobia 

      

      

Spolu    
Vysvetlivky k tabuľke č. 10.1: 

1. Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze sa do stĺpca 4 uvádza v tvare HH:MIN, kde  

HH je počet celých hodín trvania stavu núdze, 

MIN je počet celých minút trvania stavu núdze, ktoré nie sú zahrnuté v údaji HH. 

2. V časti tabuľky „Udalosti z minulých období“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, na ktoré sa vyhlásenie stavu núdze vzťahuje a stav núdze 

a) bol vyhlásený pred začiatkom roka t-1 a zrušený bol do konca roka t-1 alebo  

b) bol vyhlásený pred začiatkom roka t-1, ale nebol zrušený do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 3 uvedie „Trvá“ a stĺpce 4 a 6 sa nevypĺňajú. 

3. V časti tabuľky „Udalosti zo sledovaného obdobia“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, na ktoré sa vyhlásenie stavu núdze vzťahuje a stav núdze  

a) bol vyhlásený aj zrušený v priebehu roka t-1 alebo 

b) bol vyhlásený v priebehu roka t-1, ale nebol zrušený do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 3 uvedie „Trvá“ a stĺpce 4 a 6 sa nevypĺňajú.  



10.2 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do................ 

 

Tabuľka č. 10.2.1 

Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku živelnej pohromy podľa § 5 písm. b) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dátum a čas 

vzniku 

udalosti 

Označenie 

nedodržaného 

štandardu 

kvality podľa 

§ 2 alebo 3 

Miesto alebo oblasť 

zasiahnutá udalosťou 

  Napäťová 

úroveň 

sústavy 

zasiahnutá 

udalosťou 

  Dátum a čas 

odstránenia 

následkov 

udalosti 

Celkový čas 

od vzniku udalosti 

po obnovenie 

prenosu elektriny 

alebo distribúcie 

elektriny v roku t-1 

  Počet odberných 

miest pripojených 

do sústavy 

dotknutých 

udalosťou 

Celkové množstvo 

nedodanej elektriny 

z dôvodu vzniku 

udalosti v roku t-1 

Udalosti z minulých období 

        

        

        

Udalosti zo sledovaného obdobia 

        

        

        

Spolu    

  



Tabuľka č. 10.2.2 

Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku havárie na zariadení PS alebo DS podľa § 5 písm. c) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dátum a čas 

vzniku 

udalosti 

Označenie 

nedodržaného 

štandardu 

kvality podľa 

§ 2 alebo 3 

Miesto alebo oblasť 

zasiahnutá udalosťou 

Napäťová 

úroveň 

sústavy 

zasiahnutá 

udalosťou 

Dátum a čas 

odstránenia 

následkov 

udalosti 

Celkový čas 

od vzniku udalosti 

po obnovenie 

prenosu elektriny 

alebo distribúcie 

elektriny v roku t-1 

Počet odberných 

miest pripojených 

do sústavy 

dotknutých 

udalosťou 

Celkové množstvo 

nedodanej elektriny 

z dôvodu vzniku 

udalosti v roku t-1 

Udalosti z minulých období 

        

        

        

Udalosti zo sledovaného obdobia 

        

        

        

Spolu    

  



Tabuľka č. 10.2.3 

Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu odstraňovania príčiny udalostí podľa § 5 písm. d) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dátum a čas 

vzniku 

udalosti 

Označenie 

nedodržaného 

štandardu 

kvality podľa 

§ 2 alebo 3 

Miesto alebo oblasť 

zasiahnutá udalosťou 

Napäťová 

úroveň 

sústavy 

zasiahnutá 

udalosťou 

Dátum a čas 

odstránenia 

následkov 

udalosti 

Celkový čas 

od vzniku udalosti 

po obnovenie 

prenosu elektriny 

alebo distribúcie 

elektriny v roku t-1 

Počet odberných 

miest pripojených 

do sústavy 

dotknutých 

udalosťou 

Celkové množstvo 

nedodanej elektriny 

z dôvodu vzniku 

udalosti v roku t-1 

Udalosti z minulých období 

        

        

Udalosti zo sledovaného obdobia 

        

        

Spolu    
Vysvetlivky k tabuľkám č. 10.2.1 až 10.2.3: 

1. Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny sa do stĺpca 6 uvedie v tvare HH:MIN, kde  

HH je celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny vyjadrený v celých hodinách, 

MIN je celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny vyjadrený v celých minútach, ktoré nie sú zahrnuté v údaji HH. 

2. Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti je celkovým množstvom elektriny nedodanej koncovým odberateľom pripojeným do sústavy, v ktorej udalosť 

vznikla. Do stĺpca 8 sa uvedie množstvo nedodanej elektriny v MWh. 

3. V časti tabuľky „Udalosti z minulých období“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, ktoré 

a) nastali pred začiatkom roka t-1 a ich dôsledky boli odstránené do konca roka t-1 alebo 

b) nastali pred začiatkom roka t-1, ale ich dôsledky neboli odstránené do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 5 uvedie „Trvá“ a stĺpce 6 a 8 sa nevypĺňajú. 

4. V časti tabuľky „Udalosti zo sledovaného obdobia“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, ktoré 

a) nastali a ich dôsledky boli odstránené v priebehu roka t-1 alebo 

b) nastali v priebehu roka t-1, ale ich dôsledky neboli odstránené do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 5 uvedie „Trvá“ a stĺpce 6 a 8 sa nevypĺňajú. 

  



10.3 Evidencia udalostí, keď nie je dodržaná lehota na obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny po vzniku poruchy v sústave 

z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do................ 

 

Tabuľka č. 10.3 

1 2 3 4 5 

Číslo 

udalosti 
Skrátený popis poruchy 

Dátum a čas vzniku poruchy 
Dátum a čas odstránenie 

poruchy 
Dôvod nedodržania lehoty 

obnovenia prenosu  elektriny 

alebo distribúcie elektriny Dátum Hodina Minúta Dátum Hodina Minúta 

Udalosti z minulých období 

         

         

Udalosti zo sledovaného obdobia 

         

         

         
Vysvetlivky k tabuľke č. 10.3: 

1. Do stĺpca 5 sa uvedie dôvod podľa § 5 písm. e). 

2. V časti tabuľky „Udalosti z minulých období“ sa uvádzajú údaje o poruchách, ktoré neboli odstránené v určenej lehote z dôvodov podľa § 5 písm. e), pričom poruchy 

a) nastali pred začiatkom roka t-1 a boli odstránené do konca roka t-1 alebo 

b) nastali pred začiatkom roka t-1, ale neboli odstránené do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 4 označenie „Dátum“  uvedie „Trvá“. 

3. V časti tabuľky „Udalosti zo sledovaného obdobia“ sa uvádzajú údaje o poruchách, ktoré neboli odstránené v určenej lehote z dôvodov podľa § 5 písm. e),  pričom poruchy 

a) nastali a boli odstránené v priebehu roka t-1 alebo 

b) nastali v priebehu roka t-1, ale neboli odstránené do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 4 označenie „Dátum“  uvedie „Trvá“. 

  



10.4 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu pôsobenia vyššej moci podľa § 5 písm. f) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do................ 

 

Tabuľka č. 10.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Číslo 

udalosti 
Skrátený popis vyššej moci 

Dátum začiatku 

pôsobenia 

vyššej moci 

Dátum 

ukončenia 

pôsobenia 

vyššej moci 

Označenie 

nedodržaného 

štandardu kvality 

podľa 

§ 2, 3 alebo 4 

Dátum vzniku 

udalosti alebo 

prijatia podania 

Dátum vyriešenia 

udalosti alebo 

podania 

Udalosti z minulých období 

       

       

Udalosti zo sledovaného obdobia 

       

       

       
Vysvetlivky k tabuľke č. 10.4: 

1. Ak udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vyriešené, stĺpec 7 sa nevyplňuje. 

2. V časti tabuľky „Udalosti z minulých období“ sa uvádzajú údaje o udalostiach,  na ktoré sa pôsobenie vyššej moci vzťahuje a zásah vyššej moci 

a) nastal pred začiatkom roka t-1 a pôsobenie vyššej moci skončilo do konca roka t-1 alebo 

b) nastal pred začiatkom roka t-1, ale pôsobenie vyššej moci neskončilo do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 4 uvedie „Trvá“, 

alebo ak pôsobenie vyššej moci skončilo pred začiatkom roka t-1, ale udalosť alebo podanie nebolo vyriešené pred začiatkom roka t-1.  

3. V časti tabuľky „Udalosti zo sledovaného obdobia“ sa uvádzajú údaje o udalostiach, na ktoré sa pôsobenie vyššej moci vzťahuje a zásah vyššej moci  

a) nastal v priebehu roka t-1 a pôsobenie vyššej moci skončilo do konca roka t-1 alebo 

b) nastal v priebehu roka t-1, ale pôsobenie vyššej moci neskončilo do konca roka t-1; v takom prípade sa v stĺpci 4 uvedie „Trvá“. 

  



10.5 Evidencia udalostí, keď nie je dodržaná lehota podľa § 2 písm. d) alebo e) alebo podľa § 3 písm. e) alebo f), alebo g), alebo podľa 

           § 4 ods. 1 písm. f) z dôvodu dohodnutia inej lehoty podľa § 5 písm. g) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do................ 

 

Tabuľka č. 10.5 

1 2 3 4 5 

Číslo 

udalosti 

Označenie štandardu kvality 

podľa § 2, 3 alebo 4 
Udalosť V/N 

Vyhodnotenie: 

1/0/X/N 
Dôvod nevybavenia 

        

        

        
Vysvetlivky k tabuľke č. 10.5: 

1. V stĺpci 3 sa uvedie: 

V – ak udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené, 

N – ak udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené. 

2. V stĺpci 4 sa uvedie: 

1 – ak udalosť alebo podanie bolo vybavené v dohodnutej lehote, 

0 – ak udalosť alebo podanie nebolo vybavené v dohodnutej lehote, 

X – ak udalosť alebo podanie nebolo vybavené v dohodnutej lehote z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytol súčinnosť, 

N – ak udalosť alebo podanie nebolo vôbec vybavené. 

3. V stĺpci 5 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (najmä späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, zánik subjektu). 

  



10.6 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. h) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do................ 

 

 

Tabuľka č. 10.6 

1 2 3 4 5 6 

Číslo udalosti Chybný identifikačný údaj 

Označenie nedodržaného 

štandardu kvality podľa 

§ 2, 3 alebo 4 

Udalosť 

V/N 

Skutočná lehota 

vybavenia 
Dôvod nevybavenia 

      

      
Vysvetlivky k tabuľke č. 10.6: 

1. V stĺpci 4 sa uvedie: 

V – ak udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené, 

N – ak udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené. 

2. V stĺpci 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch. 

3. V stĺpci 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (najmä späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, zánik subjektu). 

  



10.7 Evidencia udalostí, keď nie je štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. i) 

 

Regulovaný subjekt: 

 

Obdobie od …………. do................ 

 

Tabuľka č. 10.7 

1 2 3 4 5 6 

Číslo 

udalosti 

Skrátený popis neposkytnutej 

súčinnosti 

Označenie nedodržaného 

štandardu kvality podľa 

§ 2, 3 alebo 4 

Udalosť 

V/N 

Skutočná 

lehota 

vybavenia 

Dôvod nevybavenia 

      

      

      
Vysvetlivky k tabuľke č. 10.7: 

1. V stĺpca 4 sa uvedie: 

V – ak udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené, 

N – ak udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené. 

2. V stĺpci 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch. 

3. V stĺpci 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (najmä späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, zánik subjektu).  



10.8 Údaje, ktoré sa predkladajú úradu v priebehu vyhodnotenia štandardov kvality za rok t-1 

 

Tabuľka č. 10.8.1 

Údaje o udalostiach, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a) 

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze 

v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN 

Celkový počet odberných miest 

dotknutých vyhlásením stavu núdze 

pripojených do sústavy 

Celkové množstvo nedodanej elektriny 

z dôvodu vyhlásenia stavu núdze 

v roku t-1 [MWh] 

   

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.1: 

Do tabuľky sa uvádzajú sumárne údaje z riadku „Spolu“ z tabuľky č. 10.1. 

Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy. 

 

Tabuľka č. 10.8.2 

Údaje o udalostiach, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d) 

Vznik udalostí 

podľa § 5 

Celkový počet udalostí 

v roku t-1 

Celkový čas od vzniku udalosti 

po obnovenie prenosu elektriny 

alebo distribúcie elektriny v roku 

t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN 

Celkový počet dotknutých 

odberných miest pripojených 

do sústavy 

Celkové množstvo 

nedodanej elektriny 

v roku t-1z dôvodu 

vzniku udalosti 

[MWh] 

písm. b)     

písm. c)     

písm. d)     

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.2: 

Do tabuľky sa uvádzajú sumárne údaje z riadka „Spolu“ z tabuliek č. 10.2.1 až 10.2.3 podľa dôvodu vzniku udalostí.  

Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy. 

  



Tabuľka č. 10.8.3 

Počet udalostí, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e) 

Celkový počet udalostí v roku t-1, keď nebol štandard kvality 

dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e) 
 

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.3: 

Do tabuľky sa uvedie celkový počet udalostí uvedených v časti „Udalosti zo sledovaného obdobia“ tabuľky č. 10.3, keď bol obnovený prenos elektriny alebo distribúcia 

elektriny do konca roka t-1.   

Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy. 

 

Tabuľka č. 10.8.4 

Počet udalostí, keď nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i) 

1 2 3 

I. r. Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5 

Počet prípadov nedodržania štandardu 

kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí 

podľa § 5 písm. f) až i) 

1. písm. f), zásah vyššej moci  

2. 
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa 

príslušného štandardu kvality 
 

3. 
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných 

údajov v príslušnej zmluve  
 

4. 
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým 

odberateľom elektriny alebo treťou stranou 
 

Vysvetlivky k tabuľke č. 10.8.4: 

Tabuľku úradu predkladá prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny. 

V riadku „1.“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí uvedených v časti „Udalosti zo sledovaného obdobia“ tabuľky č. 10.4. 

V riadku „2.“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí podľa tabuľky č. 10.5. 

V riadku „3.“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí podľa tabuľky č. 10.6. 

V riadku „4.“ sa v stĺpci 3 uvádza celkový počet udalostí podľa tabuľky č. 10.7. 
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