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ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

 
                                                                                                                    

Dodatok č. 1  
k služobnému predpisu č. 02/2021  

 

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 6 písm. g) zákona                               
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva tento 
dodatok k organizačnému poriadku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“): 

Čl. I 
Služobný predpis č. 02/2021 (organizačný poriadok) zo dňa 24. februára 2021 sa mení 

a dopĺňa takto: 
 
1. Článok 29 znie: 

„Článok 29 
Odbor regulácie elektroenergetiky 

1. Odbor regulácie elektroenergetiky plní úlohy v oblasti regulácie elektroenergetiky                          
a v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na účinnom fungovaní trhu s elektrinou,                                           
na zabezpečovaní transparentnej, nediskriminačnej a efektívnej cenovej regulácii 
v sieťových odvetviach. 

2. Odbor regulácie elektroenergetiky pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych 
predpisov, týkajúcich sa regulácie činností v oblasti elektroenergetiky. 

3. Do odboru regulácie elektroenergetiky  je začlenený referát obnoviteľných zdrojov energie 
a kombinovanej výroby elektriny a tepla (ďalej len „referát OZE a KVET“). 

4. Odbor regulácie elektroenergetiky najmä 
a) vykonáva  

1. cenovú reguláciu v elektroenergetike podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e), g) a h), § 12, 
14 a 17 zákona o regulácii, spracovanie cenových návrhov, prípravu  cenových 
rozhodnutí a zabezpečuje ich  zverejňovanie na webovom sídle úradu v súlade                         
s § 14 ods. 12 zákona o regulácii, 

2. vecnú reguláciu v elektroenergetike podľa § 13 ods. 1 písm. c) a n), § 13 ods. 2 písm. 
a) až c) a n), § 15 a 17 zákona o regulácii a mimoriadnej regulácii podľa § 16 zákona 
o regulácii vrátane vydávania prvostupňových rozhodnutí a potvrdení a ich 
zverejňovanie na webovom sídle úradu, 

b) určuje individuálne sadzby taríf za systémové služby podľa § 12 ods. 6 zákona 
o regulácii, 

c) vydáva cenové rozhodnutia v súlade s § 14 ods. 11 zákona o regulácii, 
d) rozhoduje o 

1. schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora 
krátkodobého trhu s elektrinou, 

2. schválení dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy,  
3. určení nominovaného organizátora trhu s elektrinou na vykonávanie jednotného 

prepojenia denných a vnútrodenných trhov, 
4. uložení povinnosti prevádzkovateľovi prenosovej sústavy vykonať zmenu 

desaťročného plánu rozvoja sústavy, 
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5. zrušení miesta pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny                                             
a prevádzkovateľa distribučnej sústavy na prenosovú sústavu, 

6. schválení podmienok alebo metodiky pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo 
organizátora trhu s elektrinou pri cezhraničnej infraštruktúre, 

e) ukladá pokuty na prvom stupni správneho konania za porušenie § 14 ods. 5 písm. b), c)       
a d), § 14 ods. 7, § 14 ods. 17 a § 29 ods. 1 písm. i) až k) a p) zákona o regulácii 
v pôsobnosti odboru, 

f) sleduje  
1. uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie predchádzania vzniku preťaženia 

sústavy a na riešenie preťaženia sústavy, vyhodnocuje tieto opatrenia, ukladá nové 
opatrenia na riešenie týchto stavov a zverejňuje výsledky sledovania                                         
na webovom sídle úradu, 

2. vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy a zverejňuje výsledky konzultácií 
týkajúcich sa desaťročného plánu rozvoja sústavy na webovom sídle úradu, 

3. technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav z územia EÚ                        
a z územia tretích štátov a zverejňuje výsledky sledovania na webovom sídle úradu, 

g) vypracováva vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa regionálnej distribučnej 
sústavy, vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,  

h) posudzuje technické podmienky prevádzkovateľa sústavy a žiada o ich zmenu, ak sú 
technické podmienky v rozpore so zákonom č. 251/2012 Z. z., 

i) pre evidenciu a vymáhanie pokút poskytuje odboru ekonomiky, informatiky a správy 
informácie a podklady o vydaných a právoplatných rozhodnutiach o uložení pokuty,  

j) pripravuje podklady pre odbor legislatívy a právnej agendy na vydanie rozhodnutia                     
o vyňatí regulovaného subjektu, alebo skupiny regulovaných subjektov, alebo              
regulovanej činnosti, alebo skupiny regulovaných činností z regulácie, ak pominuli              
dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhových síl postačuje  na zachovanie účelu              
regulácie; za týmto účelom spolupracuje s odborom legislatívy a právnej agendy                          
pri príprave rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety, 

k) pripravuje  
1. podklady pre informovanie Národnej banky Slovenska, Protimonopolného úradu SR, 

Európskej komisie a agentúry o porušení nariadenia Európskeho parlamentu                   
a  Rady č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou 
(ďalej len “nariadenie č. 1227/2011“) pri obchodovaní na veľkoobchodnom trhu                     
s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom, 

2. pre rozhodovanie predsedu o udelení výnimky z povinnosti prístupu do sústavy                 
pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia, 

l) vedie register účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom na účely 
sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom                          
v súlade s nariadením č.1227/2011, 

m) sleduje a pravidelne informuje úrad o koncepčných dokumentoch a zámeroch iných 
krajín sveta v oblasti energetiky a obchodu s elektrinou, 

n) navrhuje zaradiť oblasť alebo regulované subjekty do plánu kontrol úradu. 
5. Referát OZE a KVET najmä 

a) vykonáva 
1. zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu                     

na účely cenovej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa daňového poriadku 
a zákona o sociálnom poistení, 

2. cenovú reguláciu v elektroenergetike podľa § 11 ods. 1 písm. a), b), i), j), k) a l),                     
§ 12, 14 a 17 zákona o regulácii, spracovanie cenových návrhov, prípravu cenových 
rozhodnutí a zabezpečuje ich zverejňovanie na webovom sídle úradu v súlade                            
s § 14 ods. 12 zákona  o regulácii,  
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b)  určuje individuálne sadzby taríf za prevádzkovanie systému  podľa § 12 ods. 7 zákona                     
o regulácii, 

c) aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým v zmysle zákona                                           
č. 309/2009 Z. z. zaniklo právo na podporu a zverejňuje ho na webovom sídle úradu, 

d) vykonáva dohľad nad zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa 
zákona č. 309/2009 Z. z.,  

e) vydáva  
1. potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia                            

o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,  
2. stanoviská k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia  na výrobu  

elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW podľa § 12 ods. 6 zákona                
č. 251/2012 Z. z. 

6. Odbor regulácie elektroenergetiky spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov EÚ 
prostredníctvom výmeny informácií na účely  
a) podpory regionálnej spolupráce a bilaterálnej spolupráce na trhu s elektrinou v súlade                    

s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady a o tejto spolupráci informuje Európsku 
komisiu a ostatné členské štáty,  

b) podpory spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav na regionálnej úrovni vrátane 
cezhraničných otázok,  

c) vytvárania podmienok, aby prevádzkovatelia prenosových sústav mali na regionálnej 
úrovni jeden alebo viaceré integrované systémy, ktoré pokrývajú dva alebo viaceré 
integrované systémy na účely prideľovania kapacity a kontroly bezpečnosti sústavy,  

d) prijatia opatrení, ktoré prevádzkovateľom prenosových sústav umožnia vzájomnú 
výmenu elektriny, prideľovanie cezhraničnej kapacity, spolupracovať pri rozvoji 
pravidiel riadenia preťaženia sústavy, sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou               
v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady. 

7. Odbor regulácie elektroenergetiky vykonáva ďalšie úlohy súvisiace s pôsobnosťou odboru.   
8. Odbor regulácie elektroenergetiky plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu                        

a podpredsedu úradu.“ 
 
2. Schéma organizačného členenia úradu tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 
3. Zoznam zaužívaných skratiek úradu tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku. 

 
 

Čl. II 
Zrušuje sa príloha č. 1b služobného predpisu č. 02/2021. 
 

Čl. III 
Tento dodatok k služobnému predpisu č. 02/2021 (organizačný poriadok) zo dňa                          

24. februára 2021 nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.  

 

V Bratislave  26. marca 2021 

 
 

                                                                    Andrej Juris 
                                                                     predseda a generálny tajomník 

                                                                     služobného úradu 
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príloha č. 2 k dodatku č. 1 SP č. 02/2021 
 

Zoznam zaužívaných skratiek úradu: 
 
 
ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
RR - Regulačná rada 
GTSÚ - generálny tajomník služobného úradu 
PoP - podpredseda úradu + iniciálky  
GRS - generálny riaditeľ sekcie 
RO - riaditeľ odboru 
VO - vedúci oddelenia 
PVÚ - porada vedenia úradu 
 
KÚ - kancelária úradu 
RKÚ - riaditeľ kancelárie úradu 
KP - kancelária predsedu 
RKP - riaditeľ kancelárie predsedu 
OEIaS - odbor ekonomiky, informatiky a správy 
OMV - oddelenie medzinárodných vzťahov 
OÚ - osobný úrad 
ÚVA - útvar vnútorného auditu 
ORPaOEP - odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou a plynom 
ORPaOEP - ROEP - odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou a plynom - referát 

obchodu s elektrinou a plynom 
ORTE - odbor regulácie tepelnej energetiky 
ORV - odbor regulácie vodárenstva 
OOS - odbor ochrany spotrebiteľa 
 
OK - odbor kontroly 
OLaPA -  odbor legislatívy a právnej agendy 
OLaPA - OPS - odbor legislatívy a právnej agendy - oddelenie právnych služieb 
OLaPA - OOP - odbor legislatívy a právnej agendy - oddelenie oprávnení 
RRR -  referát Regulačnej rady 
 
ORE - odbor regulácie elektroenergetiky 
ORE - ROZE a KVET - odbor regulácie elektroenergetiky - referát  obnoviteľných zdrojov 

energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla 
OREPO - odbor regulačnej politiky 
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