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

 
                                                                                 

Dodatok č. 4  
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 v znení dodatku 
č. 1 zo dňa 26. marca 2021, dodatku č. 2 zo dňa 11. mája 2021 a dodatku č. 3 zo dňa                  
23. júna 2021 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V čl. 4 ods. 7 sa dopĺňa písm. i), ktoré znie: 
   „i) odbor organizácie trhu a regulačnej politiky“. 

 
2. V čl. 4 ods. 9 sa vypúšťa písm. b). Doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b). 

 
3. V čl. 7 ods. 4 písm. a) sa dopĺňa bod 9, ktorý znie: 

   „9. riaditeľa odboru organizácie trhu a regulačnej politiky“. 
   Doterajší bod 9 sa označuje ako bod 10. 
 

4. V čl. 8 ods. 10 sa vypúšťa písm. b). Doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b). 
 

5. V čl. 15  sa dopĺňa ods. 7, ktorý znie: 
   „7. Organizačné útvary a ich zamestnanci môžu vykonávať svoju činnosť aj                    

na pracoviskách zriadených mimo sídla úradu, a to v Trenčíne, ul. Hurbanova 59, 
Martine, ul. Pavla Mudroňa 45 a Košiciach, ul. Krivá 23“. 

    Doterajší ods. 7 sa označuje ako ods. 8. 
 

6. Za čl. 25 sa vkladá čl. 26, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„Článok 26 
Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky 

 
1. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky plní úlohy úradu v oblasti regulácie 

sieťových odvetví. 
2. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky najmä: 

a) rozhoduje o schválení 
1. pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, 
2. zmlúv o poskytovaní služieb podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona o regulácii, 
3. podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, 

podmienok poskytovania služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy iným 
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častiam vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy,   

4. zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prenosovej sústavy,  
5. podmienok poskytovania služieb prevádzkovateľa prepravnej siete iným častiam 

vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ  
prepravnej siete,   

6. zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prepravnej siete, 
7. obchodných a finančných zmlúv prevádzkovateľa prepravnej siete s vertikálne 

integrovaným podnikom vrátane návrhov ich zmien, 
b)  rozhoduje o  

1. použití príjmov z pridelenia kapacity spojovacích vedení, ak ich nemožno 
efektívne použiť na garantovanie skutočnej dostupnosti pridelenej kapacity, 
udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít spojovacích vedení prostredníctvom 
investícií do sústav, najmä do nových spojovacích vedení, 

2. schválení pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií a vykonáva dohľad nad 
aukciami pre predaj elektriny, 

3. súhlase s výstavbou priameho vedenia 
4. uložení pokuty za nedodržanie povinností regulovaných subjektov vyplývajúcich 

z ustanovenia § 22  zákona o regulácii,  
5. uložení pokuty za nedodržanie povinností regulovaných subjektov podľa § 16 

zákona č. 251/2012 Z. z. viesť evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, vyhotoviť za 
každú činnosť samostatný výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív                      
a pasív, predložiť úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, 
nákladov a výnosov, nedodržanie povinností regulovaných subjektov 
vyplývajúcich z ustanovenia § 29 ods. 1 písm. i) a k) zákona o regulácii. 

c) sleduje a analyzuje  
1. trh s elektrinou a trh s plynom, zverejňuje výsledky sledovania na webovom sídle 

úradu,  
2. regulačné metódy uplatňované v členských štátoch EÚ a nečlenských štátoch EÚ 

s regulačnými metódami uplatňovanými v SR, 
d) vypracováva návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, a o spôsobe vedenia evidencie aktív, pasív, nákladov a výnosov,  

e) eviduje a vyhodnocuje za každú regulovanú činnosť v oblasti 
elektroenergetiky, plynárenstva, vodárenstva a tepelnej energetiky samostatný výkaz 
ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív, predkladaný regulovanými 
subjektmi, 

f) vyhodnocuje skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, vedeného regulovaným 
subjektom podľa § 10 písm. b) bodu 1. zákona o regulácii, 

g) vypracováva analýzy o vplyvoch cenových rozhodnutí vydaných úradom                    
na  regulované subjekty, strategické vývojové analýzy cien regulovaných činností                    
v SR pre nadchádzajúce regulačné obdobia, analýzy ekonomických ukazovateľov 
a finančnej situácie vybraných  regulovaných subjektov, analýzy na posudzovanie 
korekčných faktorov vstupujúcich do cenových konaní, analýzy uzatvárania zmlúv 
o poskytovaní služieb v rámci vertikálne integrovaných podnikov, 

h) spolupracuje  
1. v legislatívnom procese pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov                  

v oblasti regulácie v sieťových odvetviach,  
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2. s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri vypracovávaní koncepcie na ochranu 
odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, 

i) spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi pri navrhovaní rozsahu cenovej 
regulácie a spôsobe vykonania cenovej regulácie podľa zákona o regulácii,  

j) v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi sa podieľa na sledovaní 
dodržiavania pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom a navrhuje opatrenia 
na ich dodržiavanie, spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi pri tvorbe 
regulačných metód a sledovaní ich efektívnosti, 

k) vypracúva, monitoruje, kontroluje a vyhodnocuje plnenie regulačnej politiky, 
l) vypracúva  

1. návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa ustanovujú 
štandardy kvality v oblasti regulovaných činností,  

2. metodické usmernenia podľa § 9 ods. 3 zákona o regulácii, 
m) na základe podkladov regulovaných subjektov vyhodnocuje  štandardy kvality podľa 

§ 10 písm. b) bodu 2. zákona o regulácii, analyzuje vhodnosť, efektívnosť a dopady 
kompenzačných platieb na regulované spoločnosti a ich vplyv na trh, 

n) organizuje výberové konanie na dodávateľa technológie podľa § 9 ods. 1 písm. j) 
zákona o regulácii,  

o) eviduje údaje zaslané regulovanými subjektmi podľa § 29 ods. 1 písm. f) a j) a § 29 
ods. 2 až 6 zákona o regulácii, 

p) posudzuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR analýzu o zavedení 
inteligentných meracích  systémov podľa § 10 písm. h) zákona o regulácii,  

q) prijíma opatrenia na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme 
vrátane zabezpečenia prispievania k ochrane zraniteľných odberateľov                                 
a odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, 

r) navrhuje  
1. ceny elektriny pre stanovenie doplatku za výrobu elektriny z obnoviteľných 

zdrojov energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a spôsob ich výpočtu 
podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom,  

2. hodnoty statických a dynamických parametrov, ako podklad do cenových konaní 
na príslušný rok, prípadne nové regulačné obdobia 

s) zabezpečuje prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, rozhoduje o vyňatí 
z regulácie pre nové prepojovacie vedenia a o výnimke z použitia príjmov                    
z pridelenia nových prepojovacích vedení, 

t) pripravuje podklady pre rozhodovanie predsedu o udelení výnimky z povinnosti 
prístupu do sústavy pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie 
vedenia. 

3. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky vykonáva svoju činnosť aj na detašovanom 
pracovisku v Martine, ul. Pavla Mudroňa 45. 

4. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky vykonáva ďalšie úlohy súvisiace                     
s pôsobnosťou odboru.   

5. Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu 
úradu.“  

 
 
Doterajšie články 26 až 29 sa označujú ako články 27 až 30. Doterajší článok 30 sa vypúšťa. 
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7. Čl. 27 ods. 3 znie: 
   „Odbor kontroly vykonáva svoju činnosť aj na detašovaných pracoviskách zriadených   

mimo sídla úradu, a to v Trenčíne, ul. Hurbanova 59, Martine, ul. Pavla Mudroňa 45                    
a Košiciach, ul. Krivá 23.“ 

 
8. Schéma organizačného členenia úradu tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 

 
9. Zoznam zaužívaných skratiek úradu tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku. 

 
 

Čl. II 

1. Konania začaté a právoplatne neukončené, v ktorých pôsobnosť vykonával odbor 
regulačnej politiky podľa organizačného poriadku účinného do 31. augusta 2021,                       
sa dokončia podľa organizačného poriadku účinného od 1. septembra 2021. 

2. Začaté a neukončené činnosti úradu a administratívna agenda, v ktorých pôsobnosť 
vykonáva odbor regulačnej politiky podľa organizačného poriadku účinného                           
do 31. augusta 2021, sa dokončia podľa organizačného poriadku účinného                            
od 1. septembra 2021. 

 
 

Čl. III 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.  

 

 

V Bratislave  24. augusta 2021 

 

 

 

                                                                    Andrej Juris 
                                                                     predseda a generálny tajomník 

                                                                     služobného úradu 
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príloha č. 2 k dodatku č. 4 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 - OOEP - odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou a plynom - oddelenie 

obchodu s elektrinou a plynom 
ORTE - odbor regulácie tepelnej energetiky 
ORV - odbor regulácie vodárenstva 
OOS - odbor ochrany spotrebiteľa 
OOTaRP - odbor organizácie trhu a regulačnej politiky 
 
 
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 
RDK -  referát pre druhostupňové konania 
 
ORE - odbor regulácie elektroenergetiky 
OOZEaKVET - odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla 
 
 
 
 
 


