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ÚČEL 

V súlade s § 64, ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike “) je spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako 
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku (ďalej 
len „PDS“) povinný vypracovať program súladu PDS (ďalej len „program súladu “). Program 
súladu určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania PDS, určí konkrétne 
povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania PDS 
a v súlade s § 65 ods. 3 písm. d zákona o energetike zabezpečí nezávislosť PDS. Podľa § 
64 ods. 9 zákona o energetike je PDS povinný každoročne vypracovať správu o plnení 
opatrení prijatých v programe súladu. Túto správu manažér programu súladu predkladá 
každoročne do 30. apríla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a PDS zverejňuje 
každoročne do 30. júna na svojej internetovej stránke spolu s výročnou správou. 
 

ROZSAH PLATNOSTI 

Tento predpis platí pre všetkých zamestnancov PDS. Zodpovednosti a úlohy stanovené v 
programe súladu musia byť plnené spôsobom, ktorý stanovuje tento predpis. 
 

POJMY A SKRATKY 

POJMY 

distribučná sieť 

Distribučná sieť prevádzkovaná PDS 

IT systémy 

Informačné systémy ktoré používa PDS ako prevádzkovateľ distribučnej siete. 

zákon o energetike 

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

regulačný zákon 

Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

program súladu 

Tento predpis, ktorý určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania 
PDS, určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného 
diskriminačného správania PDS a zabezpečí nezávislosť PDS.  

manažér programu súladu 

Osoba vykonávajúca činnosť pre PDS v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom 
vzťahu, ktorá je povinná zabezpečiť úlohy, ktoré sú stanovené v § 65 ods. 8 zákona 
o energetike. Jedná sa o sledovanie a vyhodnotenie plnenia programu súladu, 
vydávanie odporúčaní týkajúcich sa programu súladu a informovanie o závažných 
porušeniach programu súladu. 

distribučné služby 

Služby ktoré poskytuje PDS zmluvným partnerom v rámci zmluvy o pripojení a zmluvy 
o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu. 

 

 



dôverná informácia 

Informácia presného charakteru, ktorá nebola uverejnená, ktorá priamo alebo 
nepriamo súvisí s jedným alebo viacerými veľkoobchodnými energetickými produktmi a 
ktorá by pravdepodobne mala značný vplyv na ceny týchto veľkoobchodných 
energetických produktov, ak by sa uverejnila. 

 

Ostatné názvy a pojmy v programe súladu sú zhodné s názvami a definíciami používanými v 
zákone o energetike, v regulačnom zákone a v nariadení REMIT 
 

SKRATKY 

 

Skratka Popis skratky 

PDS spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je 
súčasťou vertikálne integrovaného podniku 

SPP spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá je súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku 

ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

IT služby služby týkajúce sa informačných technológií 

 
 

OPATRENIA NA ZABEZPE ČENIE PROGRAMU SÚLADU 

NEZÁVISLOSŤ PDS 

Nezávislosť PDS od iných činností vertikálne integrovaného podniku, ktoré nesúvisia s 
distribúciou plynu sa zabezpečuje nasledovnými opatreniami: 

Oddelenie PDS 

PDS je z hľadiska právnej subjektivity, organizácie a rozhodovania nezávislý od iných 
činností, ktoré nesúvisia s distribúciou plynu.  

Politika manažmentu PDS 

Organizačné usporiadanie PDS zabezpečuje, že osoby zodpovedné za riadenie 
distribučnej siete, sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení činností výroby, 
prepravy a dodávky plynu integrovaného podniku. 

Nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej siete 

Osoby zodpovedné za riadenie distribučnej siete nesmú mať priamo alebo 
sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho 
istého integrovaného podniku ako PDS, ani od nej prijímať podiel na zisku alebo iné 
majetkové plnenie. 

Mzdová politika osôb zodpovedných za riadenie distribučnej siete 

Odmeňovanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej siete nesmie žiadnym 
spôsobom závisieť od hospodárskych výsledkov iných osôb ako PDS. 

Rozhodovacie práva PDS 

Rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, 
údržbu alebo rozvoj distribučnej siete, sú nezávislé od rozhodovacích práv, ktoré sa 
viažu k inému majetku integrovaného podniku s rešpektovaním práva integrovaného 



podniku na ochranu majetku a práva integrovaného podniku schvaľovať ročný 
finančný plán PDS a určiť mieru zadlženia PDS. Rozhodnutia PDS týkajúce sa 
každodennej prevádzky prevádzkovateľa distribučnej siete, výstavby alebo 
modernizácie distribučnej siete nie sú ovplyvňované integrovaným podnikom vtedy, 
ak rozhodnutia PDS sú v súlade so schválenými ukazovateľmi finančného plánu. 

Disponovanie zdrojmi PDS 

PDS disponuje zdrojmi vrátane ľudských, technických, materiálnych a finančných 
zdrojov, ktoré sú potrebné na účely prevádzkovania, údržby a rozvoja distribučnej 
siete pričom sa nevylučuje existencia vhodných mechanizmov, ktorými sa zabezpečí 
právo na ochranu majetku integrovaného podniku. 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 

Transparentnosť a nediskriminačné správanie PDS pri poskytovaní informácií sa 
zabezpečuje nasledovnými opatreniami: 

Kategorizácia poskytovaných informácií 

Informácie ktoré poskytuje PDS účastníkom trhu s plynom sú rozdelené do 
nasledovných kategórií: 
- verejné informácie; 
- obchodné podmienky PDS; 
- technické podmienky PDS; 
- informácie PDS poskytované zmluvným partnerom; 
- informácie PDS poskytované autoritám na základe požiadaviek predpisov. 
Pravidlá pre spôsob poskytovania informácií a zodpovednosti za ich poskytovanie sa 
delia v závislosti od uvedenej kategórie a sú uvedené v ďalších bodoch. 

Verejné informácie 

Verejné informácie sú informácie PDS ktoré sú určené pre verejnosť. Verejné 
informácie sa poskytujú nediskriminačným spôsobom. Verejné informácie 
poskytované verejnosti pracovníkmi PDS sa poskytujú formou a v rozsahu, ktorý 
stanovuje manažér pre komunikáciu. 

Informácie o obchodných podmienkach PDS  

Informácie o obchodných podmienkach PDS pre pripojenie do distribučnej siete, pre 
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa poskytujú transparentným a 
nediskriminačným spôsobom v súlade s legislatívnymi predpismi na internetovej 
stránke PDS. Obchodné podmienky sú uvedené buď v Prevádzkovom poriadku PDS, 
ktorý schvaľuje ÚRSO a ktorý je zverejnený na internetovej stránke PDS, alebo sú 
priamo zverejnené na internetovej stránke PDS. 

Informácie o technických podmienkach PDS 

Technické podmienky PDS stanovujú technické podmienky pripojenia do distribučnej 
siete, distribúcie plynu, prevádzkovania distribučnej siete a určujú kritériá technickej 
bezpečnosti distribučnej siete. Informácie o technických podmienkach PDS sa 
poskytujú transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade s legislatívnymi 
predpismi zverejnením na internetovej stránke PDS najneskôr jeden mesiac pred 
nadobudnutím ich účinnosti. 

Informácie o poskytovaní distribučných služieb účastníkom trhu s plynom 

Informácie o distribučných službách, ktoré poskytuje PDS účastníkom trhu s plynom 
sú uvedené v katalógu služieb PDS, ktorý je zverejnený na internetovej stránke PDS. 



Informácie poskytované zmluvným partnerom v súvislosti s distribučnými službami 

Informácie PDS ktoré sú určené zmluvným partnerom v súvislosti s distribučnými 
službami sa poskytujú transparentným a nediskriminačným spôsobom. Informácie 
ktoré majú charakter obchodného tajomstva sa poskytujú takým spôsobom, aby bolo 
zabezpečené poskytnutie informácie iba tomu zmluvnému partnerovi, ktorému sú 
určené a aby bola zabezpečená ochrana týchto informácií. 

Informácie PDS poskytované autoritám na základe požiadaviek predpisov 

Informácie PDS ktoré sú poskytované autoritám na základe požiadaviek predpisov, 
napríklad ÚRSO na základe regulačného zákona, Štátnej energetickej inšpekcii na 
základe zákona o energetike a.t.ď., sa poskytujú autoritám v súlade s legislatívnymi 
predpismi.  

 

POSKYTOVANIE SLUŽIEB ÚČASTNÍKOM TRHU S PLYNOM 

Nediskriminačné a transparentné podmienky poskytovania služieb PDS účastníkom trhu 
s plynom a preberanie služieb ktoré vertikálne integrovaný podnik poskytuje PDS a ktoré 
umožnia nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu, sa vykonáva 
nasledovnými opatreniami: 

Uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej siete 

PDS zabezpečí postup prijímania a posudzovania žiadosti o pripojenie do distribučnej 
siete a postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete takým 
spôsobom, aby bola dodržaná transparentnosť a nediskriminačné podmienky pre 
všetkých účastníkov trhu s plynom. 

Pripojenie do distribučnej siete 

PDS zabezpečí pripojenie do distribučnej siete v súlade s legislatívnymi predpismi, 
obchodnými podmienkami PDS a technickými podmienkami PDS. Postup pripojenia 
do distribučnej siete je zabezpečený takým spôsobom, aby bola dodržaná 
transparentnosť a nediskriminačné podmienky pre všetkých účastníkov trhu s plynom. 

Uzatvorenie zmluvy o  prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu 

PDS zabezpečí postup prijímania a posudzovania žiadosti o prístup do distribučnej 
siete a distribúcii plynu a postup pri uzatváraní zmluvy o prístup do distribučnej siete 
a distribúcii plynu takým spôsobom, aby bola dodržaná transparentnosť 
a nediskriminačné podmienky pre všetkých užívateľov siete. 

Nominácia, renominácia a fyzické vyvažovanie distribučnej siete 

PDS zabezpečí nomináciu, renomináciu a fyzické vyvažovanie distribučnej siete v 
súlade s legislatívnymi predpismi, obchodnými podmienkami PDS a technickými 
podmienkami PDS. Postup prijímania a posudzovania nominácie a renominácie je 
zabezpečený takým spôsobom, aby bola dodržaná transparentnosť 
a nediskriminačné podmienky pre všetkých užívateľov siete. 

Preberanie služieb ktoré vertikálne integrovaný podnik poskytuje PDS 

PDS preberá služby, ktoré vertikálne integrovaný podnik poskytuje PDS, iba na 
základe zmlúv o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluvy SLA“). Na základe požiadavky 
ÚRSO ku dňu 31.12.2013 PDS značne obmedzil preberanie služieb od SPP. PDS od 
SPP bude preberať len služby v oblasti prenájmu nehnuteľností a v oblasti IT, pričom 
rozsah služieb v oblasti IT sa postupne znižuje. Tým sa posilnila nezávislosť 
prevádzkovateľa distribučnej siete. PDS zabezpečí v zmluvách SLA také podmienky 
preberania služieb, ktoré umožnia PDS nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými 
účastníkmi trhu. 



 

PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA MANAŽÉRA PROGRAMU SÚLADU 

Manažér programu súladu musí splniť podmienky, ktoré sú určené v § 65 ods. 4 a ods. 5 
zákona o energetike. Jedná sa o nasledovné podmienky: 

Požadované vzdelanie a prax manažéra programu súladu 

Manažér programu súladu musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
technického, ekonomického alebo právnického zamerania a musí mať odbornú prax 
v plynárenstve v dĺžke najmenej päť rokov. Ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad 
právnická osoba, požiadavku vysokoškolského vzdelania a odbornej praxe 
v plynárenstve musí spĺňať jej zodpovedný zástupca. 

Podmienky na nezávislý výkon úloh manažéra programu súladu 

Manažér programu súladu má vytvorené podmienky na nezávislý výkon úloh, ktoré 
sú uvedené v časti 5.6 tohto predpisu. Podmienkami na nezávislý výkon úloh 
manažéra programu sú aj zmluvné podmienky týkajúce sa dĺžky a skončenia jeho 
zmluvného vzťahu s PDS a jeho odmeňovania. Ak manažér programu súladu 
vykonáva činnosť pre PDS v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, je vo 
veciach týkajúcich sa plnenia úloh, ktoré sú uvedené v časti 5.6 tohto predpisu, 
v priamej riadiacej pôsobnosti Predstavenstva PDS. 

Zmluvné vzťahy manažéra programu súladu s vertikálne integrovaným plynárenským 
podnikom 

Manažér programu súladu nesmie mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú 
účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných 
orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského 
podniku ako PDS, alebo osoby, ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súčasťou toho 
istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako PDS, priamo alebo 
nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonávať činnosť 
v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou 
alebo osobami priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu. Manažér 
programu súladu nesmie mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na 
podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, 
ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je 
súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako 
prevádzkovateľ distribučnej siete, alebo osobou, ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou 
toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ 
distribučnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu. Iným zmluvným 
vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prepravnej siete, 
zmluvou o pripojení do distribučnej siete, zmluvou o prístupe do prepravnej siete 
a preprave plynu, zmluvou o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, zmluvou 
o združenej dodávke plynu a zmluvou o dodávke plynu pre vlastnú spotrebu 
odberateľa. 

 

VYMENOVANIE ALEBO USTANOVENIE A ODVOLANIE MANAŽÉRA PROGRAMU 
SÚLADU 

Vymenovanie alebo ustanovenie a odvolanie manažéra programu súladu musí byť v súlade 
s § 65 ods. 6 a ods. 7 zákona o energetike. Vymenovanie alebo ustanovenie a odvolanie 
manažéra programu súladu sa vykonáva nasledovne: 



Vymenovanie alebo ustanovenie a odvolanie manažéra programu súladu 

Na vymenovanie alebo ustanovenie manažéra programu súladu sa vyžaduje 
predchádzajúci súhlas ÚRSO, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné. 
ÚRSO nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením, ak nie sú 
splnené príslušné podmienky zákona o energetike. Na odvolanie manažéra programu 
súladu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ÚRSO, inak je odvolanie neplatné. ÚRSO 
nevydá predchádzajúci súhlas s odvolaním, ak má odôvodnené pochybnosti 
o oprávnenosti dôvodov na odvolanie manažéra programu súladu. Ak ÚRSO nevydá 
rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa tohto odseku do troch týždňov 
odo dňa doručenia úplnej žiadosti PDS, predpokladá sa, že ÚRSO vydalo 
rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu. ÚRSO oznámi PDS deň doručenia 
úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas.  

Skončenie pracovného pomeru manažéra programu súladu 

Odvolanie manažéra programu súladu je podmienkou skončenia pracovného pomeru 
manažéra programu súladu, ktorý vykonáva činnosť v pracovnom pomere, 
výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany 
zamestnávateľa. Lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru 
výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru počas konania 
o vydanie predchádzajúceho súhlasu ÚRSO s odvolaním manažéra programu súladu 
neplynú. 

 

ČINNOSTI MANAŽÉRA PROGRAMU SÚLADU 

Manažér programu súladu vykonáva nasledovné činnosti, ktoré zabezpečujú plnenie 
opatrení programu súladu: 

Školenia zamestnancov PDS o programe súladu 

Manažér programu súladu poskytuje zamestnancom PDS formou školení informácie 
o programe súladu a o postupoch, ktorými sa zabezpečuje plnenie opatrení programu 
súladu. Navrhuje taký spôsob vykonávania školení, ktorý zabezpečí oboznámenie 
všetkých zamestnancov PDS s programom súladu na odpovedajúcej úrovni. 

Prístup k manažérovi programu súladu 

K manažérovi programu súladu majú prístup všetci zamestnanci PDS. Za účelom 
prístupu sú v prílohe č. 1 tohto predpisu uvedené kontaktné údaje manažéra 
programu súladu. Prístup k manažérovi programu súladu umožňuje zamestnancom 
PDS vyriešenie ich nejasností ohľadne programu súladu a informovanie manažéra 
programu súladu o podozreniach z porušovania programu súladu.  

Odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia 

Manažér programu súladu vydáva odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho 
plnenia. Odporúčania predkladá manažér programu súladu Predstavenstvu PDS.  

Správa o plnení opatrení prijatých v programe súladu 

Manažér programu súladu raz ročne vypracuje správu, v ktorej uvedie opatrenia 
prijaté na plnenie programu súladu a ich plnenie za predchádzajúci rok. Správu o 
plnení opatrení prijatých v programe súladu manažér programu súladu predloží 
Predstavenstvu PDS a zabezpečí jej predloženie na ÚRSO do 30. apríla. 

Sledovanie plnenia programu súladu 

Manažér programu súladu sleduje plnenie programu súladu a preveruje všetky 
podozrenia z porušovania programu súladu. 



Informovanie o porušení programu súladu 

Manažér programu súladu informuje Predstavenstvo PDS o zistených porušeniach 
programu súladu. V prípade že porušenie programu súladu závažne ohrozuje 
nediskriminačné správanie PDS alebo nezávislosť PDS, manažér programu súladu 
bezodkladne informuje o každom takomto závažnom porušení programu súladu 
Predstavenstvo PDS a ÚRSO. 

 

ČINNOSTI ZAMESTNANCOV PDS 

Zamestnanci PDS vykonávajú nasledovné činnosti, ktoré zabezpečia plnenie opatrení 
programu súladu: 

Oboznámenie sa s programom súladu 

Zamestnanec PDS a každý, kto sa podieľa na činnosti PDS sa zúčastňuje školení 
o programe súladu a na základe navrhnutého spôsobu vykonávania školení prípadne 
vykonáva školenie ďalších zamestnancov. Zamestnanec PDS sa oboznámi s týmto 
predpisom, ktorý je zverejnený v elektronickej databáze predpisov PDS a zabezpečí, 
aby sa oboznámili s týmto predpisom jemu podriadení zamestnanci PDS, ktorí 
nemajú prístup k elektronickej databáze. 

Dodržiavanie programu súladu 

Zamestnanci PDS a každý, kto sa podieľa na činnosti PDS, je povinný vykonávať 
svoju prácu takým spôsobom, aby bol dodržiavaný program súladu. Pri práci musí 
zachovať transparentnosť a nediskriminačné správanie voči účastníkom trhu 
s plynom. Nesmie poskytnúť žiadnemu účastníkovi trhu svojím správaním 
zvýhodnenie, ktoré by bolo v rozpore s opatreniami programu súladu. 

Povinnosť konať tak, aby nedošlo k zámene s dodávateľom alebo výrobcom plynu 

Zamestnanec PDS a každý, kto sa podieľa na činnosti PDS, je povinný konať tak, aby 
nedošlo k zámene PDS s dodávateľom plynu alebo výrobcom plynu, ktorý je 
súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku. 

Povinnosť konať tak, aby nedošlo k zneužitiu dôverných informácií 

Zamestnanec PDS a každý, kto sa podieľa na činnosti PDS, je povinný konať tak, aby 
nedošlo k zneužitiu dôverných informácií PDS na obchodovanie s veľkoobchodnými 
energetickými produktmi vo vlastnom mene, alebo v mene tretej strany. Zamestnanec 
PDS, ktorý v rámci svojej profesie zariaďuje transakcie s veľkoobchodnými 
energetickými produktmi a ktorý má dôvodné podozrenie, že určitá transakcia by 
mohla porušiť zákaz zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku, alebo 
zákaz manipulácie s trhom, to musí bezodkladne oznámiť manažérovi programu 
súladu, ktorý to bezodkladne oznámi Predstavenstvu PDS a ÚRSO. Zamestnanec 
PDS, ktorý v rámci svojej profesie zariaďuje transakcie s veľkoobchodnými 
energetickými produktmi, musí ustanoviť a zachovávať účinné opatrenia a postupy na 
zisťovanie porušení zákazu zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku, 
alebo zákazu manipulácie s trhom. 

Poskytnutie súčinnosti manažérovi programu súladu 

Zamestnanec PDS a každý, kto sa podieľa na činnosti PDS, je povinný poskytnúť 
manažérovi programu súladu informácie a doklady potrebné na plnenie jeho úloh, 
ktoré sú uvedené v časti 5.6 tohto predpisu a poskytnúť mu ďalšiu potrebnú 
súčinnosť. 

 
 



ZVEREJŃOVANIE A KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ PROGRAMU SÚLADU 

Požiadavka zverejňovania a kontroly plnenia opatrení programu súladu sa zabezpečuje 
nasledovne: 

Zverejňovanie správy o plnení opatrení prijatých v programe súladu 

PDS zverejní každoročne do 30. júna na svojej internetovej stránke správu o plnení 
opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok spolu s výročnou správou 
PDS. 

Zoznamovanie zamestnancov PDS s programom súladu 

Program súladu je prístupný všetkým zamestnancom PDS. PDS informuje formou 
školení všetkých zamestnancov o programe súladu. Zamestnanci  PDS potvrdzujú 
dohodnutou formou, že boli informovaní o programe súladu. 

Kontrola plnenia opatrení prijatých v programe súladu 

PDS kontroluje plnenie opatrení prijatých v programe súladu prostredníctvom svojho 
manažmentu. Nedodržiavanie opatrení prijatých v programe súladu sa považuje za 
porušenie pracovnej disciplíny a bude riešené v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

 

SÚVISIACE DOKUMENTY  

INTERNÉ PREDPISY 

a) Technické podmienky PDS 
b) Prevádzkový poriadok PDS 
c) Katalóg služieb PDS 

EXTERNÉ PREDPISY 

a) Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
b) Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach  
c) Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 
 


