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Zdôvodnenie zapracovania/zamietnutia pripomienok z verejnej konzultácie 

Zdôvodnenie zapracovania/zamietnutia pripomienok z verejnej konzultácie k „Plánu skúšania“  

Informácie o pripomienkujúcom: Názov a adresa subjektu: Slovenské elektrárne, a.s. 

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

Čl. 

ods. 

(písm.) 

Znenie pripomienky Odôvodnenie pripomienky Odpoveď SEPS 
Zapracovanie do 

návrhu podmienok 

Čl. 2 

ods. 1 

Požadujeme doplniť odsek 

o potrebu prerokovania 

skúšky na spoločnom 

stretnutí do 30 dní od 

doručenia výzvy. 

Z dôvodu vyjasnenia 

požiadaviek zo strany 

PPS/PDS definovaných 

v zaslanej výzve. 

Do čl. 2 ods. 1 Plánu skúšania bude doplnený 

bod d) o možnosť skúšaného subjektu 

požiadať PPS resp. PDS do 30 dní od 

doručenia výzvy o spoločné stretnutie: 

„Prevádzkovateľ priamo pripojeného 

zariadenia ma právo požiadať do 30 dní od 

doručenia výzva na realizáciu skúšky 

o spoločné stretnutia s PPS, resp. PDS za 

účelom prerokovania skúšky.“ 

čiastočne 

Čl. 2 

ods. 4 

Požadujeme doplniť do 

ods. 4 - PPS a PDS sú 

povinní bezodplatne 

poskytnúť namerané údaje 

z nimi prevádzkovaných 

zariadení, ktoré boli 

súčasťou skúšky. 

Z dôvodu predchádzania 

problémov pri potrebe 

dokladovania nameraných 

hodnôt. V zmysle legislatívy 

je za meranie zodpovedný 

príslušný PPS/PDS. 

Navrhnutý text bude čiastočne zapracovaný do 

čl. 2 ods. 4 Plánu skúšania: 

„PPS a PDS sú povinní bezodplatne poskytnúť 

namerané údaje z nimi prevádzkovaných 

zariadení, ktoré boli súčasťou skúšky a boli na 

nich počas skúšky realizované záznamy 

merania.“  

PPS a PDS nepredpokladá, že inštaluje na 

všetky zariadenia zahrnuté do skúšky meracie 

zariadenia. 

čiastočne 

Čl. 2 

ods. 5 

Slovné spojenie 

„stanovené požiadavky“ 
Presnejšie zadefinovanie. 

Cieľ môže byť dosiahnutý aj bez dodržania 

stanovených požiadaviek, preto sa táto 

pripomienka nezapracuje do Plánu skúšania. 

nie 
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písm. 

c) 

nahradiť slovným spojením 

„ciele daného typu skúšky“. 

Čl. 3 

Požadujeme doplniť ods. 6 

- Zariadenia, ktoré z 

konštrukčného hľadiska 

neumožňujú prechod do 

režimu regulácie otáčok, 

nespadajú do požiadavky 

na skúšku. 

Niektoré zariadenia 

z konštrukčného hľadiska 

nevedia realizovať prechod 

do režimu regulácie, preto 

by takáto skúška v ich 

prípade nemala byť 

vykonávaná. 

Navrhnutý text bude zapracovaný do čl. 3 

Plánu skúšania. Nový ods. 3 znie: 

„Zariadenia, ktoré z konštrukčného hľadiska 

neumožňujú prechod do režimu regulácie 

otáčok, nespadajú do požiadavky na skúšku.“ 

 

áno 

Čl. 4 

ods. 1 

Navrhujeme nahradiť slovo 

„prechodu“ na 

„odstavenia“. 

Terminologicky presnejšie.   
V čl. 4 ods. 1 bude slovo „prechodu“ 

nahradené slovom „odstavenia“.  
áno 

Čl. 5 

Doplniť ods. 6 - V prípade 

jadrovej elektrárne sa 

zohľadnia ekonomické 

špecifiká a bezpečnostné 

obmedzenia danej 

technológie. 

Navrhujeme doplniť odsek, 

v ktorom budú špecifiká 

jadrovej elektrárne 

zohľadnené.   

Navrhnutý text bude čiastočne zapracovaný do 

čl. 5 ods. 5 Plánu skúšania: 

„V prípade jadrovej elektrárne sa zohľadnia 

bezpečnostné obmedzenia danej technológie.“ 

Ekonomické špecifiká sa budú zohľadňovať 

nielen pre JE, ale aj pre iné skúšané 

zariadenia. 

čiastočne 

 


