
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISPEČERSKÝ PORIADOK PRE RIADENIE ELEKTRIZAČNEJ 

SÚSTAVY SR 
 
 

 
 

Členenie Dispečerského poriadku. 
1 Zoznam použitých skratiek  
2 Všeobecné ustanovenia  
3 Pravidla vzájomnej spolupráce  
4 Organizácia dispečerského riadenia ES SR  
5 Príprava prevádzky ES SR 
6 Podporné služby  
7 Operatívne riadenie prevádzky ES SR  
8 Riadenie ES SR pri stavoch núdze a dočasnom deficite výkonu  
9 Vyhodnotenie prevádzky ES SR  
10 Informačné systémy riadenia a výmena dát  
11 Záväzná dokumentácia pre dispečerské riadenie  
12 Terminológia  

 
 

Marec 2007 
 

Copyright © Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 2007, všetky práva vyhradené. 
Tento dokument je právne chránený. Žiadna časť nesmie byť publikovaná, reprodukovaná alebo pozmenená bez 
súhlasu a autorizácie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. 
 



 Dispečerský poriadok pre riadenie elektrizačnej sústavy SR 

 

Dátum platnosti:  Revízia: Návrh dokumentu Strana           2

PREHĽAD REVÍZIÍ 
 

Revízia Dátum Kapitola, 
časť 

Strany Poznámky 

 03/2007   Návrh dokumentu 

     

     

     

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dispečerský poriadok pre riadenie elektrizačnej sústavy SR 

 

Dátum platnosti:  Revízia: Návrh dokumentu Strana           3

Dispečerský poriadok pre riadenie elektrizačnej sústavy SR 
 
Obsah: 
 

1 Zoznam použitých skratiek .......................................................................................................5 

2 Všeobecné ustanovenia ..............................................................................................................6 

2.1 Základná úloha dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy ............................................6 

2.2 Záväznosť Dispečerského poriadku .....................................................................................6 

3 Pravidlá vzájomnej spolupráce.................................................................................................6 

4 Organizácia dispečerského riadenia ES SR.............................................................................7 

4.1 Dispečerské riadenie ............................................................................................................7 

4.2 Organizácia dispečerského riadenia ES ..............................................................................7 
4.2.1 Prvá úroveň dispečerského riadenia.............................................................................7 
4.2.2 Druhá úroveň dispečerského riadenia ..........................................................................8 
4.2.3 Tretia úroveň dispečerského riadenia...........................................................................9 

4.3 Systém odovzdávania pokynov a informácií pre dispečerské riadenie ES SR .....................9 

5 Príprava prevádzky ES SR........................................................................................................9 

5.1 Etapy prípravy prevádzky ES SR........................................................................................10 

5.2 Záväzné podklady...............................................................................................................10 

6 Podporné služby .......................................................................................................................10 

6.1 Kategórie podporných služieb............................................................................................11 

6.2 Požiadavky na podporné služby .........................................................................................11 

6.3 Plány potrieb a vyhodnocovanie PpS.................................................................................11 

7 Operatívne riadenie prevádzky ES SR...................................................................................11 

7.1 Operatívne riadenie zdrojov...............................................................................................12 
7.1.1 Operatívne riadenie cezhraničných prenosov elektriny. ............................................13 

7.2 Dispečerské riadenie podporných služieb..........................................................................13 

7.3 Dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy, schémy zapojenia .........................................14 
7.3.1 Postup pri uvoľňovaní výrobného a rozvodného zariadenia z prevádzky a opätovné 
uvádzanie tohto zariadenia do prevádzky ..................................................................................14 
7.3.2 Postup manipulácií pri uvoľňovaní rozvodných zariadení z prevádzky a opätovnom 
uvádzaní týchto zariadení do prevádzky ....................................................................................15 

7.4 Regulácia napätia a jalových výkonov v ES SR .................................................................16 

7.5 Práce a evidencia prác na rozvodnom zariadení...............................................................17 

7.6 Povinnosti zmenového personálu v čase služby a striedania zmien...................................17 

7.7 Príprava a požiadavky na výcvik dispečerov. ....................................................................18 

8 Riadenie ES SR pri stavoch núdze a dočasnom deficite výkonu .........................................18 



 Dispečerský poriadok pre riadenie elektrizačnej sústavy SR 

 

Dátum platnosti:  Revízia: Návrh dokumentu Strana           4

8.1 Opatrenia pri stavoch núdze ..............................................................................................18 
8.1.1 Plán obmedzovania spotreby......................................................................................19 
8.1.2 Havarijný vypínací plán .............................................................................................19 
8.1.3 Frekvenčný plán .........................................................................................................19 

8.2 Likvidácia pohavarijných stavov v ES SR alebo jej častí...................................................20 
8.2.1 Povinnosti zmenového personálu dozorní elektroenergetických zariadení, výrobcov 
elektriny a dispečingov elektrických staníc v prípade poruchy .................................................20 
8.2.2 Základné postupy pre likvidáciu pohavarijných stavov.............................................21 

9 Vyhodnotenie prevádzky ES SR .............................................................................................21 

9.1 Prevádzkové analýzy, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov prevádzky ES SR ................22 
9.1.1 Všeobecné zásady ......................................................................................................22 
9.1.2 Organizácia rozboru porúch v ES SR ........................................................................22 

9.2 Vyhodnocovanie podporných služieb a regulačnej elektriny.............................................22 

9.3 Vyhodnotenie cezhraničných prenosov elektriny ...............................................................22 

9.4 Štatistické údaje pre UCTE a ETSO ..................................................................................22 

10 Informačné systémy riadenia a výmena dát ......................................................................23 

10.1 Požiadavky na zariadenia ASDR  a zariadenia elektronických komunikácií.....................23 

11 Záväzná dokumentácia pre dispečerské riadenie .............................................................24 

11.1 Zásady pre vedenie operatívnej prevádzkovej dokumentácie ............................................24 

11.2 Písomné dispečerské pokyny (Prevádzkové inštrukcie) .....................................................24 
11.2.1 Číslovanie prevádzkových inštrukcií .........................................................................25 

11.3 Miestne prevádzkové predpisy (MPP)................................................................................25 

11.4 Záväzná dokumentácia (ZD) pre dispečerské riadenie ES SR...........................................26 

11.5 Zásady uchovávania dispečerskej dokumentácie...............................................................26 

12 Terminológia.........................................................................................................................27 
 
 
 
 



 Dispečerský poriadok pre riadenie elektrizačnej sústavy SR 

 

Dátum platnosti:  Revízia: Návrh dokumentu Strana           5

1 Zoznam použitých skratiek 
 
ASDR  automatizovaný systém dispečerského riadenia 
DP  Dispečerský poriadok 
DRN  diaľková regulácia napätia 
DRT  dispečerská riadiaca technika 
DRV  diaľkové riadenie výkonu 
DS  distribučná sústava 
DVE  dispečing vodných elektrární 
DVZ  dispečing výrobných zdrojov 
EACC  Energetické zúčtovacie a riadiace centrum  
ES   elektrizačná sústava  
ETSO  Európski prevádzkovatelia prenosových sústav (organizácia) 
f-relé  frekvenčné relé 
HDO  hromadné diaľkové ovládanie 
JE  jadrové elektrárne 
MH SR Ministerstvo hospodárstva SR 
MPP  miestne prevádzkové predpisy 
nn  nízke napätie 
OZ  automatika opätovného zapínania 
PI  prevádzková inštrukcia 
PDS  prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
PP  Prevádzkový poriadok prenosovej sústavy SR 
PPC  paroplynový cyklus 
PPS  prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
PpS  podporné služby  
PS  prenosová sústava  
PVE  prečerpávacie vodné elektrárne  
RD  rajónový dispečing 
RIS  riadiaci a informačný systém 
SE, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. 
SED  Slovenský elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
SEPS, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
ST  spaľovacia turbína 
SyS  systémové služby 
TE  tepelné elektrárne 
TG  turbogenerátor 
TP Technické podmienky pre prístup, pripojenie a prevádzkovanie prenosovej sústavy 
UCTE  Únia pre koordináciu prenosu elektriny 
URSO  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
VČP  vecný a časový program prác na elektroenergetických zariadeniach 
VE  vodné elektrárne 
vn  vysoké napätie 
vvn  veľmi vysoké napätie 
zvn  zvlášť vysoké napätie 
ZD  záväzná dokumentácia 
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2 Všeobecné ustanovenia 
 

2.1 Základná úloha dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy  

Základnou úlohou dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy je kontinuálne 
zabezpečovanie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny, rešpektujúc zmluvy medzi 
účastníkmi trhu s elektrinou, bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť technologického procesu 
výroby, dodávky, prenosu a distribúcie elektriny, ochrany životného prostredia pri dodržaní platnej 
legislatívy a pravidiel medzinárodnej energetickej spolupráce. 

Dispečerské riadenie vytvára bezpečnú a spoľahlivú technickú a organizačnú platformu na 
riadenie prevádzky ES SR a fungovanie trhu s elektrinou na území SR. Prevádzkovatelia 
elektroenergetických zariadení pre túto činnosť zriaďujú samostatné dispečerské pracoviská 
(dispečingy). 
 Prevádzku ES SR na vymedzenom území riadi Slovenský elektroenergetický dispečing 
v rozsahu stanovenom v § 22 a § 26 Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov (ďalej len Zákon o energetike) v platnom znení. 

2.2 Záväznosť Dispečerského poriadku  

Dispečerský poriadok pre riadenie ES SR je vydaný na základe § 26  Zákona o energetike 
č. 656/2004 Z.z., podmienok riadenia sústavy stanovených Vyhláškou MH SR č.337/2005 Z.z., 
§ 18 Nariadenia vlády č. 124/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidla pre fungovanie trhu 
s elektrinou a podmienok riadenia elektrizačnej sústavy stanovených v Technických podmienkach 
pre prístup, pripojenie a prevádzkovanie prenosovej sústavy (ďalej TP). 

Dispečerský poriadok zahŕňa pravidlá riadenia ES SR, vymedzuje práva a povinnosti 
príslušných riadiacich stupňov dispečerského riadenia a určuje základnú funkčnú líniu 
dispečerského riadenia. Je záväzný pre účastníkov trhu s elektrinou, t.j. pre: 

• výrobcu elektriny, 
• prevádzkovateľa prenosovej sústavy, 
• prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 
• dodávateľa elektriny, 
• odberateľa elektriny, 
• obchodníka s elektrinou. 

 
Špecifické ustanovenia pre obdobie brannej pohotovosti štátu sa uvedú v osobitnom predpise. 

Dispečerský poriadok vydáva prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Dispečerský poriadok 
nadobúda účinnosť 1.7.2007, zároveň sa ruší Dispečerský poriadok platný od 1.9.2002. 

Overovanie znalosti Dispečerského poriadku osôb prichádzajúcich do styku s dispečerským 
riadením je preukázateľne vykonávané v dvojročnom cykle. 

 

3 Pravidlá vzájomnej spolupráce 
 

Dispečingy na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia sú povinné 
spolupracovať. Dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy je nadradený dispečingu 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ostatným dispečingom prevádzkovateľov 
elektroenergetických zariadení.  

Pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dispečingmi navzájom,  dispečingom distribučnej 
sústavy a dispečingom prenosovej sústavy, ako aj medzi ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou 
určuje Dispečerský poriadok.  
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4 Organizácia dispečerského riadenia ES SR  
 

4.1 Dispečerské riadenie  

Dispečerské riadenie zahŕňa: 
a) prípravu prevádzky ES a zabezpečenie podporných služieb, 
b) poskytovanie systémových služieb, 
c) operatívne riadenie prevádzky ES, výroby a spotreby elektriny,  medzinárodnej 

spolupráce v rámci prepojených prenosových sústav, 
d) analýzu, kontrolu a hodnotenie prevádzky ES, 
e) určovanie kapacít na využitie spojovacích vedení, 
f) vydávanie dispečerských pokynov. 

 
Dispečerskými pokynmi sú: 

• písomné pokyny, ktoré sú vydávané ako prevádzkové inštrukcie príslušného dispečingu, 
a konkretizujú alebo dopĺňajú Dispečerský poriadok, 

• pokyny (písomné alebo ústne) a príkazy príslušného dispečingu, ktoré sú 
zaznamenávané, 

• povely prostredníctvom RIS, ktoré sú zaznamenávané. 

4.2 Organizácia dispečerského riadenia ES  

Dispečerské riadenie ES má tieto úrovne: 
a) prvú úroveň riadenia, ktorú zabezpečuje centrálne Slovenský elektroenergetický 

dispečing (ďalej SED), 
b) druhú úroveň riadenia, ktorú zabezpečujú dispečingy držiteľov povolenia na distribúciu 

elektriny (dispečing PDS), 
c) tretiu úroveň, ktorú zabezpečujú rajónové dispečingy (RD). 

 
SED v rámci prvej úrovne riadenia ES riadi dispečingy výrobných zdrojov (DVZ), 

dispečingy elektroenergetických zariadení poskytujúcich PpS a dispečingy priamych odberateľov 
z PS: 
a) DVZ: 

• sú organizované výrobcami elektriny a dispečersky sú riadené SED. Zabezpečujú 
prípravu prevádzky zverených elektroenergetických zariadení s rešpektovaním 
uzatvorených zmlúv na dodávku elektriny a zmlúv na poskytovanie podporných služieb, 

• zabezpečujú výrobu silovej elektriny podľa schválenej prípravy prevádzky, 
• poskytujú PpS podľa schválenej prípravy prevádzky, 
• prijímaním dispečerských pokynov vykonávajú opatrenia na predchádzanie stavu núdze. 

b) Dispečingy priamych odberateľov z PS a poskytovateľov PpS: 
• zabezpečujú dodržiavanie plnenia dohodnutých odberových diagramov, 
• poskytujú PpS podľa schválenej prípravy prevádzky, 
• prijímaním dispečerských pokynov vykonávajú opatrenia na predchádzanie stavu núdze. 

4.2.1 Prvá úroveň dispečerského riadenia 

V rámci prvej úrovne dispečerského riadenia SED vykonáva nasledujúce činnosti: 
• zabezpečuje riadenie výroby elektriny a spotreby elektriny na vymedzenom území, 
• zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, 
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• poskytuje systémové služby, 
• spolupracuje so zahraničnými PPS , s Energetickým zúčtovacím a riadiacim centrom EACC, 

 s elektroenergetickými dispečingmi ostatných členov UCTE a s dispečingmi na území tretích 
štátov, 

• koordinuje prenosy elektriny medzi prepojenými sústavami susedných krajín a je zodpovedný 
za dodržiavanie salda voči zahraničiu pre celú ES SR, 

• riadi toky elektriny v prenosovej sústave a zabezpečuje prenos elektriny na základe pridelenej 
prenosovej kapacity, 

• zabezpečuje vyrovnávanie systémovej odchýlky na vymedzenom území, 
• stanovuje potrebu, riadi a technicky vyhodnocuje disponibilitu PpS a regulačnú elektrinu, 
• určuje prenosové kapacity na cezhraničných profiloch pre jednotlivé etapy prípravy prevádzky, 
• monitoruje dodržiavanie N-1 kritéria v prenosovej sústave od prípravy prevádzky až po reálny 

čas berúc do úvahy situáciu v susedných PS; v spolupráci s ostatnými dispečingmi zabezpečuje 
jeho dodržiavanie; v prípade jeho narušenia vykonáva obnovenie N-1 kritéria v čo najkratšom 
čase vydávaním dispečerských pokynov, 

• SED a dispečingy susedných PPS sa navzájom informujú o stavoch ES, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť prevádzky v ich sústavách a spolupracujú na odstránení týchto stavov, 

• zabezpečuje predchádzanie vzniku preťaženia a jeho riešenie v zmysle §18 Nariadenia vlády 
č.124/2005 Z.z., 

• priamo riadi a kontroluje aplikáciu plánov obrany a obnovy vydávaním dispečerských pokynov 
na dispečingy prevádzkovateľov distribučných sústav, výrobcov elektriny a ostatných 
účastníkov trhu s elektrinou, 

• riadi a vykonáva manipulácie na zariadeniach PS, 
• eviduje „B“ príkazy na práce na zariadeniach PS, 
• vykonáva opatrenia pri stavoch núdze. 

4.2.2 Druhá úroveň dispečerského riadenia 

V rámci druhej úrovne dispečerského riadenia sa vykonávajú nasledujúce činnosti: 
• dispečing PDS dispečersky riadi distribúciu na časti vymedzeného územia ES SR, pričom 

hranice tohto územia určujú zmluvy medzi jednotlivými PDS. Zabezpečuje racionálne 
využívanie zariadení pre distribúciu elektriny, spoľahlivosť a kvalitu distribúcie elektriny 
odberateľom pri rešpektovaní dohodnutých zásad a zmlúv medzi dodávateľmi a odberateľmi 
elektriny. Dispečing PDS riadi elektroenergetické zariadenia (príp. ich dispečingy) a vybrané 
elektroenergetické dispečingy odberateľov, 

• určujúcou hranicou medzi SED a dispečingmi PDS je 110 kV strana transformátorov 400/110 
kV resp. 220/110 kV, pričom príkaz na zapnutie/vypnutie transformátorov 400/110 kV 
a 220/110 kV na 400 kV resp. na 220 kV strane dáva dispečer SED na základe dohovoru 
s dispečerom dispečingu PDS. Rozhodovaciu právomoc o zapínaní transformátora do prevádzky 
alebo vyradenie z prevádzky má dispečer SED, 

• dispečing PDS dáva príkaz na manipulácie v 110 kV uzlových rozvodniach, t. j. vypínanie 
a zapínanie 110 kV vývodov a premanipulácie vývodov z prípojnice na prípojnicu. Príkaz na 
vypnutie a zapnutie transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV na 110 kV strane dáva dispečer 
SED na základe dohovoru s dispečerom dispečingu PDS. V prípade diaľkového ovládania 110 
kV strany transformátorov z dispečingu PDS je pre manipulácie nutný predchádzajúci súhlas 
dispečera SED, 

• dispečing PDS eviduje „B“ príkazy na práce v 110 kV poli od priechodiek transformátorov 
400/110 kV a 220/110 kV. Po ukončení „B“ príkazov pre ďalšiu manipulačnú činnosť je nutný 
vzájomný dohovor medzi dispečerom SED a dispečingom PDS v zmysle bodov tohto DP, 

• pre všetky transformátory 400/110 kV a 220/110 kV stanovuje SED na príslušné obdobie 
maximálne dovolené prenosy pre dispečing PDS. Dispečingy PDS zabezpečia neprekročenie 



 Dispečerský poriadok pre riadenie elektrizačnej sústavy SR 

 

Dátum platnosti:  Revízia: Návrh dokumentu Strana           9

stanovených prenosov cez transformátory. Manipulácie v 110 kV sústave, pri ktorých dochádza 
ku kruhovaniu, resp. rozkruhovaniu dvoch alebo  viacerých uzlových sústav, musia byť 
odsúhlasené so SED, 

• prijímaním dispečerských pokynov vykonávajú opatrenia pri  stave núdze. 

4.2.3 Tretia úroveň dispečerského riadenia 

RD dispečersky riadia časti distribučných sietí vn a nn na časti vymedzeného  územia. RD 
sú dispečersky riadené dispečingmi PDS a sú takisto poverované vykonávaním manipulácií, vrátane 
manipulácií v diaľkovo ovládaných elektrických staniciach riadenej časti ES SR. 

Elektroenergetické dispečingy odberateľov dispečersky riadia im príslušné 
elektroenergetické zariadenia. Dispečersky sú podriadené príslušnému elektroenergetickému 
dispečingu, ktorý riadi elektroenergetické zariadenia zabezpečujúce dodávku elektriny 
odberateľovi. Prijímaním dispečerských pokynov vykonávajú opatrenia pri stave núdze. 

4.3 Systém odovzdávania pokynov a informácií pre dispečerské riadenie ES SR  

Pre zabezpečenie dispečerského riadenia je pre účastníkov trhu s elektrinou záväzný systém 
odovzdávania pokynov a informácií. Zásady pre vzájomné odovzdávanie pokynov a informácií pre 
dispečerské riadenie ES SR sú nasledovné: 

a) Prevádzkovatelia elektroenergetických zariadení ES SR sú povinní poskytovať 
príslušnému dispečingu údaje a dokumentáciu potrebnú pre prípravu prevádzky, 
operatívne riadenie a hodnotenie prevádzky ES SR v rozsahu stanovenom TP, 
prevádzkovými inštrukciami SED a dispečingov PDS. 

b) Tok informácií pre dispečerské riadenie prevádzky ES SR má absolútnu prioritu, to 
znamená, že prvá informácia o zmene stavu elektroenergetického zariadenia sa musí 
najprv poskytnúť dispečerskej službe príslušného dispečingu. Tok informácií sa musí 
zabezpečovať výlučne prostredníctvom príslušných dispečingov k riadenému objektu 
a naopak. 

c) Informačné a riadiace technológie pre dispečerské riadenie sa musia budovať tak, aby 
zabezpečovali nepretržitý proces odovzdávania a poskytovania údajov a informácií, 
potrebných pre riadenie ES SR. 

Okrem pravidelných informácií, podávaných z riadených objektov v normálnom 
prevádzkovom režime, na príslušný dispečing bezodkladne treba hlásiť mimoriadne udalosti 
a udalosti ohrozujúce prevádzku ES SR definované platnými riadiacimi aktmi jednotlivých 
prevádzkovateľov elektroenergetických zariadení. 

 

5 Príprava prevádzky ES SR  
 

Cieľom prípravy prevádzky je vytvoriť predpoklady pre spoľahlivú a hospodárnu prevádzku 
ES SR pri rešpektovaní platnej legislatívy a TP. Vo všetkých etapách prípravy prevádzky sa hľadajú 
optimálne riešenia prevádzky a vytvára sa potrebný priestor pre údržbu, inováciu a výstavbu 
elektroenergetických zariadení. Pre riešenie stavov núdze, alebo opatrení na  predchádzanie stavov 
núdze prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia a príslušný dispečing vypracujú obranné 
plány na predchádzanie a likvidáciu závažných a systémových porúch, plány pre nasadzovanie 
systémových a lokálnych frekvenčných relé (f-relé) na reguláciu spotreby, ako aj plány obnovy 
sústavy. 

Za vypracovanie prípravy prevádzky ES SR je zodpovedný SED.  
Účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytovať spracovávateľom prípravy prevádzky 

príslušného dispečingu nevyhnutné údaje pre prípravu prevádzky v rozsahu a termínoch 
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stanovených Technickými podmienkami pre pripojenie, prístup a prevádzkovanie PS 
a dispečerskými pokynmi. 

5.1 Etapy prípravy prevádzky ES SR  

Etapy prípravy prevádzky ES SR sú nasledujúce: 
a) ročná príprava prevádzky, 
b) mesačná príprava prevádzky, 
c) týždenná príprava prevádzky, 
d) denná príprava prevádzky. 
 
Ročnú prípravu prevádzky ES pre rok n+1 spracováva SED v termíne podľa TP -

časť D, “Príprava prevádzky“ roku n a vydáva ju ako "Štúdiu o prevádzke ES SR" na príslušný rok. 
SED spracováva štúdiu na základe záväzných podkladových materiálov, ktoré mu pre jednotlivé 
oblasti činnosti predkladajú účastníci trhu s elektrinou.  
 

Mesačnú prípravu prevádzky ES spracováva SED v termíne podľa TP - časť D, “Príprava 
prevádzky“ a vydáva ju ako "Režimy prevádzky ES SR" pre príslušný mesiac. SED spracováva 
režimy na základe záväzných podkladových materiálov, ktoré mu pre jednotlivé oblasti činnosti 
predkladajú účastníci trhu s elektrinou. Na koordináciu prípravy prevádzky ES SR na ďalší mesiac 
a vyhodnotenie prevádzky za mesiac uplynulý sa koná pravidelná mesačná dispečerská porada pod 
vedením SED. 
 

Týždennú prípravu prevádzky ES spracováva SED v termíne podľa TP - časť D, 
“Príprava prevádzky“ a vydáva ju ako “Týždennú prípravu prevádzky ES SR“ pre príslušný 
energetický týždeň na základe záväzných podkladových materiálov, ktoré mu pre jednotlivé oblasti 
činnosti predkladajú účastníci trhu s elektrinou. 
 

Dennú prípravu prevádzky ES spracováva SED v termíne podľa TP - časť D, „Príprava 
prevádzky“ a vydáva ju ako “Dennú prípravu prevádzky ES SR“ pre nasledujúci deň. Dennú 
prípravu prevádzky PS SED spracováva na základe záväzných podkladových materiálov, ktoré mu 
pre jednotlivé oblasti činnosti predkladajú účastníci trhu s elektrinou. 

5.2 Záväzné podklady 

Nevyhnutné podkladové materiály od účastníkov trhu s elektrinou potrebné na vypracovanie 
jednotlivých etáp prípravy prevádzky, ich termíny, rozsah a forma predkladania sú uvedené v TP. 

Potvrdené výsledky každej etapy prípravy prevádzky sú záväzné pre prevádzkovateľov 
všetkých elektroenergetických zariadení pripojených k ES SR a pre všetkých účastníkov trhu 
s elektrinou. 
 

6 Podporné služby 
 

PPS nakupuje podporné služby na zaistenie systémových služieb na základe uzatvorených 
zmlúv. Technické požiadavky pre poskytovanie podporných služieb určuje PPS v TP. Poskytovateľ 
PpS zabezpečuje certifikáciu jednotlivých podporných služieb u oprávneného  subjektu v rozsahu 
a v periodicite, ktorú určujú TP. 
Udržiavanie súhrnnej výkonovej zálohy pre primárnu, sekundárnu a terciárnu reguláciu výkonu 
v stanovenej výške a kvalite je centrálne koordinovanou službou, zaisťovanou prevádzkovateľom 
PS. 
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6.1 Kategórie podporných služieb 

Prehľad jednotlivých druhov  podporných služieb, zabezpečujúcich systémové služby PPS 
je uvedený v Prevádzkovom poriadku PS. Technické požiadavky pre jednotlivé podporné služby sú 
záväzné v plnom rozsahu na zariadeniach jednotlivých poskytovateľov PpS, ktorých zariadenia sú 
schopné uvedené podporné služby poskytnúť podľa parametrov uvedených v platnom  certifikáte. 

6.2 Požiadavky na podporné služby 

Poskytované podporné služby musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 
• Merateľnosť podľa stanovených parametrov. 
• Garantovanú dostupnosť služby v okamihu požiadavky PPS. 
• Kontrolovateľnosť podľa stanoveného spôsobu. 

 
Poskytovateľ PpS musí mať funkčný monitoring plnenia PpS a tieto údaje poskytovať SED. 

6.3 Plány potrieb a vyhodnocovanie PpS 

SED spracúva v rámci jednotlivých etáp prípravy prevádzky plány potrieb PpS. Plány 
potrieb PpS sa spracúvajú na hodinovej báze. V rámci ročnej a mesačnej prípravy prevádzky sa 
určujú potreby jednotlivých PpS s analýzou ich zabezpečenia. V rámci týždennej a dennej prípravy 
sa spracúva podrobný plán nasadenia PpS s ich konkrétnou alokáciou. Plány potrieb PpS pre 
týždennú a dennú prípravu prevádzky spracúva poskytovateľ PpS a vychádzajú z hodinových 
výrobných plánov. SED robí analýzu realizovateľnosti týchto plánov. V prípade nesúladu má právo 
žiadať o nápravu a poskytovatelia PpS majú povinnosť prepracovať plány s rešpektovaním 
pripomienok SED. Podrobné postupy pri zabezpečovaní objemov jednotlivých PpS sú definované 
v Prevádzkovom poriadku PS. 

SED vyhodnocuje objem a kvalitu poskytovaných PpS. Ak dodávateľ  PpS nespĺňa 
podmienky kvality PpS uvedené v TP, v certifikáte alebo v Zmluve o poskytovaní PpS, SED 
pozastaví jeho nasadzovanie do doby, pokiaľ ich nebude spĺňať. V prípade opakujúceho sa 
neplnenia kvalitatívnych ukazovateľov PpS zo strany dodávateľa PpS, SED má právo pozastaviť 
nasadzovanie výrobného zariadenia výrobcu elektriny pre účely PpS až do opätovnej certifikácie. 
Postupy a kvalitatívne požiadavky pre vyhodnocovanie PpS sú uvedené v TP a v Zmluve 
o poskytovaní PpS.  

SED môže pri vzniku výkonového deficitu alebo prebytku výkonu, riešenia preťaženia 
a zabezpečenie dodržania N-1 kritéria v ES SR požadovať zmenu nasadenia, odstavenie alebo 
pripojenie výrobných zariadení mimo schváleného plánu prípravy prevádzky, a/alebo nakúpiť PpS 
zo zahraničia aj mimo plánu nakúpených PpS a/alebo využiť zmluvy so zahraničnými PPS a/alebo 
požadovať od dispečingu PDS zmenu zapojenia DS. 

Regulačnú elektrinu dodáva poskytovateľ PpS len vtedy, keď je táto služba aktivovaná 
dispečerom SED. Výrobca elektriny môže regulovať výrobu elektriny na svojich zdrojoch, ktoré 
neposkytujú PpS s cieľom minimalizovať svoju odchýlku len so súhlasom SED. Táto elektrina sa 
nepovažuje za regulačnú elektrinu. 
 

7 Operatívne riadenie prevádzky ES SR 
 
 

 
Operatívne riadenie prevádzky ES SR sa vykonáva formou: 
a) priameho riadenia, t. j. bezprostredným vydávaním priamych hlasových príkazov 

riadeným elektroenergetickým zariadeniam alebo povelov prostredníctvom diaľkového 
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ovládania. Nadradený dispečing zodpovedá za vecnú správnosť vydaného príkazu 
a povelu, voľbu správneho postupu a je povinná kontrolovať vykonanie príkazu 
a povelu, 

b) nepriameho riadenia, t. j. vydávaním príkazov elektroenergetickým zariadeniam 
prostredníctvom podriadeného dispečingu.  Nadradený dispečing zodpovedá za vecnú 
správnosť obsahu vydaného príkazu, podriadený dispečing je povinný voliť správny 
postup pri realizácii príkazu a kontrolovať jeho správne vykonanie na 
elektroenergetickom zariadení. Na nepriamo riadené zariadenia smie podriadený 
dispečing vydávať príkazy len s vedomím a súhlasom nadradeného dispečingu. 
V prípadoch, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku veľkých materiálnych škôd alebo 
ohrozenia životov a zdravia pracovníkov, vydáva podriadený dispečing príkazy priamo 
a následne informuje nadradený dispečing. 

7.1 Operatívne riadenie zdrojov 

Operatívne riadenie zabezpečuje nepretržité riadenie prevádzky ES SR na všetkých 
úrovniach dispečerského riadenia. Rieši problematiku okamžitých prevádzkových stavov ako celej 
ES SR, tak i jej jednotlivých častí s cieľom realizovať zámery stanovené prípravou prevádzky, pri 
súčasnom riešení vplyvu nepredvídaných udalostí. Pre operatívne riadenie ES SR sa využívajú 
informácie držiteľov povolenia na výrobu a držiteľov povolenia na prenos a distribúciu, riadiaci 
dispečerský systém pracujúci v reálnom čase, prevádzkové inštrukcie, vypracované obranné plány 
a plány obnovy, denná príprava prevádzky ES SR. 
V prípade nevyhnutnej odstávky zariadení PS (z dôvodov údržby, opravy, predchádzania alebo 
odstraňovania poruchy, zabezpečenia dodržiavania N-1 kritéria) SED má právo vyžadovať 
súčinnosť dotknutých užívateľov PS, ako aj meniť štruktúru zapojenia výrobných zariadení výrobcu 
elektriny vo väzbe na aktuálnu situáciu v ES. 
 

Reguláciu frekvencie a salda odovzdávaných výkonov na úrovni ES SR riadi SED v zmysle 
pravidiel platných v UCTE. 
 

Z hľadiska prevádzky môžu nastať tieto varianty: 
a) Základná prevádzka ES SR: Stav sústavy je normálny, prevádzka je synchrónna, 

paralelná s prepojeným systémom UCTE, regulácia frekvencie a salda odovzdávaných 
výkonov medzi jednotlivými energetickými sústavami sa riadi pravidlami platnými 
v rámci medzinárodnej spolupráce. Napäťové, prenosové, bilančné a frekvenčné pomery 
sú v stanovených limitoch podľa pravidiel UCTE a ostatnej legislatívy. Sústava je 
v stave, keď je dodržané N-1 kritérium v zmysle TP a pravidiel medzinárodnej 
spolupráce a žiaden prvok sústavy nie je preťažený. V sústave sú vytvorené technické 
podmienky pre fungovanie trhu s elektrinou. 

b) Mimoriadna prevádzka ES SR: 
• Stav sústavy je vo výstražnom režime: Nie je dodržané N-1 kritérium, v sústave sa 

vyskytuje preťaženie, výkonové rezervy sú vyčerpané. SED prijíma opatrenia ako sú 
zmena zapojenia ES SR, zmena nasadenie zariadení na výrobu elektriny, dovoz 
alebo vyvoz elektriny. 

• Stav sústavy je v núdzovom režime: Prevádzka prepojeného systému UCTE je 
narušená, ES SR pracuje paralelne s oddelenou časťou prepojeného systému, 
prípadne je izolovaná s negatívnymi dopadmi na frekvenciu, napätie a prenosy. 
ES SR je rozdelená na ostrovy, v sústave je deficit výkonu, ktorý nie je možné 
pokryť rezervami v rámci sústavy, ani dovozom regulačnej elektriny. SED v takomto 
prípade aktivuje plány obrany a/alebo vyhlasuje stav núdze s využitím postupov 
definovaných v príslušnej vyhláške Ministerstva hospodárstva. 
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• Stav sústavy je v režime „blackout“: Podstatná časť ES SR je bez napätia. 
Zásobovanie spotrebiteľov, výroba ako aj prevádzka prepojeného systému sú vážne 
narušené alebo prerušené. SED aktivuje plány obnovy a aktivuje stav núdze 
s využitím postupov definovaných v príslušnej vyhláške Ministerstva hospodárstva. 

 
V prípade mimoriadnej prevádzky ES SR SED prijíma opatrenia na obnovenie základnej 

prevádzky podľa závažnosti narušenia prevádzky ES SR a informuje susedných prevádzkovateľov 
PS. Pri obnovovaní základnej prevádzky sú  dispečingy prevádzkovateľov distribučných sústav, 
výrobných zariadení a ostatných účastníkov trhu s elektrinou povinné bezvýhradne rešpektovať 
pokyny SED, ktorý v tejto situácii preberá hlavnú koordinačnú a riadiacu úlohu. V týchto situáciách 
má opätovné obnovenie základnej prevádzky najvyššiu prioritu . SED vynaloží maximálne úsilie 
na udržanie prepojenia so susednými systémami, pokiaľ to situácia v ES SR umožní. 

Činnosť prevádzkového personálu výrobcov elektriny pri regulácii frekvencie a salda 
odovzdávaných výkonov, vrátane riešenia mimoriadnych stavov, je uvedená v miestnych 
prevádzkových predpisoch, ktoré sú v súlade s centrálnymi plánmi obrany a obnovy. 

Výrobné zariadenia, ktoré majú v prevádzke zariadenie systému diaľkového riadenia 
výkonu, alebo diaľkovej regulácie napätia, prepínajú v zmysle zmlúv o poskytovaní podporných 
služieb a podľa pokynov SED riadenie na miestne alebo diaľkové. Operatívne informujú SED 
o veľkosti zaradeného regulačného výkonu a neodkladne informujú o prípadných odstaveniach 
tohto zariadenia, s udaním dôvodu vyradenia z činnosti. 

Výrobné zariadenia s inštalovaným zariadením pre primárnu reguláciu výkonu aktivujú 
a vyraďujú túto funkciu  podľa pokynov SED v zmysle zmlúv o poskytovaní podporných služieb 
a TP. 

Výrobné zariadenia v zmysle schválenej prípravy prevádzky sú povinné regulovať výkon 
podľa požiadaviek SED a postupovať podľa plánov obrany a obnovy. 

Postupy uvedené v pláne obrany a obnovy sú pravidelne testované a trénované 
v dvojročnom cykle. 

7.1.1 Operatívne riadenie cezhraničných prenosov elektriny. 

Cezhraničné prenosy za účelom dovozu a vývozu elektriny  na úrovni prenosovej sústavy sa 
riadia dvoj- a viacstrannými zmluvami medzi jednotlivými prevádzkovateľmi prenosových sústav 
a ich oprávnenými subjektami. 

Na nižších napäťových úrovniach si podmienky vývozu, alebo dovozu elektriny určia 
zmluvné strany. Dovoz, alebo vývoz elektriny na nižších napäťových úrovniach (napätie 110 kV 
a nižšie) môže byť realizovaný len vo vydelenom ostrove. Pritom technickú koordináciu 
a odsúhlasovanie vykonáva SED. 

Za operatívne riadenie  cezhraničných  prenosov za účelom dovozu a vývozu elektriny na 
úrovni prenosovej sústavy v rámci platných zmlúv a dohôd a za technické plnenie týchto zmlúv 
a dohôd je zodpovedný SED. 

Všetky postupy pre riadenie cezhraničných prenosov, vypínacích plánov spojovacích 
vedení, určovanie kapacít na spojovacích vedeniach, kontrola a riadenie preťaženia sú v súlade 
s Prevádzkou príručkou UCTE. 

Medzinárodná energetická spolupráca ES SR sa zabezpečuje nasledujúcimi možnými 
prevádzkovými variantmi: 

a) synchrónnou prevádzkou so susednými PS na úrovni 400 a 220 kV, 
b) vydeľovaním časti ES Slovenskej republiky do susedných ES (zdroje, spotreba) 

a naopak. 

7.2 Dispečerské riadenie podporných služieb 

SED riadi aktiváciu PpS v reálnom čase, sleduje kvantitatívne a kvalitatívne plnenie týchto 
hodnôt. 
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Kvantitatívne hodnoty PpS sú dané doporučeniami UCTE, rozhodnutiami URSO 
a požiadavkami prevádzkovateľa PS a dennou prípravou prevádzky ES SR. 

Východisková skladba hodnôt jednotlivých druhov PpS je daná prípravou prevádzky na 
každý kalendárny deň a obchodnú hodinu a pre dispečerskú službu SED je záväzná. 

Zmeny hodnôt a skladbu druhov PpS (na základe požiadaviek poskytovateľov PpS alebo 
zmeny prevádzky výrobných zdrojov) zaznamenáva dispečerská služba do dispečerského denníka 
a do riadiaceho a informačného systému (RIS) (pokiaľ tieto zmeny nie sú vkladané do „RIS-u“ 
automaticky) bez časového oneskorenia. 

SED požaduje v prípade neplnenia PpS nápravu hodnôt podľa TP, príslušných PI, zmluvy 
s poskytovateľom PpS prípadne podľa vypracovaných plánov pre PpS. 

7.3 Dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy, schémy zapojenia 

Záväznou schémou zapojenia elektrizačnej sústavy pre všetky úrovne dispečerských služieb 
je schéma predpísaná denným programom. 

a) Operatívne zmeny schémy zapojenia od schválenej záväznej schémy zapojenia 
v dennom programe vykonáva dispečer príslušného dispečingu len v nevyhnutných 
prípadoch. Týmito zmenami sa nesmie narušiť vyvedenie výkonu z elektrární, ako aj 
zabezpečenie vlastnej spotreby elektrárne a elektrických staníc pričom  musí byť 
dodržané zabezpečenie N-1 kritéria v prenosovej sústave, ktoré je overené výpočtom. 

b) Zmenu zapojenia uzlových sústav musí schváliť nadradený dispečing. Schéma 
skutočného zapojenia sústavy sa musí v prípade zmien priebežne aktualizovať 
a v každom čase musí byť so záznamami manipulácií a zmien v nastavení ochrán 
a sieťových automatík v dispečerskej sále k dispozícii. 

c) Právomoc dispečerských služieb jednotlivých úrovní dispečerského riadenia pri 
zásahoch do nastavenia ochrán a sieťových automatík sa musí určiť pre každé 
pracovisko v PI alebo MPP. 

7.3.1 Postup pri uvoľňovaní výrobného a rozvodného zariadenia z prevádzky a opätovné 
uvádzanie tohto zariadenia do prevádzky 

Postup pre uvoľňovanie zariadenia je nasledovný: 
 

a) Uvoľňovanie zariadenia sa musí pripraviť vo všetkých fázach prípravy prevádzky 
a operatívneho riadenia, dodržanie zabezpečenia N-1 kritéria musí byť overené 
výpočtom v každej etape. SED zabezpečuje permanentný monitoring N-1 kritéria 
prostredníctvom špecializovaných aplikácii v RIS SED. Dispečer príslušného dispečingu 
vo výnimočných prípadoch v rámci svojej právomoci môže povoliť uvoľnenie 
zariadenia bez predchádzajúcej programovej prípravy a to pre práce na predchádzanie 
porúch a opravy pri likvidácii porúch, ako aj pre mimoriadne práce, keď hrozí 
nebezpečie z omeškania alebo je ohrozené zdravie a v prípadoch vyššej moci. 

b) Pred každým plánovaným odstavením/pripojením výrobného zariadenia alebo 
vypnutím/zapnutím zariadenia ES na práce, prevádzkovateľ, ktorý zodpovedá za 
prevádzku zariadení, musí požiadať príslušnú dispečerskú službu o súhlas. U zariadení 
prenosovej sústavy musí súčasne predložiť vecný a časový program prác (VČP). Spôsob 
a rozsah VČP je určený v príslušnej PI. 

c) Dispečerská služba pred udelením súhlasu na vyradenie zariadenia z prevádzky musí 
overiť zabezpečenosť prevádzky ES SR po vyradení zariadenia a zabezpečenosť 
vlastných spotrieb výrobných zariadení a elektrických staníc, vrátane kontroly možných 
dôsledkov vyradenia na informačnú sieť dispečingu. 

d) Po skončení prác na zariadení poverený pracovník musí ohlásiť túto skutočnosť 
príslušnej dispečerskej službe. 
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e) Uvádzanie do prevádzky všetkých nových a rekonštruovaných rozvodných zariadení 
pripájaných k ES SR sa vykonáva podľa vypracovaného programu prevádzkových 
skúšok. Tento program, ktorý vypracuje investor v spolupráci s dodávateľom 
a prevádzkovateľom, schvaľuje príslušný dispečing. 

f) Za dodržanie programu a za vlastné uvádzanie zariadenia do prevádzky zodpovedá 
osoba uvedená v programe skúšok. 

 
Zariadenia uvádzané do prevádzky sa považujú za prevzaté do dispečerského riadenia až po: 
• splnení podmienok pripojenia k PS uvedených v TP, 
• ukončení všetkých predpísaných a odsúhlasených prevádzkových skúšok, 
• schválení MPP príslušným dispečingom a prevzatí schválených MPP príslušným 

dispečingom, 
• odovzdaní všetkých podkladov potrebných na dispečerské riadenie objektu, 
• overení funkčnosti telekomunikačného spojenia a informačných a riadiacich technológií, 
• prehlásení prevádzkovateľa zariadenia o schopnosti prevádzky tohoto zariadenia. 

7.3.2 Postup manipulácií pri uvoľňovaní rozvodných zariadení z prevádzky a opätovnom 
uvádzaní týchto zariadení do prevádzky 

Za prevádzkovú manipuláciu sa považujú úkony, ktorými sa mení okamžitý stav zapojenia 
elektroenergetického zariadenia alebo zmena nastavenia elektroenergetického zariadenia, pričom 
špecifikácia je obsahom príslušnej PI. 

Príkaz dispečerskej služby na manipuláciu vykoná obsluhujúci personál neodkladne v súlade 
s bezpečnostnými predpismi, TP, PI a MPP. Príkaz dispečerskej služby obsluhujúci personál 
nevykoná v prípade, keď je nejasný alebo zjavne nesprávny a jeho vykonanie by mohlo viesť 
k ohrozeniu zdravia alebo života osôb alebo k veľkým materiálnym škodám. V tomto prípade 
obsluhujúci personál musí dispečerskú službu na túto skutočnosť upozorniť a vyžiadať si 
vysvetlenie. Keď však osoba vydávajúca dispečerský príkaz i napriek upozorneniu trvá na jeho 
splnení, daný príkaz sa musí splniť (po vykonaní riadnych záznamov v prevádzkových denníkoch a 
na záznamovom zariadení). To sa však netýka prípadov ohrozenia zdravia a života osôb. Osoba, 
ktorá trvá na splnení príkazu, v celom rozsahu preberá zodpovednosť za dôsledky. 

Pracovníci výrobných zariadení a elektrických staníc nesmú bez povolenia dispečerskej 
služby príslušného dispečingu vykonávať zmeny zapojenia elektroenergetického zariadenia, skúšky 
či zmeny nastavenia ochrán a automatík na tomto zariadení, zmeny v databázach riadiacich a 
informačných systémov a na ostatných zariadeniach, ktoré podliehajú dispečerskému riadeniu. 
Výnimku tvoria mimoriadne prípady, keď hrozia veľké materiálne škody, ohrozenie zdravia alebo 
života osôb a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. O činnostiach v týchto mimoriadnych prípadoch 
pracovníci výrobných zariadení alebo elektrických staníc bezprostredne informujú príslušný 
dispečing. 

Pri vykonávaní zložitých prevádzkových manipulácií sa musí vopred vypracovať písomný 
postup manipulácií. Rozpis manipulácií sa nemusí vypracovať: 

a) pri vykonávaní manipulácií, ktorých postup je stanovený v MPP, 
b) pri vykonávaní manipulácií, ktorých postup riadi, alebo kontroluje RIS, 
c) pri manipuláciách súvisiacich s likvidáciou poruchových stavov, keď hrozí 

nebezpečenstvo z omeškania. 
 

Manipulácie v elektrických staniciach sa zásadne vykonávajú diaľkovo z operátorského 
pracoviska elektrickej stanice cez jej RIS, prípadne cez RIS nadradeného dispečingu. 

Výnimočne možno manipulácie v elektrických staniciach vykonávať miestne z riadiacich 
terminálov poľa (vývodu) pri dodržaní blokovacích podmienok jednotlivých prvkov tejto 
stanice (s blokádami). 
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Odlišne (ako je vyššie uvedené) sa môže postupovať len v prípadoch, keď hrozí 
nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, alebo života osôb, alebo veľkých hmotných škôd na zariadení 
a pri manipuláciách uvedených v MPP. Vtedy je povolené vykonávať manipulácie „núdzovo“ 
priamo z riadiacej skrine (terminálu) prvku poľa (vývodu) pri nedodržiavaní blokovacích 
podmienok jednotlivých prvkov elektrickej stanice (odblokovanie manipulačných postupov). 

Manipulácie, ktoré možno vykonávať len pri "odblokovaní" musia byť v súlade s MPP 
a musia byť odsúhlasené nadradeným dispečingom. Manipulant v elektrickej stanici, pri príkaze 
(súhlase) dispečera nadradeného dispečingu na túto manipuláciu, upozorní na uvedenú skutočnosť 
a potvrdí, že sú splnené všetky podmienky pre dodržanie MPP. 

Pre mimoriadne manipulácie, ktoré sa vykonávajú pri "odblokovaní", sa musia vopred 
pripraviť manipulačné rozpisy s uvedením mimoriadnych opatrení pre dodržanie bezpečnosti. 

V prípadoch, keď z dôvodu poruchy v blokovacom systéme RIS-u, alebo v blokovacom 
systéme terminálu poľa (vývodu) možno vykonať manipuláciu núdzovo pri odblokovaní alebo 
priamo vzduchovými ventilmi, dispečerská služba nadradeného dispečingu rozhodne po zvážení 
rizika prevádzkovej situácie a rizika manipulácie s odblokovaním, či: 

• sa bude pokračovať v manipulácii až po odstránení poruchy v príslušnom blokovacom 
systéme, 

• sa bude pokračovať v manipuláciách s odstaveným blokovacím systémom 
(odblokovaním). 

 
V tomto výnimočnom prípade v danej elektrickej stanici sa musí takáto manipulácia 

zabezpečovať dvoma osobami, z ktorých jedna je riadiaca. Ustanovenie tohto bodu netreba dodržať 
v prípade ohrozenia zdravia osôb, života osôb alebo veľkých škôd na zariadení. 

Pokiaľ v elektrických staniciach vykonáva prevádzkové manipulácie súčasne viac osôb, 
jedna z nich musí byť riadiaca. V tomto prípade osoba riadiaca dáva osobe vykonávajúcej 
manipulácie postupné pokyny na vykonanie manipulačného úkonu, pričom kontroluje správnosť 
postupu ešte pred vykonaním manipulácie. 

Pred vykonaním prevádzkovej manipulácie osoba vykonávajúca manipuláciu je povinná 
príkaz opakovať riadiacej osobe a následne vykonať predpísaný záznam príkazu. Tento záznam 
môže nahradiť záznam povelu v RIS elektrickej stanice (prípadne RIS nadradeného dispečingu) 
v prípadoch, keď je tak stanovené v MPP. 

Dispečerské služby dispečingov koordinujú manipulácie medzi  jednotlivými elektrickými 
stanicami s rešpektovaním bezpečnosti pracovníkov a potrieb prevádzky ES SR. 

Typové postupy manipulácii prevádzkového personálu elektrickej stanice a/alebo 
dispečerskej služby sú uvedené v PI a sú platné pre zariadenia zvn a vvn. Pre riadenie manipulácii 
v sieťach vn a nn vypracovávajú obdobné pokyny dispečingy PDS resp. RD. 

Dispečerská služba, ktorá vydala príkaz na vykonanie príslušnej manipulácie, považuje ju za 
splnenú v týchto prípadoch : 

• po oznámení o vykonaní požadovanej manipulácie od osoby, ktorá príkaz prevzala, 
• po prijatí signálu cez RIS príslušného dispečingu o vykonaní vydaného povelu (ak sa 

jedná o diaľkové ovládanie/riadenie v elektrickej stanici). V tomto prípade je táto 
možnosť stanovená v MPP elektrickej stanice. 

7.4 Regulácia napätia a jalových výkonov v ES SR 

Rozdelenie zodpovednosti v procese regulácie napätia je nasledovné: 
a) za úroveň napätia v sieťach 400 a 220 kV zodpovedá SED, v sieťach 110 kV zodpovedá 

dispečing PDS v spolupráci so SED, 
b) za úroveň napätia v sieťach vn zodpovedajú RD v spolupráci s dispečingom PDS. 

 
Úroveň napätia zabezpečujú príslušné dispečingy: 
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a) prostredníctvom operatívnej služby riadeného elektroenergetického zariadenia pomocou 
priameho alebo nepriameho riadenia, 

b) diaľkovou reguláciou napätia. 
 

SED na základe výpočtov určuje veľkosť napätia v sieťach 400 kV a 220 kV podľa týchto 
kritérií: 

a) spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky ES SR, 
b) dosiahnutie minima činných strát v sieťach 400 kV a 220 kV pri dodržaní pravidiel 

medzinárodnej spolupráce pri riadení napätia a jalových výkonov, 
c) rešpektovanie dohôd s odberateľmi elektriny. 

 
Dispečing PDS určuje veľkosť napätia v napájacích bodoch 110 kV a vn tak, aby napätie 

u spotrebiteľov neprekročilo prípustnú odchýlku podľa Technických podmienok DS. 
 

Úroveň napätia vn zabezpečujú RD: 
a) automatickou reguláciou odbočiek transformátorov vvn/vn, 
b) diaľkovou reguláciou prostredníctvom dispečerskej služby riadeného 

elektroenergetického zariadenia. 
 

Udržiavanie napätia v sieťach nn vykonáva PDS prepnutím odbočiek transformátora vn/nn 
tak, aby menovité napätie neprekročilo prípustnú odchýlku podľa príslušnej normy.  

Na jednotlivých dispečingoch je riešená problematika regulácie napätia v príslušných PI. 
Výrobné zariadenia pracujúce do ES SR riešia problematiku regulácie napätia v MPP, ktoré 
schvaľuje príslušný dispečing. 

7.5 Práce a evidencia prác na rozvodnom zariadení  

Pre vykonanie prác sú záväzne platné Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na 
elektrických zariadeniach. 

Za evidenciu všetkých prác na zariadení zvn, vvn a vn zodpovedajú držitelia povolenia, 
v ktorých správe je zariadenie, alebo sú prevádzkovaním zariadenia na základe zmluvy poverení, 
alebo je poverený príslušný dispečing. V prípadoch ostatných prevádzkovateľov 
elektroenergetických zariadení je to prevádzkový personál týchto elektroenergetických zariadení 
(ďalej len poverená rozvodňa). Odlišné prípady sa musia špecifikovať v MPP. 

Súhlas na práce na uvoľnenom zariadení dáva dispečerská služba príslušného dispečingu, 
alebo na to oprávnený pracovník poverenej rozvodne na základe informácie o vypnutí, odpojení a 
uzemnení zariadení na všetkých koncoch, vrátane zápisu ”B" príkazu do prevádzkových záznamov 
v stanovenom rozsahu podľa príslušnej PI. 

Prevádzkové záznamy s číslami ”B” príkazov sa musia evidovať na príslušných 
dispečerských pracoviskách a na ostatných pracoviskách prehľadne tak, aby nedošlo k omylom v 
evidencii. 

Práce na zariadení pod napätím sú zvláštnym pracovným režimom, podliehajúcim 
schváleniu príslušnou dispečerskou úrovňou v zmysle PI. 

7.6 Povinnosti zmenového personálu v čase služby a striedania zmien 

Služby zmenového personálu vo všetkých dispečingoch a dozorniach elektroenergetických 
zariadení sa zabezpečujú podľa schválených rozvrhov zmien. Rozvrhy sa zostavujú podľa 
dohodnutých zásad a schvaľujú ich vedúci pracovísk. V obsadení zmien môžu nariadiť potrebné 
úpravy len vedúci pracovísk. 

Každý rok vždy do 31. 3. a ďalej potom, vždy pri vzniku zmeny, vedúci všetkých 
dispečingov a elektroenergetických zariadení sú povinní vzájomne si vymeniť menné zoznamy 
pracovníkov, prichádzajúcich do styku s dispečerským riadením ES SR s uvedením funkčného 
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zaradenia a oprávnenia. Povinnosť tejto vzájomnej informácie platí pre pracoviská, ktoré 
spolupracujú. 

Odovzdanie a prevzatie služby sa potvrdzuje záznamom v prevádzkovom protokole 
(denníku), kde okrem údajov o čase a menách pracovníkov striedajúcich zmien sa musia uvádzať 
všetky mimoriadne stavy, súvisiace s činnosťou príslušného pracoviska. Do prevádzkového 
protokolu sa musia v priebehu služby zaznamenávať všetky prevádzkové zmeny a zásahy. 

Vedenie prevádzkových protokolov je stanovené v MPP, resp. PI. Na pracoviskách, kde sa 
na riadenie prevádzky využíva informačný systém, je v MPP stanovené, ktoré údaje sa nahradzujú 
výpismi tlačiarní a je určený spôsob ich používania a uchovávania. 
 

Odovzdávanie zmenovej služby sa zakazuje v prípadoch: 
a) ak by mohlo striedanie zmien ohroziť životy, zdravie, alebo bezpečnosť osôb, 
b) priameho živelného alebo iného ohrozenia objektu, alebo zariadení, 
c) ak nastupujúcej zmene nie je dostatočne známy stav preberaného zariadenia 

a problematiky, hlavne v priebehu likvidácie výpadku, resp. rozpracovaných zložitých 
manipulačných úkonov, 

d) z iných závažných a naliehavých dôvodov, a to na základe priameho zákazu, vydaného 
príslušným vedúcim pracoviska. 

 
V prípade, ak sú dôvody, pre ktoré platí zákaz striedania zmien dlhodobé, o striedaní 

prevádzkového personálu rozhoduje vedúci príslušného pracoviska, alebo iný poverený pracovník. 
Zmenová služba je povinná po celú dobu zabezpečovať záznamy o prevádzkových 

manipuláciách, nábehoch ochrán a automatík, o poruchových dejoch a ich likvidácii. 
Odovzdanie a prevzatie zmeny odstupujúci a nastupujúci personál potvrdzuje svojim 

podpisom a udaním času prevzatia zmeny,  prihlásením a odhlásením v riadiacom a informačnom 
systéme (RIS). 

7.7 Príprava a požiadavky na výcvik dispečerov. 

Kritéria, požiadavky a výcvikový  program na prípravu a tréning dispečerov SED 
vychádzajú z pravidiel UCTE a sú spracované v príslušnej PI. Nevyhnutné požiadavky tréningu pre 
vzájomnú súčinnosť s ostatnými dispečingmi určuje SED v príslušnej PI. 

 

8 Riadenie ES SR pri stavoch núdze a dočasnom deficite výkonu  
 

Stav núdze je definovaný v § 14 Zákona o energetike a podrobnosti o postupe pri 
vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach 
zameraných na odstránenie stavu núdze určuje Vyhláška MH SR  č. 206/2005 Z.z. 

Stav núdze v elektroenergetike na vymedzenom území, alebo na časti vymedzeného územia 
vyhlási Ministerstvo Hospodárstva SR na základe návrhu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy. Stav núdze ministerstvo vyhlasuje a odvoláva vo verejnoprávnych oznamovacích 
prostriedkoch. 

8.1 Opatrenia pri stavoch núdze 

Obmedzujúce opatrenia  zamerané na predchádzanie stavu núdze a pri stave núdze 
v elektroenergetike vyhlasuje a odvoláva na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného 
územia dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných 
oznamovacích prostriedkoch a telefonickým oznámením odberateľom pripojených k prenosovej 
sústave a dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav. Dispečing prevádzkovateľa 
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distribučnej sústavy oznámi obmedzujúce opatrenia odberateľom dostupnými prostriedkami, 
vrátane použitia systémov hromadného diaľkového ovládania. 
 

Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike v stave núdze, pre predchádzanie stavu núdze 
a pre odstránenie nevyrovnanej bilancie medzi zdrojmi a spotrebou elektriny sú uplatňované: 

- podľa plánu obmedzovania spotreby 
- podľa havarijného vypínacieho plánu 
- podľa frekvenčného plánu 
 

Podrobnosti o vykonávaní činnosti dispečingov PPS, PDS a účastníkov trhu upresňuje 
príslušná PI. 

8.1.1 Plán obmedzovania spotreby 

Pri dočasnom deficite výkonu v ES SR a po vyčerpaní všetkých možností výrobných 
zariadení aj v dovoze regulačnej elektriny vyhlasuje SED na zabezpečenie rovnováhy medzi 
výrobou a spotrebou elektriny a na predchádzanie rozpadu ES SR príslušné obmedzovacie stupne. 
Vyhlasujú sa pre celé alebo vymedzené územie SR. 

Plán obmedzovania spotreby spracováva SED v spolupráci s držiteľmi povolenia na výrobu 
elektriny a držiteľmi povolenia na distribúciu elektriny a odberateľmi z PS. 

Odberateľ a dodávateľ elektriny sú povinní viesť o vyhlásení a odvolaní obmedzujúcich 
stupňov písomný záznam. Odberateľ je ďalej povinný viesť písomný záznam o uskutočnených 
opatreniach na zníženie odberu. Záznamy sa vedú v zmysle príslušnej PI. 

Plán obmedzovania spotreby sa vypracováva každý rok do 30. 9. pre obdobie po 1. 10. 
Pravidlá, ktoré stanovia právomoc, zodpovednosť a spôsob vyhlasovania opatrení podľa plánu 
obmedzovania spotreby a ich odvolávania, sú uvedené v príslušnom dispečerskom pokyne (PI) 
v súlade Vyhláškou MH SR 206/2005 Z.z. v platnom znení. 

8.1.2 Havarijný vypínací plán 

Opatrenia podľa havarijného vypínacieho plánu sa používajú na riešenie mimoriadnych 
situácií v prevádzke ES SR alebo ich častiach v prípadoch, keď je treba rýchlo znížiť zaťaženie. 
V týchto prípadoch dispečerské služby príslušných dispečingov vydávajú príkaz na vypnutie 
vybraných vedení alebo transformátorov, podľa vopred pripraveného programu. Vypínací havarijný 
plán vypracováva SED v spolupráci s dispečingmi PDS a odberateľmi z PS. 

Havarijný vypínací plán sa vypracováva každý rok do 30. 9. pre obdobie po 1. 10. Pravidlá, 
ktoré stanovia právomoc, zodpovednosť a spôsob vyhlasovania opatrení podľa havarijného 
vypínacieho plánu a ich odvolávania, sú uvedené v príslušnom dispečerskom pokyne (PI)  v súlade 
Vyhláškou MH SR 206/2005 Z.z. v platnom znení. 

8.1.3 Frekvenčný plán 

Na riešenie havarijných situácií v ES spojených s poklesom frekvencie je zavedený systém 
automatického odľahčovania zaťaženia pomocou frekvenčných relé: 

a) pre riešenie systémových porúch objemy a nastavenie f-relé určuje dohoda v rámci 
medzinárodnej spolupráce, 

b) pre riešenie lokálnych porúch objemy a nastavenie f-relé určuje príslušný dispečing, 
c)  frekvenčný plán vypracováva  SED v spolupráci s dispečingmi PDS a držiteľmi 

povolenia na dodávku a distribúciu elektriny. 
 

Pravidlá, ktoré stanovia právomoc, zodpovednosť a spôsob vyhlasovania opatrení pri stave 
núdze a ich odvolanie, sú určené vo Vyhláške MH SR 206/2005 Z. z. v platnom znení. 
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Požiadavky na nastavenie frekvenčných relé (veľkosť výkonov v MW automaticky 
odľahčovanými v jednotlivých stupňoch) na obdobie od 1.10. roku n do 30.9. roku n+1 pre 
účastníkov trhu s elektrinou, ktorí sa podieľajú na frekvenčnom pláne ES SR zasiela SED do 31.7. 
roku n. Skutočné hodnoty nastavenia zasielajú účastníci trhu s elektrinou, ktorí sa podieľajú na 
frekvenčnom pláne na SED najneskôr do 15.9. roku n. 

8.2 Likvidácia pohavarijných stavov v ES SR alebo jej častí  

Rozpad elektrizačnej sústavy vznikne rozdelením sústavy na nesynchrónne pracujúce časti 
s prípadným prerušením dodávky elektriny odberateľom. Spolupráca dispečingov je podriadená 
cieľu čo najrýchlejšieho obnovenia základnej prevádzky ES SR. Hlavným koordinátorom je SED. 
Príkazy SED majú prioritu a všetky dispečingy sú povinné ich rešpektovať. 
 

Prvým predpokladom úspešnej likvidácie poruchy je znalosť pohavarijného stavu  ES SR a 
ak je možné, aj príčin poruchových výpadkov. K tomu účelu jednotlivé dispečerské služby zisťujú: 

a) rozsah oddelených častí ES SR, 
b) hodnoty frekvencie v oddelených častiach ES SR, 
c) prípadné prerušenie dodávky elektriny spotrebiteľom, 
d) časti ES SR ktoré zostali bez napätia, 
e) zariadenia ktoré sú preťažené, 
f) miesto a príčinu poruchy (predbežne, informatívne), 
g) nábehy a pôsobenie ochrán a automatík, 
h) záznamy poruchových zapisovačov a riadiacich systémov, 
i) prevádzkový stav a výkonové možnosti elektrární, vrátane zabezpečenia vlastnej 

spotreby, 
j) vplyv rozpadu ES SR na spolupracujúce susedné elektrizačné sústavy, 
k) ďalšie okolnosti, ktoré majú súvislosť s poruchou. 

8.2.1 Povinnosti zmenového personálu dozorní elektroenergetických zariadení, výrobcov 
elektriny a dispečingov elektrických staníc v prípade poruchy 

Zmenový personál dozorní elektroenergetických zariadení a dispečingov je povinný 
príslušnému dispečingu hlásiť: 

a) vypnutie ktoréhokoľvek z vypínačov vedenia, transformátorov a spínačov prípojníc 
v danom objekte pôsobením ochrán, 

b) či zostalo na vypnutom zariadení spätné napätie, 
c) okamžitú hodnotu frekvencie a prevádzkového napätia - pri výrazných okamžitých 

odchýlkach od normálneho stavu, 
d) prúdové preťaženie zariadenia, všetky ostatné prevádzkové okolnosti, týkajúce sa 

objektu, napr. nesymetrické zaťaženie, pozorovaný skrat, atď., 
e) pôsobenie ochrán a OZ na zariadení, 
f) zabezpečenosť vlastnej spotreby. 

 
Hlásenie príslušného poruchového deja vo výrobni alebo elektrickej stanici dispečingu má 

prednosť pred samostatnou činnosťou obsluhujúceho personálu s výnimkou prípadov: 
a) straty spojenia s dispečerskou službou, 
b) nutnosť upovedomiť protipožiarne zbory, ak hrozia veľké škody na zariadení, príp. 

rýchlu zdravotnú pomoc, ak je ohrozené zdravie alebo životy osôb a je nebezpečenstvo 
z omeškania. 

 
V týchto prípadoch postupuje obsluha podľa MPP. 
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8.2.2 Základné postupy pre likvidáciu pohavarijných stavov 

Zmenový personál dozorne elektrickej stanice alebo dispečingu, ktorý vykonáva ovládanie 
elektrickej stanice, pri strate napätia a pri strate telefonického spojenia v elektrickej stanici, 
samostatne vypne odberové transformátory, ktorých napájacia strana je bez napätia a transformátory 
vvn/vn, keď sú bez napätia (stačí vypnúť z jednej strany), pokiaľ MPP nestanovuje inak. 

Bez príkazu dispečerskej služby je zakázané vykonávať manipulácie s výnimkou prípadov, 
keď na zariadení je zjavná porucha a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, resp. pokiaľ PI alebo MPP 
nestanovujú inak. 

Pre rýchle vytvorenie podmienok pre opätovnú synchronizáciu oddelenej časti ES SR 
dispečerská služba je povinná použiť opatrenia podľa plánu obnovy.  
Keď vznikne deficit výkonu neočakávane, SED posúdi možnosti  riešenia deficitu výkonu a prijme 
nasledujúce opatrenia: 

a) mobilizácia potrebných zdrojov v ES SR v zmysle zmlúv o poskytovaní podporných 
služieb, 

b) operatívny dovoz regulačnej elektriny z iných ES v zmysle Zákona o energetike, TP, 
Prevádzkového poriadku PS, 

c) regulácia spotreby elektriny. 
 

V prípade, ak sú v čase poruchy prenosy na spojovacích vedeniach značne odlišné od hodnôt 
dohodnutého režimu a zhoršuje to podmienky likvidácie poruchy, SED požiada dispečera 
spolupracujúcej elektrizačnej sústavy o nápravu. Keď táto žiadosť nebude mať ohlas, je SED 
oprávnený po opätovnom prehodnotení prevádzkovej situácie a po predchádzajúcom upozornení 
dispečera spolupracujúcej elektrizačnej sústavy a dispečera Energetického zúčtovacieho 
a riadiaceho vypnúť tie vedenia, ktorých zaťaženie bráni likvidácii havarijného stavu ES SR. 

Spínanie nesynchrónne pracujúcich častí bez splnenia fázovacích podmienok sa zakazuje. 

Pokiaľ v priebehu rozpadu ES SR dôjde k strate spojenia medzi jednotlivými dispečingmi, 
dispečingy postupujú samostatne podľa PI s cieľom vytvoriť väčšie, výkonovo sebestačné 
synchrónne pracujúce celky sietí v zmysle predchádzajúcich odsekov tejto kapitoly. Po obnovení 
spojenia spolupracujúce dispečerské služby sa vzájomne informujú o vykonaných opatreniach. 

Je zakázané opätovne zapínať súbežné vedenia na spoločných stožiaroch v prípade, ak sa na 
jednom z nich pracuje a druhé stratilo napätie pôsobením ochrán. Vtedy je potrebná dohoda 
s vedúcimi prác na vedení a až po dohode s nimi sa môže súbežné vedenie zapínať. 

V častiach ES SR, ktoré zostali bez napätia, sa napätie obnovuje skúšobným zapnutím, ak 
v PI nie je stanovené inak. Ak je pokus v dôsledku trvajúcej poruchy neúspešný, dispečerská služba 
vykoná rozdelenie pripojovanej časti ES SR na ďalšie, postupne zapínané časti. V tomto prípade, 
podľa hlásení o pôsobení ochrán, lokalizuje a odpojí zariadenie, ktoré vykazuje poruchu. 

Elektroenergetické zariadenia musia mať v MPP uvedenú aj činnosť zmenového personálu 
v čase poruchy ES SR. V MPP sú definované zásady zabezpečovania vlastnej spotreby výrobne 
a elektrickej stanice, vrátane medzných parametrov frekvencie a napätia pre prevádzku jednotlivých 
strojov a samostatnej činnosti zmenového personálu v týchto mimoriadnych stavoch. Tieto MPP sú 
platné po schválení príslušným vedúcim prevádzkovateľa elektroenergetického zariadenia 
a príslušného dispečingu. 

Pri likvidácii rozpadu medzinárodného prepojenia sa postupuje podľa prevádzkovej zmluvy. 
SED pri likvidácii týchto rozpadov môže odmietnuť vykonanie tých manipulácií v elektrizačnej 
sústave, ktoré by ohrozili bezpečnosť prevádzky ES SR. 
      

9 Vyhodnotenie prevádzky ES SR 
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9.1 Prevádzkové analýzy, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov prevádzky ES SR  

9.1.1 Všeobecné zásady 

Prevádzkové  analýzy, kontroly a vyhodnocovanie prevádzky sa vykonávajú na všetkých 
úrovniach dispečerského riadenia ES SR. Uzatvárajú riadiacu informačnú slučku s cieľom vykonať 
rozbor prevádzky za uplynulé obdobie a zhodnotiť výsledky práce prípravy prevádzky 
a operatívneho riadenia nielen v normálnych stavoch ES SR ale aj v mimoriadnych situáciách. 
Vybrané prevádzkové údaje vytvárajú štatistické časové rady pre predikčné modely v oblasti 
prípravy prevádzky a operatívneho riadenia. Za správnosť údajov, určených na ďalšie spracovanie, 
zodpovedá vedúci dispečingu. Výsledky prevádzkových analýz a dát jednotlivých 
elektroenergetických pracovísk sa odovzdávajú príslušnému dispečerskému pracovisku. Všetci 
účastníci trhu s elektrinou sú povinní spolupracovať s dispečingmi na všetkých úrovniach riadenia 
za účelom získania štatistických údajov o prevádzke ES SR za sledované obdobie. 

9.1.2 Organizácia rozboru porúch v ES SR  

Pre analýzu a zabezpečenie potrebnej spoľahlivosti prevádzky ES SR musí byť každá 
porucha v nej vzniklá náležite prešetrená bezprostredne po jej vzniku. Poruchy sa v zásade môžu 
rozdeliť na: 

• systémové 
• závažné 
• miestne poruchy 

 
O vzniku poruchy, jej rozsahu a dôsledkoch sú postupne (časovo) vydávané informácie 

rôzneho rozsahu. Prvú informáciu o poruche získavajú dispečerské pracoviská všetkých úrovní 
z vlastných informačných systémov a telefonicky. 
 

Obsah, forma, rozsah, termíny a spôsob odovzdávania rozborov porúch a podkladov pre 
analýzy a vyhodnocovanie prevádzky ES SR sú špecifikované v PI. 

9.2 Vyhodnocovanie podporných služieb a regulačnej elektriny 

Základom pre vyhodnotenie PpS sú údaje z databázy reálneho času RIS SED a záznamy 
z dispečerského denníka SED. Detailný spôsob vyhodnotenia plnenia podporných služieb 
(disponibilného výkonu, kvality PpS a regulačnej elektriny) je uvedený v  Prevádzkovom poriadku 
SEPS, a.s.  , resp. v zmluvách medzi poskytovateľmi PpS a prevádzkovateľom PS. 

9.3 Vyhodnotenie cezhraničných prenosov elektriny 

Prenosy elektriny v ES SR spojovacími vedeniami so susednými PPS sa riadia 
medzinárodnými zmluvami a pravidlami. V zmysle týchto pravidiel a zmlúv je vykonávané aj ich 
vyhodnotenie.  

V rámci vyhodnocovania cezhraničných prenosov elektriny SED spolupracuje s 
EACC, UCTE, ETSO, tretími štátmi a vzájomne si vymieňajú údaje o prevádzke. 

9.4 Štatistické údaje pre UCTE a ETSO 

V rámci členstva SEPS, a.s. v únii UCTE a ETSO vyplýva povinnosť poskytovať štatistické údaje 
o prevádzke ES SR v rozsahu a spôsobom stanoveným podľa pravidiel a požiadaviek UCTE a 
ETSO. PPS tieto údaje poskytuje pre UCTE a ETSO v sumárnej podobe za celú regulačnú oblasť 
SR. Za účelom zabezpečenia potrebných údajov je nevyhnutná spolupráca SED s jednotlivými 
účastníkmi trhu s elektrinou, predovšetkým výrobcov a PDS. Povinnosťou PDS a všetkých 
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účastníkov trhu je poskytovať pre PPS štatistické údaje o prevádzke v rozsahu a spôsobom, ktorý 
určí PPS. 

10 Informačné systémy riadenia a výmena dát  
 

Riadenie prevádzky ES SR sa vykonáva pomocou technických prostriedkov 
automatizovaného systému dispečerského riadenia (ASDR). Je to nepretržitý proces riadenia 
prevádzky jednotlivých objektov ES SR z príslušných dispečerských pracovísk. 

Požiadavky na ASDR, rozsah činnosti, a súčinnosť s inými organizáciami sú uvedené v 
Technických podmienkach PS. 

ASDR sa musí na všetkých dispečerských pracoviskách a elektroenergetických zariadeniach 
budovať ako jeden funkčný celok na strane riadiacej a riadenej. ASDR sa budujú na základe 
zlúčiteľných technických a programových prostriedkov. Nadväznosť databáz medzi dispečerskými 
úrovňami sa zabezpečuje vzájomnou dohodou. Prístup k databázam a nakladanie s dátovými 
súbormi určujú Technické podmienky PS. 

Zakázané sú zásahy do funkcie ASDR, ktoré ovplyvnia informácie a doklady o prevádzke 
ES SR alebo jej častí, bez predchádzajúceho prerokovania so zodpovednými pracovníkmi 
príslušného dispečingu a pracovníkmi dispečerskej služby. 

Dispečerské pracoviská všetkých úrovní a vybrané riadiace centrá elektroenergetických 
zariadení (dozorne) musia mať zabezpečený nepretržitý záznam všetkých telefonických, príp. 
rádiofonických príkazov a prevádzkových hovorov dispečerskej služby. Tento záznam sa musí 
zabezpečiť pred znehodnotením a musí obsahovať časový signál. 

Čas uschovania záznamov je: 
a) minimálne 1 mesiac, pokiaľ v zázname nie je zaznamenaná porucha, alebo iná závažná 

prevádzková udalosť, 
b) 3 mesiace, ak je zaznamenaná porucha alebo iná závažná prevádzková udalosť.  

V prípade neuzavretia rozboru poruchy, alebo udalosti až do jej definitívneho uzavretia. 

10.1 Požiadavky na zariadenia ASDR  a zariadenia elektronických komunikácií 

Pracovníci dispečerskej služby a pracovníci obsluhy elektroenergetických zariadení sú 
povinní uskutočňovať prevádzkové hovory cez telefónne pracoviská, ktoré majú funkčné 
záznamové zariadenie. 

Napájanie zariadení ASDR a telekomunikačných zariadení musí byť bezvýpadkové s 
vylúčením beznapäťových stavov. 

Nové elektroenergetické zariadenia uvádzané do prevádzky musia byť vybavené 
zariadeniami ASDR a telekomunikačnými zariadeniami podľa Technických podmienok PS, 
najneskôr do začatia prevádzkových skúšok, pričom komunikácia s príslušným dispečingom sa 
musí zabezpečiť dvoma nezávislými prenosovými cestami. Realizácia projektu ASDR podlieha 
súhlasu príslušného útvaru ASDR. 

Prevádzka, údržba a kontroly zariadení ASDR sa riadia príslušnými PI. Akcie údržby sa 
musia zahrnúť do ročného plánu údržby a tento plán sa musí vo všetkých etapách prípravy 
prevádzky aktualizovať a upresňovať v nadväznosti na ročný plán údržby silnoprúdového 
zariadenia ES SR. 

V pláne údržby sa musí vykonávať koordinácia s údržbou zariadení iných rezortov, ktoré sú 
súčasťou alebo nadväzujú na telekomunikačné zariadenia a zariadenia ASDR ES SR. 

Prípadné zníženie spoľahlivosti pre vykonávanie horeuvedených prác musí byť odsúhlasené 
príslušnými dispečingmi, ktorých sa uvedené zníženie spoľahlivosti dotýka. 

Elektronická komunikačná sieť predstavuje komplex technických prostriedkov, 
umožňujúcich  prenos informácií každého typu, nevyhnutných na zabezpečenie spoľahlivej 
prevádzky ES. Ide o tieto hlavné smery toku informácií: 

a) medzi SED a dispečingmi držiteľov povolenia na distribúciu elektriny, 
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b) medzi SED a jednotlivými elektrickými stanicami ES SR 
c) medzi SED a výrobcami elektriny, resp. poskytovateľmi PpS 
d) medzi SED a dispečingmi príslušných zahraničných prenosových sústav, 
e) medzi jednotlivými zložkami PPS  

 
Rozsah uplatnenia, činnosti, súčinnosť s inými organizáciami,  požiadavky na kvalitu a 

bezpečnosť sú stanovené v Technických podmienkach PS. 
 

11 Záväzná dokumentácia pre dispečerské riadenie  

11.1 Zásady pre vedenie operatívnej prevádzkovej dokumentácie 

Základnou operatívnou prevádzkovou dokumentáciou v celej ES SR sú prevádzkové 
denníky, označené príslušným dátumom a číslovaním stránok dokumentu, používané na všetkých 
úrovniach dispečerského riadenia a zmenovou službou elektroenergetických zariadení. Pre tvorbu 
prevádzkového  denníka sa môžu využívať prostriedky ASDR. 

Denník na všetkých uvedených pracoviskách slúži pre záznamy o prevzatí a odovzdaní 
služby, o prijatých a vydaných príkazoch a o všetkých prevádzkových udalostiach. 

 
Pre vedenie záznamov v prevádzkovom denníku je záväzný nasledujúci obsah: 
a) dátum, presný čas vzniku hlásenia, resp. príkazu, 
b) miesto udalosti, 
c) stručný popis udalosti, 
d) hlásenie dával - prijal. 
Súčasťou dokumentácie dispečerskej služby všetkých stupňov sú materiály dennej prípravy 

prevádzky. 

11.2 Písomné dispečerské pokyny (Prevádzkové inštrukcie) 

Pravidlá vzájomnej spolupráce v oblasti medzinárodnej energetickej spolupráce, pravidlá 
spracovania prípravy prevádzky a rozsah poskytovaných dát a pravidlá riadenia a poskytovania 
podporných služieb  určujú prevádzkové inštrukcie a prevádzkové zmluvy. Podrobná konkretizácia, 
resp. doplnenie niektorých zásad dispečerského poriadku sú uvedené v prevádzkových inštrukciách 
(PI), ktoré majú rovnakú záväznosť ako Dispečerský poriadok. Prevádzkové inštrukcie sa 
vypracovávajú v spolupráci zainteresovaných strán a sú zamerané na riešenie technických 
problémov. Miestne špecifiká sú obsiahnuté v miestnych prevádzkových predpisoch (MPP). 

 
Prevádzkové inštrukcie sú vydávané pre oblasť: 

• medzinárodnej spolupráce, 
• prípravy prevádzky a hodnotenia prevádzky, 
• regulácie frekvencie a výkonu, 
• riadenia napätia a regulácie jalového výkonu, 
• obmedzovania spotreby, 
• obranných plánov a plánov obnovy prevádzky ES, ktoré sú súčasťou havarijných 

plánov, 
• automatizovaného systému dispečerského riadenia a telekomunikácii 
• systému ochrán prenosových a distribučných zariadení a zariadení výrobni elektriny 

a systémov pre automatické riadenie ES, 
• operatívneho riadenia prenosovej sústavy, 
• súčinnosti dispečingov prevádzkovateľa prenosovej sústavy a dispečingov 

prevádzkovateľov elektroenergetických zariadení, 
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• predchádzanie a riešenie stavov núdze. 
 

Prevádzkové inštrukcie konkretizujú jednotlivé ustanovenia Dispečerského poriadku do 
odborných pracovných postupov. Riešia predovšetkým tie oblasti činností, ktoré sa menia v kratších 
intervaloch, ako sa predpokladá platnosť DP.  

PI sa spracovávajú podľa pracovných kompetencií a vydávajú sa po schválení vedúcim 
nadriadeného dispečingu. Týmto sa zabezpečuje koordinovanosť a vzájomná spolupráca 
dispečingov v oblastiach, ktoré nie sú obsiahnuté v DP.  PI útvarov SED schvaľuje výkonný riaditeľ 
sekcie SED. 

Pokyny a riadiace akty, ktoré sa týkajú dispečerského riadenia, musia sa vydávať formou PI 
alebo odsúhlasením MPP prostredníctvom príslušného dispečingu.  

Zoznam a informácie o platných PI spracúvajú odborné útvary PPS a PDS každé 2 roky a to 
vždy v nepárny rok do 31.5. Za kontrolu platnosti a obsahu PI a za vydanie prehľadu platných PI 
zodpovedá vždy  útvar, ktorý príslušné PI vydal. 

11.2.1 Číslovanie prevádzkových inštrukcií 

Číslovanie PI sa vykonáva kódom vytvoreným z dvoch skupín čísel, oddelených pomlčkou. 
V prvej skupine určuje: 
a) prvé číslo odbornú problematiku činnosti - čísla 0 až 9 sú pridelené nasledovne: 
 číslo:  Problematika PI: 
 0  Všeobecné otázky riadenia, tok informácií 
 1  Medzinárodná spolupráca 
 2  Príprava prevádzky 
 3  Riadenie činného výkonu 
 4  Riadenie a regulácia jalového výkonu 

5 Problematika a riadenie distribučnej sústavy, vrátane prác pod 
napätím 

 6  Problematika ochrán a automatík 
 7  ASDR 
 8  Riadenie spotreby 
 9  Ostatné oblasti dispečerského riadenia 

  
b) druhé číslo určuje útvar, ktorý PI vydal, čísla 1 až 9 sú pridelené nasledovne: 

  1  Rezerva 
 2  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
 3  Slovenský elektroenergetický dispečing 
 4  Rezerva 
 5  Dispečing PDS 
 6  Rajónový dispečing 
 7  Dispečingy výrobných zdrojov   
 8  dispečingy odberateľov, ostatní účastníci trhu s elektrinou  

9 Rezerva 
 
c) tretie číslo určuje útvar, ktorý pri tvorbe PI spolupracoval (uvádza sa číslo vyššej úrovne 

riadenia). Pridelenie čísel je rovnaké ako v predchádzajúcom prípade. 
 

Druhú skupinu čísel za pomlčkou tvorí poradové číslo PI. 

11.3 Miestne prevádzkové predpisy (MPP) 

Upresňujú a doplňujú prevádzkové inštrukcie, dávajú pokyny pre prevádzkový personál 
jednotlivých elektroenergetických zariadení a konkretizujú pracovné postupy, technický popis na 
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príslušnom energetickom objekte. Riešia problematiku, ktorá sa týka obmedzeného okruhu 
pracovísk. MPP nesmú byť v rozpore s týmto DP a PI. 

Schvaľovací proces, označovanie a uchovávanie sa určuje vedením jednotlivých 
dispečingov. Výnimku tvoria ustanovenia tohto DP, prípadne PI, kde je menovite stanovený iný 
postup.  

11.4  Záväzná dokumentácia (ZD) pre dispečerské riadenie ES SR 

ZD poskytuje jednotlivým útvarom dispečingu potrebné informácie o funkcii a schému 
zapojenia jednotlivých zariadení elektroenergetických zariadení, vrátane zariadenia ASDR. ZD 
potrebná pre dispečerské riadenie musí byť v priestoroch dispečerskej sály. 

Na pracoviskách dispečingov musia byť MPP, konkrétne stanovujúce rozsah tejto ZD pre 
dané pracovisko. Prevádzkovatelia elektroenergetických zariadení sú povinní v požadovanom 
rozsahu a kvalite v potrebnom čase poskytnúť príslušným dispečingom podklady pre doplnenie ZD. 
Záväzné podklady pre prípravu prevádzky sú uvedené v Technických podmienkach PS. 

11.5 Zásady uchovávania dispečerskej dokumentácie 

1. Materiály prípravy prevádzky sa uchovávajú 3 roky. 
2. Prevádzkový denník dispečerskej služby a ostatná dispečerská prevádzková evidencia a 

hodnotenie, vrátane rozborov porúch sa uchováva 5 rokov. 
3. Materiály, ktoré sú dôležité pre neskoršie spracovávanie (napr. história a vývoj 

dispečingu) sú ukladané na príslušnom dispečingu. Sú to predovšetkým tieto materiály: 
(a) základné schémy ES SR, alebo jej častí, 
(b) ročné rozbory (hodnotenie prevádzky dispečingov, vrátane termínov uvádzania 

nových elektroenergetických objektov a funkcií ASDR do prevádzky) 
 

Ak materiály, uvedené v ods. 1. a 2., slúžia na dokumentáciu priebehu záležitosti, ktorá si 
vyžiada sledovanie dlhšieho obdobia, ako sú lehoty uvedené v ods. 1. a 2., uchovávajú sa až do 
úplného a konečného uzavretia záležitosti. Uvádzané lehoty uchovávania sú minimálne. 
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12 Terminológia 
 
Alokácia prenosovej kapacity 
Postup, ktorým sa prideľuje prenosová kapacita na cezhraničných prenosových profiloch na základe 
požiadaviek účastníkov alokácie, ktorý má za následok rezerváciu prenosovej kapacity na určených 
cezhraničných profiloch v danom smere podľa pravidiel špecifikovaných v Prevádzkovom poriadku 
SEPS, a. s. 

 „B“ príkaz 
„B“ príkaz je písomný príkaz a zároveň právny doklad o nariadených a vykonaných technických 
a organizačných opatreniach z hľadiska bezpečnosti pracovníkov pri práci na elektrických 
zariadeniach alebo v ich blízkosti. 

Cezhraničný profil 
Súbor spojovacích vedení medzi prenosovou sústavou SR a prenosovými sústavami susedných 
štátov. 

Diagram zaťaženia 
Diagram zaťaženia je časový priebeh odberu výkonu počas špecifikovanej doby(deň, týždeň ...). 
 
Dispečerské riadenie 
Dispečerské riadenie je riadenie prevádzky ES alebo je časti elektroenergetickým dispečingom. 
 
Dispečerský denník 
Tvorí podporný systém pre písomnú evidenciu a sledovanie udalostí v elektrizačnej sústave. 
 
Dispečerský poriadok 
Dispečerský poriadok pre riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len 
dispečerský poriadok) je predpis, ktorý obsahuje základné pravidlá riadenia elektrizačnej sústavy 
Slovenskej republiky, vymedzuje právomoci a povinnosti príslušných riadiacich stupňov 
dispečerského riadenia a určuje základnú funkčnú líniu dispečerského riadenia. 
 
Distribúcia elektriny 
Distribúcia elektriny je preprava elektriny distribučnou sústavou navzájom prepojených vedení 
a elektrických staníc, ktoré slúžia na zabezpečenie distribúcie elektriny na vymedzenom území, 
nezahŕňa však dodávku elektriny. 
 
Distribučná sústava 
Distribučná sústava je sústava navzájom prepojených vedení a elektrických staníc, slúžiacich na 
distribúciu elektriny v rámci Slovenskej republiky. 
 
Dodávateľ elektriny 
Dodávateľ elektriny je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá realizuje dodávku elektriny a je 
držiteľom povolenia na dodávku elektriny. 
 
Elektrizačná sústava 
Elektrizačná sústava je celý systém navzájom prepojených a ovplyvňujúcich sa 
elektroenergetických zariadení na výrobu, prenos, transformáciu a distribúciu elektriny, vrátane 
elektrických prípojok, priamych vedení a to aj nepripojených alebo nezávislých, a systémov 
meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky na jej 
riadenie a zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, vrátane zariadení všetkých odberateľov. 
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Elektroenergetický dispečing 
Elektroenergetický dispečing je subjekt zodpovedný za riadenie elektrizačnej sústavy alebo jej časti. 
 
Elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa PS  
Elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa PS je subjekt zodpovedný za vykonávanie 
dispečerského riadenia výroby a spotreby v rámci regulačnej oblasti podľa dispečerského poriadku. 
Zabezpečuje výkonovú rovnováhu medzi zdrojmi a spotrebou elektriny. Vyrovnanie odchýlok od 
pripravenej výkonovej bilancie medzi zdrojmi a spotrebou elektriny a bezpečnú  a spoľahlivú 
prevádzku prenosovej sústavy. 
 
Elektroenergetické zariadenie  
Elektroenergetické zariadenie je prvok elektrizačnej sústavy slúžiaci na výrobu, prenos, distribúciu 
alebo dodávku elektriny. 
 
Fiktívny blok  
Fiktívny blok predstavuje skupinu blokov, ktorá je riadená ako jeden celok s maximálnym 
výkonom 50 MW. 
 
Frekvenčný plán 
Frekvenčný plán je súbor opatrení na strane výroby i spotreby, ktorého cieľom je obmedziť 
možnosť vzniku veľkých systémových porúch a udržať frekvenciu v medziach, v ktorých nie je 
ohrozené technické zariadenie výrobcov a odberateľov elektriny. 
 
Havarijný vypínací plán 
Havarijný vypínací plán je súbor technicko-organizačných opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
uvedenie elektrizačnej sústavy do prevádzky po vzniku poruchy a zabrániť vzniku veľkých 
systémových porúch. 
 
Technické podmienky PS 
Technické podmienky prenosovej sústavy Technické podmienky pre pripojenie, prístup 
a prevádzkovanie prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky PS“) je predpis, ktorý 
určuje pravidlá prístupu a pripojenia, pravidla prevádzkovania sústavy a dodržiavanie kritérií 
technickej bezpečnosti sústavy.  
 
Miestne prevádzkové predpisy 
Miestne prevádzkové predpisy doplňujú a upresňujú prevádzkové inštrukcie, obsahujú pokyny pre 
obsluhu jednotlivých elektroenergetických zariadení, podrobne stanovujú pracovné postupy, pre 
príslušný energetický objekt konkretizujú technicky popis. 
 
Mimoriadna udalosť v PS  
Obsahuje: ťažký, smrteľný alebo hromadný pracovný úraz, prevádzkovú haváriu, znečistenie 
životného prostredia, živelnú pohromu, požiar, prerušenie práce na zariadeniach PS v dôsledku 
vyhlásenia štrajku, prerušenie prevádzky v dôsledku oznámení  o umiestnení výbušnín alebo 
otravných látok. 
 
N-1 kritérium 
Pravidlo, podľa ktorého po výpadku jedného prvku elektrizačnej sústavy (vedenie, transformátor, 
blok a pod.) sú prvky elektrizačnej sústavy, ktoré ostali v prevádzke, schopné prijať zmenu tokov v 
sústave spôsobenú týmto výpadkom. 
Odberateľ elektriny 
Odberateľ elektriny je obchodník s elektrinou  a  koncový odberateľ elektriny. 
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Odberné miesto 
Odberné miesto je miesto odberu elektriny odberateľa elektriny meranej meracím zariadením, ktoré 
tvorí samostatný priestorovo alebo územne uzavretý a trvalo elektricky pripojený celok. 
 
Odchýlka 
Odchýlka predstavuje rozdiel medzi dohodnutým  a skutočným odberom elektriny. 
 
Oprávnený odberateľ elektriny  
Oprávnený odberateľ elektriny je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená vybrať si svojho 
dodávateľa elektriny. 
 
Ostrov 
Ostrov je elektricky oddelená časť ES jedného štátu pripojená elektricky k ES druhého štátu. 

Plán obmedzovania spotreby 
Plán obmedzovania spotreby je súbor technicko-organizačných opatrení, ktorých cieľom je zabrániť 
vzniku veľkých systémových porúch  z hľadiska prevádzky ES.   

Podporné služby 
Podporné služby sú všetky služby potrebné na prevádzkovanie elektrizačnej sústavy pre zaistenie 
kvality a spoľahlivosti dodávky elektriny. 

Porucha 
Porucha je jav spočívajúci v strate schopnosti elektroenergetického zariadenia alebo časti ES plniť 
požadovanú funkciu. 

Prenosová sústava 
Prenosová sústava je súbor navzájom prepojených vedení a elektroenergetických zariadení, ktoré 
slúžia na zabezpečenie prenosu elektriny na celom území Slovenskej republiky a na prepojenie 
s elektrizačnými sústavami susedných štátov, vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, 
zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej sústavy. 

Prevádzková príručka UCTE 

Aktuálny záväzný súbor prevádzkových princípov ,  pravidiel pre prevádzkovateľov prenosových 
sústav v prepojenej sústave UCTE 

Prevádzková inštrukcia 
Prevádzková inštrukcia je vydávanie písomných dispečerských pokynov, ktoré konkretizujú alebo 
dopĺňajú Dispečerský poriadok. Riešia predovšetkým tie oblasti činností, ktoré sa menia v kratších 
intervaloch, ako sa predpokladá platnosť DP. 

Prevádzkovateľ elektroenergetických zariadení  
Prevádzkovateľ elektroenergetických zariadení je držiteľ povolenia na výrobu, prenos, distribúciu a 
dodávku elektriny, právnické alebo fyzické osoby vlastniace alebo obhospodarujúce energetické 
zariadenie. 

Prevádzkový protokol 
Prevádzkový protokol je súbor prevádzkových záznamov z dispečerskej zmeny, vrátane 
prevádzkového denníka a záznamov z ASDR. 

Priame vedenie 
Elektrické vedenie, ktoré spája výrobcu elektriny, ktorý nie je pripojený k prenosovej alebo 
distribučnej sústave a odberné miesto, ktoré nie je elektricky prepojené s prenosovou sústavou 
alebo distribučnou sústavou alebo elektrické vedenie, ktoré spája výrobcu elektriny s podnikom, 
ktorý  zabezpečuje dodávku elektriny priamo do vlastných objektov, do prepojených podnikov 
a oprávneným odberateľom. 
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Primárna regulácia napätia 
Primárna regulácia napätia je proces, ktorý zabezpečuje pomocou budenia generátora udržiavanie 
napätia na jeho svorkách na požadovanej hodnote. 

Regulačná elektrina 
Regulačná elektrina je elektrina skutočne dodávaná na zabezpečenie vyrovnania nerovnováhy 
sústavy a na zabezpečenie rovnováhy  dopytu a ponuky na trhu s elektrinou v reálnom čase. 
 
Regulačná oblasť 
Regulačná oblasť predstavuje elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky, ktorá je fyzikálne 
ohraničená miestami merania vymieňaného výkonu a elektriny so zvyšnou časťou prepojenej 
sústavy UCTE a tretích štátov, a v ktorej sa zabezpečuje automatická regulácia výroby a frekvencie 
tak, aby sa dodržali platné medzinárodné technické pravidlá. . 
 
Automatizovaný systém dispečerského riadenia (ASDR) 
Automatizovaný systém dispečerského riadenia je súhrn technických a programových prostriedkov 
na operatívne riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy (ES) v reálnom čase. 
 
Saldo 
Saldo (export - import) označuje bilančnú sumu  cez hraničných  prenosov elektriny PS, resp. ES 
SR v danom období. Je to rozdiel medzi celkovým  vývozom elektriny a celkovým  dovozom 
elektriny v sledovanom období (hodina, deň, mesiac, rok a pod.). Uvedená konvencia môže byť 
v niektorých prípadoch štatistického hodnotenia tiež opačná (import - export). 
 
Sekundárna regulácia napätia 
Sekundárna regulácia napätia zabezpečuje udržiavanie napätia vo vybraných uzloch siete na 
dohodnutej hodnote. 
 
Systémové služby 
Systémové služby sú činnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy a vybrané činnosti 
prevádzkovateľov distribučných sústav nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti, kvality, 
stability prenosu a distribúcie elektriny a obnovy synchrónnej prevádzky pri rozpade elektrizačnej 
sústavy. 
 
Štart z tmy 
Štart z tmy je schopnosť obnovenia výroby a dodávky elektriny z beznapäťového stavu po úplnom 
rozpade sústavy. Obnovovanie výroby sa začne generátormi schopnými nabehnúť bez dodania 
napätia zo siete, ktoré rozbiehajú ďalšie generátory. Vytvorené ostrovné prevádzky sa postupne 
spájajú medzi sebou alebo s neporušenou sieťou. 
 
Terciárna regulácia napätia 
Terciárna regulácia napätia zabezpečuje na základe merania v reálnom čase optimálne parametre 
napäťovej regulácie (veľkosť napätia, výrobu reaktančného výkonu, napäťový prevod 
transformátorov, nasadenie kompenzačných prostriedkov atď.), najmä s cieľom minimalizácie strát 
v sieti. 
 
Uzlová rozvodňa 
Uzlová rozvodňa je rozvodňa, ktorá má viac ako dva vývody rovnakého napätia. 
 
Výrobca elektriny 
Výrobca elektriny je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába elektrinu pre účely predaja 
elektriny odberateľom. 
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Zdroje elektriny 
Zdroje elektriny sú energetické zariadenie na premenu rôznych foriem energie na elektrinu, ktoré 
zahrňuje technologické zariadenia na premenu energie, stavebnú časť a všetky nevyhnutné 
pomocné zariadenia. 
 
Závažné udalosti v PS 
Obsahujú: Poruchy na zariadeniach spojené s obmedzením dodávky elektriny alebo poškodenie 
zariadenia, chybnú manipuláciu na zariadeniach PS, prerušenie informačných tokov pre SED, stav 
zariadenia ohrozujúci jeho prevádzku alebo bezpečnosť osôb resp. majetku, závažné udalosti na 
zariadeniach PS vo výstavbe. 


