
 
VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY ELEKTRINY  

 
Tabu ka . 1 Do 
 
Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá 

 

Obchodné meno spolo nosti:  

Sídlo spolo nosti:  

I O:  

Obdobie: od ................... do .....................  

Celkový po et odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka   

Z toho po et odberných miest: 
Po et OM „domácnos “  

Po et OM „podnikate “  

Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:  

Telefónne íslo / emailová adresa:  

Dátum vyhotovenia záznamu:  

Meno a podpis zodpovednej osoby:  

Odtla ok pe iatky:  

 



Dodržiavanie štandardov kvality pod a § 4 písm. a) až e) 
 

Regulovaný subjekt: 
 
Obdobie od …………......... do ....................... 

 
Tabu ka . 2 Do 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Opis štandardu kvality pri dodávke 
elektriny 

Po et udalostí 
z minulých 

období, 
pri ktorých 
v roku t-1 

uplynula doba 
na vybavenie 

Po et 
udalostí 

z roku t-1, 
pri ktorých 
v roku t-1 
uplynula 

lehota 
na vybavenie

Po et 
udalostí 

z roku t-1, 
pri ktorých 
v roku t-1 
neuplynula 

lehota 
na vybavenie 

Po et udalostí 
zaradených 

do hodnotenia

Po et 
udalostí 

vybavených 
v lehote 

Po et 
udalostí 

vybavených 
mimo lehoty

Podiel po tu 
udalostí vybavených 

v lehote 
k celkovému po tu 

udalostí 

–  – – DOiC DOiD DOiN DOi = DOiD / DOiC 

Overenie správnosti vyú tovania 
v lehote pod a § 4 písm. a)        

Dodržanie lehoty na požiadanie 
prevádzkovate a sústavy o obnovenie 
dodávky elektriny pod a § 4 písm. b) 

       

Dodržanie lehoty na odoslanie podania 
alebo stanoviska pod a § 4 písm. c)        

Dodržanie lehoty na uzatvorenie zmluvy 
pod a § 4 písm. d)        

Dodržanie lehoty na odoslanie 
kompenza nej platby pod a § 4 písm. e)        

 
 



Vysvetlivky k tabu ke . 2 Do: 
 

V st pci 2 sa uvádza po et udalostí, ktoré nastali pred rokom t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie. 
V st pci 3 sa uvádza sú et po tu udalostí z roka t-1, pri ktorých: 
5. do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie, 
6. do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie, ale boli v roku t-1 vybavené. 
V st pci 4 sa uvádza po et udalostí z roka t-1, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a ani neboli v roku t-1 vybavené.  
V st pci 5 sa uvádza  sú et po tu udalostí uvedených v st pci 2 a 3.  
V st pci 6 sa do po tu udalostí vybavených v lehote zapo ítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené z dôvodu, 
že dotknutý ú astník trhu s elektrinou preukázate ne neposkytol regulovanému subjektu sú innos  nevyhnutnú pre dodržanie stanovenej lehoty. 
Údaj v st pci 5 je rovný sú tu údajov v st pcoch 6 a 7. 
Písmeno i = 1 až 3. 
Ak  DOiC = 0, potom  DOi = 1,00. 
Hodnota DOi sa zaokrúh uje na dve desatinné miesta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




