
Realizácia malého zdroja v 
zmysle technických 

podmienok uvedených vo 
vyjadrení k žiadosti o 

pripojenie malého zdroja 
vydané PDS   

Žiadateľ  po realizácií a pripojení zdroja do DS bezodkladne zašle na 
emailovú adresu mer_hodnoty@vsds.sk tlačivo „Oznámenie o 

pripojení malého zdroja do DS.“ Tlačivo je na stránke www.vsds.sk v 
časti Výrobcovia elektriny / Pripojenie zdroja / Pripojenie zdroja do 10 

kW / Súvisiace dokumenty pre zdroj ktorý nepodniká v energetike

Podkladom pre výmenu 
elektromera je 
akceptovanie

Oznámenia o pripojení 
malého zdroja do DS z 
predchádzajúceho kroku 

zo strany PDS

Žiadateľ alebo ním poverená osoba 
písomne alebo elektronicky oznámi 

PDS najneskôr dva dni vopred termín 
uvedenia malého zdroja do prevádzky

Žiadateľ je po uvedení malého zdroja do 
prevádzky povinný najneskôr do 10 pracovných 

dní zaslať na korešpondenčnú adresu PDS, 
kompletne vyplnený a podpísaný formulár 
„Oznámenie o uvedení malého zdroja do 

prevádzky“ 

Platnosť vyjadrenia k 
žiadosti o pripojenie 
malého zdroja je 6 

mesiacov od schválenia 
žiadosti zo strany PDS. Po 

dobu 6 mesiacov PDS 
rezervuje kapacitu pre 

žiadateľa. Do uvedeného 
termínu je nevyhnutné 

zdroj zrealizovať a doručiť 
PDS dokumenty v zmysle 

ďalších krokov. V opačnom 
prípade nie je možné zdroj 

pripojiť a uviesť do 
prevádzky a je potrebné 

podať novú žiadosť o 
pripojenie malého zdroja 

do 10 kW.

Pojem pripojenie zdroja do distribučnej sústavy je chápaný ako fyzické 
pripojene zdroja do sústavy (zdroj je galvanicky spojený s DS) avšak 
zdroj je vypnutý. Spustenie je možné až po splnení ďalších krokov. 

PDS akceptuje iba kompletne vypísané tlačivo oznámenia o pripojení 
zdroja s týmito prílohami:

kladné stanovisko PDS o rezervovanej kapacite na pripojenie 
malého zdroja,
potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja 
osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov v zmysle 
§13a ods. 2. zákona 309/2009 Z.z. ako aj kópiu osvedčenia
prehlásenie o zhode na FV panely a FV striedač s uvedením 
výrobného čísla FV striedača resp. externej sieťovej ochrany 
alebo generátora pre zdroje iné ako FVE, ktorého súčasťou je 
protokol o nastavení a odskúšaní ochrán podľa požiadaviek 
VSD, a.s. a zároveň identifikačné údaje (meno, podpis) osoby 
zodpovednej za nastavenie a odskúšanie ochrán podľa 
požiadaviek VSD, a.s.
platnú správu z vykonanej odbornej prehliadky a odbornej 
skúšky zariadenia na výrobu elektriny a odberného elektrického 
zariadenia, prostredníctvom ktorého je zariadenie na výrobu 
elektriny pripojené do distribučnej sústavy v zmysle §39 odsek 
9, Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.
jednopólovú schému, prípadne projektovú dokumentáciu 
zapojenia zdroja s vyvedením výkonu do distribučnej sústavy 
(vrátane vyznačeného majetkového rozhrania, RM a HRM) 
fotografiu elektromerového rozvádzača s jeho umiestnením a 
fotografiu jeho vnútornej výzbroje, t.j. fotografiu otvoreného 
rozvádzača pre posúdenie pripravenosti odberného miesta pre 
pripojenie do distribučnej sústavy.

Neúplné oznámenie nebude zo strany PDS akceptované a žiadateľ 
bude vyzvaný na jeho doplnenie.

Elektromer môže byť 
nainštalovaný iba na 

odberné odovzdávacie 
miesto, ktoré  spĺňa 

technické podmienky 
merania a podmienky 

stanovené vo vyjadrení 
PDS  k žiadosti o 

pripojenie malého zdroja.

Pod pojmom uvedenie zdroja do 
prevádzky sa rozumie „spustenie“ 
zdroja, teda zdroj vyrába a pracuje 

paralelne s DS. Informáciu o tom kedy 
zdroj začne vyrábať musí žiadateľ 

alebo ním poverená osoba oznámiť 
PDS najneskôr dva dni pred spustením 

zdroja. 

Spustenie / zapnutie zdroja je možné 
až po splnení predchádzajúcich 

krokov.

Elektronické oznámenie o uvedení 
zdroja sa zasiela na emailovú adresu 

mer_hodnoty@vsds.sk

Písomné oznámenie sa zasiela na 
korešpondenčnú adresu:

Východoslovenská distribučná, a.s.
Odbor: Manažment energetických a 
meraných dát
Mlynská 31
042 91 Košice

V prípade, že žiadateľ si v stanovenom čase 
vyššie uvedenú povinnosť nesplní, má PDS právo 

odpojiť malý zdroj od sústavy.

Oznámenia je potrebné zasielať na 
korešpondenčnú adresu:

Východoslovenská distribučná, a.s.
Odbor: 
Manažment energetických a meraných dát
Mlynská 31
042 91 Košice

do 6 mesiacov Obratom po pripojení zdroja 5 pracovných dní 2 pracovné dní vopred do 10 pracovných dní

Realizácia malého 
zdroja zo strany 

žiadateľa
Oznámenie o pripojení malého zdroja

Výmena 
elektromera na 

odbernom mieste

Oznámenie o uvedení  
zdroja do prevádzky 

najneskôr 2 dni vopred

Oznámenie o uvedení  zdroja do 
prevádzky najneskôr do 10 

pracovných dní po uvedení zdroja

Vysvetlivky a skratky

DS- regionálna distribučná sústava
PDS - prevádzkovateľ regionálnej DS
RM – rozpojovacie miesto
HRM - hlavné rozpojovacie miesto

Proces pripojenia malého zdroja do 10 kW, ktorý nepodniká v energetike v zmysle §4 ods. 4) zákona 251/2012 Z.z.

Smer postupu 
krokov a časový 

nárok PDS a 
žiadateľa na 
spracovanie 
požiadavky o 

pripojenia do DS 
za ideálnych 
podmienok

Nevyhnutná 
podmienka pre 
akceptovanie 
požiadavky 
žiadateľa

o pripojenie zo 
strany PDS

Stručný prehľad 
niektorých 

podmienok pre 
efektívny priebeh 

procesu na 
strane PDS a 

odkazy na úplný 
zoznam 

povinností a 
povinných príloh 
k požiadavkám 

žiadateľa o 
pripojenie 

malého zdroja do 
DS, ktorého 
výroba sa 

nepovažuje za 
podnikanie v 
energetike v 

zmysle §4 ods. 4) 
zákona 251/2012  

Posledná aktualizácia: 11/2017
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Zmluva o pripojení (ZoP) sa uzatvára s každým užívateľom, ktorý je pripojení do regionálnej distribučnej sústavy. Pre malé zdroje do 10 kW, ktoré nepodnikajú v energetike a splnia podmienky v zmysle §4a, 
ods. 2) zákona 309/2009 Z.z. sa uzatvára ZoP bez pripojovacieho poplatku, teda pripojenie zo strany PDS je bezplatné. PDS zašle návrh zmluvy o pripojení do 30 dní od vydania stanoviska k žiadosti o 

pripojenie. Časový úsek pre uzatvorenie ZoP medzi žiadateľom a PDS je najneskôr deň doručenia oznámenia o pripojení malého zdroja. Ak do 6 mesiacov od odoslania vyjadrenia k žiadosti o pripojenie, 
žiadateľ nedoručí oznámenie o pripojení malého zdroja do DS, považuje sa nedoručenie oznámenia o uvedení malého zdroja za skutočnosť spôsobujúcu zánik platnosti vyjadrenia VSD. Zánikom platnosti 

vyjadrenia zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave. 

Žiadosť o pripojenie malého zdroja 
do 10 kW musí byť podaná na 

predpísanom tlačive, so všetkými 
prílohami uvedenými na stránke 
www.vsds.sk v časti Výrobcovia 

elektriny / Pripojenie zdroja / 
Pripojenie zdroja do 10 kW 

Neúplná žiadosť nebude 
zaevidovaná a bude žiadateľovi 

vrátená na doplnenie. Žiadosť bude 
zaevidovaná k dátumu doručenia 
kompletnej žiadosti s príslušnými 

prílohami.

10 pracovných dní

Vyjadrenie sa k žiadosti o 
pripojenie malého zdroja 

do  10 kW vrátane 


