
PRÍLOHA Č. 1 

 

PROTOKOLY O VYKONANÍ FUNKČNEJ SKÚŠKY 

 

 

A. Všeobecné ustanovenia o vykonávaní funkčnej skúšky  
 

 

1. Za účelom kontroly splnenia technických podmienok je potrebné vykonať technickú 

obhliadku a následne funkčné skúšky zdroja. Počas funkčných skúšok sa zdroj pripája do 
distribučnej sústave v zmysle technických podmienok platných v záväznom dokumente 

„Technické podmienky PDS“. 

2. O vykonanie funkčných skúšok je povinný požiadať takisto prevádzkovateľ výrobného 
zdroja, ktorý má platnú a účinnú zmluvu o pripojení do distribučnej sústave, no fyzicky 

nedodával elektrinu do distribučnej sústavy najmenej 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov.  

3. PDS uverejňuje vzor protokolu o funkčných skúškach na svojom webovom sídle. 

4. Prevádzkovateľ zdroja nesie výlučnú zodpovednosť za to, že zdroj bol vybudovaný v súlade 

so zákonom o energetike. 

5. Termín vykonania funkčných skúšok určí PDS na základe žiadosti žiadateľa o pripojenie, 

najneskôr však do 30-ich dní odo dňa doručenia žiadosti. 

6. PDS rozhodne, či v priebehu alebo po ukončení funkčných skúšok zdroja vykoná prípadné 
ďalšie potrebné skúšky a merania. Z týchto kontrol vykoná PDS doplnenie protokolu 

o funkčných skúškach zdroja. 

7. Protokol o úspešných funkčných skúškach zdroja je nevyhnutným predpokladom pre 
uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny zo zdroja. Zdroj možno pripojiť do distribučnej 
sústavy až po uzatvorení zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. 

8. Uvádzanie do prevádzky všetkých nových a rekonštruovaných zariadení pripájaných do 
distribučnej sústavy sa vykonáva podľa vypracovaného programu prevádzkových skúšok 
(vecný časový plán - VČP), ak o to PDS požiada. VČP je vypracovaný žiadateľom 
o pripojenie alebo ním poverenej osoby v spolupráci s PDS. Tento program schvaľuje 
dispečing PDS, ak o to PDS požiada. 

9. Funkčnú skúšku je možné vykonať až po úspešnom komplexnom vyskúšaní všetkých 
technologických častí zdroja a po vykonaní všetkých odborných prehliadok a odborných 

skúšok a len na takom zdroji, ktorý má vydané právoplatné stavebné povolenie, alebo 

ohlásenie drobnej stavby v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

B. Minimálny povinný rozsah protokolu o vykonaní funkčnej skúšky vydávanom podľa 
§ 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z.  

 

Protokol o funkčnej skúške musí minimálne obsahovať:  
 

a. údaje o žiadateľovi, prípadne o prevádzkovateľovi zdroja, 

b. dátum nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, alebo dátum ohlásenia drobnej 

stavby v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
c. údaje o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených technických 

zariadení s uvedením dátumu vykonania skúšky, mena pracovníka, ktorý odbornú 
prehliadku a odbornú skúšku vykonal a jeho identifikačného čísla,  

d. výsledky funkčnej skúšky 



1. nastavenia sieťových ochrán, 
2. činnosť ochrán,  
3. meranie, podmienky pre spínanie, kompenzácia účinníka, 
4. dátové pripojenie,  

e. požiadavky a pripomienky k funkčným skúškam zo strany PDS,  
f. celkové zhodnotenie možnosti pripojenia výrobného zariadenia na základe vykonaných 

funkčných skúšok,  
g. miesto, dátum a čas úspešného vykonania – ukončenia funkčnej skúšky  
h. dátum a podpisy zodpovedných osôb, 

i. výrok: “ protokol o vykonaní funkčnej skúšky nadobúda právoplatnosť dňom.[dátum 

úspešného vykonania – ukončenia funkčnej skúšky]. 
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