
Skúšky odbornej spôsobilosti zodpovedného 
zástupcu osoby podnikajúcej v 

elektroenergetike

Elektrické sústavy a meracie systémy



Niečo z histórie 
Elektrina začala byť dostupná až koncom 19. storočia, takže nemá dlhú históriu  
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Ako prenikala elektrina na Slovensko

V bratislavskom mlyne Gotfrieda Ludwiga sa začala výroba elektriny. Dynamom 
rozsvietil prvé žiarovky na území Slovenska. 

V Krompachoch bola uvedená do prevádzky pravdepodobne prvá väčšia elektráreň 
na Slovensku (výkon 22 kW).

Elektrifikačný zákon (ČSR) vytvoril legislatívnu bázu pre vznik regionálnych 
elektrifikačných podnikov. Do roku 1929 vznikli Bratislave, Žiline, B. Bystrici, Komárne 
a v Košiciach. Prepojenia mali celkove do 180 km. V roku 1930 vznikol plán 
elektrifikácie Slovenska. 1936 VE Ladce

Bola založená Ústredná Kancelária Všeužitočných Elektrárenských Spoločností. 
Vznikali elektrárne napríklad závodov Dynamit - Nobel v Bratislave, Coburg v Trnave 
a hnedouhoľných baní v Handlovej      
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História elektrifikácie Slovenska do začiatku II. svetovej vojny

rok 1884

rok 1889

rok 1919

rok 1939



História elektrifikácie



Po roku 1939 začala fáza integrácie z regiónov do oblastí a integrácia viedla k 
vzniku jedného štátneho elektrifikačného podniku Slovenských elektrární (5. 6. 
1942)

Postavená I. vážska kaskáda Ladce(1936)-Ilava(1946)-Dubnica(1949)-
Trenčín(1956). VE Nosice (1948). Nasledovali ostatné časti kaskády v dvoch 
úsekoch Trenčín - Piešťany a Krpeľany – Lipovec. Potom úsek Drahovce –
Madunice a tiež Hričov – P. Bystrica. V októbri 1948  začalo dispečerské 
riadenie na Slovensku. Ukončená plošná elektrifikácia obcí Slovenska.

Vznikli SEP (Slovenské Energetické Podniky) ako spoločná vrcholová 
organizácia energetických podnikov Slovenska aj so slovenským dispečingom, 
ktorý mal pozíciu oblastného dispečingu pre Slovensko a sústavu riadil 
centrálny československý dispečing v Prahe
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História elektrifikácie Slovenska od začiatku II. svetovej vojny

rok 1942

1940-1960

rok 1960

rok 1977

1988-1990

rok 1994

SEP bol pretvorený na koncern s 3 rozvodnými (ZSE, SSE, VSE), 4 výrobnými 
(EBO, ENO, EVO a VET) a 1 stavebnomontážnym (ELV) koncernovým 
podnikom, plus 2 účelovými organizáciami  

SEP pretvorený na štátny podnik (30. 6. 1988). Z neho boli vyčlenené 
samostatné distribučné rozvodné podniky Západo-, Stredo- a 
Východoslovenská energetika (1990)

Vznik akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.



História prepájania
Prvé elektrárne boli pripojené na maximálne 22 kV lokálny rozvod vo väčších 
podnikoch a boli zamerané na krytie jeho potrieb a pre  malé regióny v okolí.

Po roku 1942 sa začali v ČSR budovať prepojenia s napätím 100 kv, stav v roku 1949 je 
na obrázku, dôvodom oneskorenia výstavby vedení bola nechuť elektrární k prepájaniu



Pár spomienok na školské lavice
Fyzikálne zákony ovplyvňujú aj prevádzku energetických zariadení
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Prvý Kirchhoffov zákon (o prúdoch a uzloch)
Prvý Kirchhoffov zákon opisuje zákon zachovania elektrického náboja; hovorí, že v každom bode (uzle) 
elektrického obvodu platí, že:

Súčet prúdov vstupujúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov z uzla vystupujúcich.
alebo

Algebraický súčet prúdov v ktoromkoľvek uzle elektrického obvodu sa rovná nule.

Druhý Kirchoffov zákon (o napätí, o slučkách)
Druhý Kirchoffov zákon formuluje pre elektrické obvody zákon zachovania energie, hovorí, že:

Súčet výberov napätia na spotrebičoch sa v uzavretej časti obvodu (slučke) rovná súčtu 
elektromotorických napätí zdrojov v tejto časti obvodu.
alebo

Súčet svorkových napätí prvkov elektrického obvodu v ľubovoľnej slučke sa rovná nule.

Gustav Robert Kirchhoff (* 12. marec 1824 Königsberg, Východné Prusko dnes Kaliningrad, Rusko; † 17. október 
1887 Berlín, Nemecké cisárstvo, dnes Nemecko) bol nemecký fyzik. Pracoval v oblasti mechaniky, spektrálnej analýzy a 
elektrotechniky. Od roku 1874 bol členom Akadémie vied v Berlíne.
V roku 1847 vyjadril v matematickej forme poučky o rozdelení elektrického prúdu vo viacvetvových elektrických 
obvodoch prostredníctvom prvých dvoch tzv. Kirchhoffovych zákonov, ktoré sú základnými vzťahmi, pomocou ktorých sa 
riešia elektrické obvody.
Spolu s Robertom Bunsenom položil základy spektrálnej analýzy a jej techniky. To malo veľký význam pre chemické ale 
aj astrofyzikálne výskumy. Zaviedol do fyziky pojem absolútne čierneho telesa .
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➢ Zdanlivý elektrický výkon v obvodoch so striedavými harmonickými veličinami
prúdu I a napätia U sa označuje S a predstavuje vektorový súčet činného P a
jalového výkonu Q. Jeho jednotkou je voltampér [V∙A].

➢ Činný elektrický výkon P je reálna zložka zdanlivého výkonu. Jeho jednotkou je
watt [W] a je to výkon, ktorý sa premení na inú užitočnú formu energie alebo
tepla.

➢ Jalový elektrický výkon je jednou zo zložiek zdanlivého výkonu. Označuje sa Q,
jeho jednotkou je voltampér reaktančný (VAr). Jalový výkon nevykonáva žiadnu
prácu.
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Výkon

S

P

Q

P= 3 ∙ 𝑈𝑓 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

Q= 3 ∙ 𝑈𝑓 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑

S= 3 ∙ 𝑈𝑓 ∙ 𝐼

φ



Činná práca je základná veličina pre meranie odobratej elektrickej
energie, vyjadruje sa v kilowatthodinách (kWh) resp.
megawatthodinách (MWh), či terawatthodinách (TWh). Vzťah pre
výpočet činnej práce:
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Elektrická práca

𝐴 = 3 ∙ 𝑈𝑓 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝐴 = 𝑃 ∙ 𝑡

Jalová „práca“ je nežiadúci sprievodný jav. Príčinou je kapacita
vedenia všetkých napäťových hladín. Toky jalovej elektriny vznikajú
vplyvom nerovnováhy kapacitného a induktívneho výkonu
v distribučnej sústave.

Tieto javy je potrebné potláčať, pretože spôsobujú nárast napätia,
zvyšujú straty a tieto nežiadúce javy vedú k vyšším nákladom.

Potláčanie je možné optimalizáciou hustoty vedení, ich konštrukciou a
tiež kompenzáciou v elektrizačných sústavách. Čo vedie k navyšovaniu
investícií do infraštruktúry.



Prenosová sústava
Kostra elektrizačnej sústavy Slovenska a národné dispečerské centrum 
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TSO

DSO

400 kV

220 kV

110 kV

22 kV

0,4 kV

EGa EBO EMO PPC Malženice

USS KE

EVO ENO

OFZ Široká

PVE Č. Váh

Duslo Šaľa

Zdroje s výkonom v desiatkach MW

Odbery na úrovni do 275 MW 

Ojedinelé malé zdroje niekoľko sto kW

Odbery na urovni niekolko MW 

Odbery na urovni niekoľko kW 

Export/Import

SEPS

VSD
SSD
ZSD
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Hranica medzi napäťovými hladinami

400 kV

110 kV
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Poznámky:

Rozvodňa VE Gabčíkovo, ani trafo nie je majetkom SEPS, a.s., ale Vodohospodárskej 

výstavby.

PVE Čierny Váh - rozvodňa patrí SE, a.s.

110 kV rozvodne SEPS: H. Ždaňa

110 kV vedenia SEPS: do Slovalca a VE Sučany, viacsystémové vedenie V487, V488.

2 138 km 400 kV Lines

769 km 220 kV Lines

80 km 110 kV Lines

Celková dĺžka vedení 2 987 km Total length of lines

20 Number of 400 kV Substations

6 Number of 220 kV Substations

1 Number of 110 kV Substations

1 400 MVA 400/220 kV Transformers

8 980 MVA 400/110 kV Transformers

1 600 MVA 220/110 kV Transformers

11 980 MVA Total transformation capacity

Prehľad zariadení prenosovej sústavy (2020)
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Zámery na úpravy PS
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Prepojenie SK - HU
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NAMERANÉ CEZHRANIČNÉ TOKY 

ELEKTRINY ES SR ZA ROK 2021 v GWh

Poland

Hungary

Czech Republic

8 884

327

Ukraine

4 627

10 723 

1 983

264

110

Slovak Republic

Rok  / Year 2020       2021   

Import (GWh)     13 288    13 884

Export (GWh)     12 970    13 110

Saldo / Balance      318         774

78

Prehľad cezhraničných tokov 2021
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Export a Import SR
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Import Export

Namerané prenosy elektriny ES SR (GWh)

Rok Import Export Suma (Exp + Imp) Saldo (+Imp)

1995 2 748,513 1 329,785 4 078,298 1 418,728

1996 5 946,739 2 361,946 8 308,685 3 584,793

1997 6 825,249 2 743,478 9 568,727 4 081,771

1998 5 341,850 3 091,229 8 433,079 2 250,621

1999 5 049,552 5 092,934 10 142,486 -43,382

2000 6 356,976 9 029,968 15 386,944 -2 672,992

2001 6 064,782 9 743,029 15 807,811 -3 678,247

2002 6 710,231 10 866,618 17 576,849 -4 156,387

2003 8 622,822 10 877,547 19 500,369 -2 254,725

2004 8 731,155 10 592,505 19 323,660 -1 861,350

2005 8 570,498 11 291,937 19 862,435 -2 721,439

2006 9 319,838 10 922,472 20 242,310 -1 602,634

2007 13 579,908 11 854,486 25 434,394 1 725,422

2008 9 411,650 8 890,682 18 302,332 520,968

2009 8 994,233 7 682,206 16 676,439 1 312,027

2010 7 334,528 6 293,143 13 627,671 1 041,385

2011 11 226,388 10 499,655 21 726,043 726,733

2012 13 472,343 13 079,424 26 551,767 392,919

2013 10 718,425 10 627,513 21 345,938 90,912

2014 12 963,691 11 862,430 24 826,121 1 101,261

2015 14 968,061 12 610,640 27 578,701 2 357,421

2016 13 249,377 10 598,154 23 847,531 2 651,223

2017 15 564,525 12 534,943 28 099,468 3 029,582

2018 12 544,218 8 746,930 21 291,148 3 797,288

2019 13 538,543 11 838,955 25 377,498 1 699,588

2020 13 287,761 12 969,691 26 257,452 318,070

2021 13 884,304 13 110,438 26 994,743 773,866

Maximá 15 565 13 110 28 099 4 082

Index 21/20 (%) 4,2 0,8 2,5 142,6

Import Export Suma Saldo
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Výroba a spotreba

0
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Výroba

Spotreba

Energetický mix Slovenska je optimálny a tak saldo zahraničných výmen sa nemení 
dramaticky a aj výroba je približne na úrovni spotreby.
V priebehu rokov sa sústava od roku 2007 stala deficitnou, no po spustení EMO 3 bude 
prebytková, čo je z hľadiska bezpečnosti prevádzky dobré. 
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Palivo Výkon (MW) Podiel (%)

Jadro 1 940 25,1

Voda 2 544 33,0

Hnedé uhlie 308 4,0

Fosilné  

Čierne uhlie 1 0,0

Zemný plyn 1 152 14,9

Ropa 257 3,3

Mix palív 621 8,0

Slnko 531 6,9

Obnoviteľné 

Biomasa 224 2,9

Bioplyn 104 1,3

Vietor 3 0,0

Iné OZE 12 0,2

Ostatné 19 0,2

Spolu 7 716

Jadro
25%

Voda
33%

Hnedé uhlie
4%

Čierne uhlie
0%

Zemný plyn
15%

Ropa
3%

Mix palív
8%

Slnko
7%

Biomasa
3%

Bioplyn
2%

Vietor
0%

Iné OZE
0%

Ostatné
0%

Skladba zdrojov podľa inštalovaného výkonu

Zdroje spaľujúce uhlie sú už zastúpené v energetickom mixe iba nepatrne, ale rovnako aj 
VtE a iné obnoviteľné zdroje, čo sa pravdepodobne v krátkom čase bude meniť.
Prehľad je urobený podľa inštalovaného výkonu zdrojov, pokrytie spotreby má úplne iné 
rozdelenie.
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Jadrové

Nuclear

Fosílne

Fossil

Vodné

Hydro

Obnoviteľné

Renewable

Ostatné

Others

Saldo

Balance

(Import)

2020 (GWh) 15 444 6 251 4 871 2 334 110 318

2021 (GWh) 15 730 7 273 4 603 2 374 105 774
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2020 (GWh) 2021 (GWh)

Rok  / Year (GWh)                2020          2021   

Výroba / Production 29 010       30 085 

Saldo / Balance (Import)       318            774

Spotreba / Consumption 29 328       30 859

Skladba zdrojov podľa vyrobenej elektriny
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Niečo o meraní
Meracia súprava na meranie elektriny – elektromer, PT, komunikácia, centrála na 
zber údajov
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Elektromer
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OW OJ

DJDW

Elektrická sieť
400 kV, 220 kV, 110 kV, 22 kV

Zber údajov do 
centrályprístroj náčrt

schématická
značka



Napäťové hladiny niekoľko kV a prúdy v desiatkach až 
stovkách ampér nemožno merať priamo a preto sa 
používajú prístrojové transformátory prúdu (PTP) a 
napätia (PTN)
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Prístrojové transformátory - PT

A

L1

PTP – prístrojový transformátor prúdu

skratovač

L1

V

PTN – prístrojový transformátor napätia
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Vonkajšie prístrojové transformátory prúdu (PTP)

➢ Vonkajšie prúdové transformátory 
VN

➢ Vonkajšie prúdové transformátory 
VVN a ZVN
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12 – 24 kV 

Vonkajšie prístrojové transformátory napätia (PTN) 

24 – 40,5 kV 

Tieto typy transformátorov sú určené pre vonkajšie
prevádzkové podmienky s ohľadom na teplotu
okolia, vlhkosť, znečistenie, zrážky

123 – 245 kV 



PTP a PTN pre zvn
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Prístrojové transformátory prúdu Prístrojové transformátory napätia 
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Elektrická práca a meranie

➢ Platba za elektrinu je platbou za činnú zložku toku elektriny a meria sa elektromerom na to
určeným (sú aj elektromery merajúce toky jalovej elektriny)

➢ Elektromer je obvykle nainštalovaný u odberateľa a na jeho základe prebieha stanovenie a
vyúčtovanie spotrebovanej činnej zložky elektriny.

➢ Elektromery sa pripájajú v sieťach ZVN, VVN a VN na vyhradené jadrá prístrojových
transformátorov prúdu (PTP) a napätia (PTN), ktoré musia mať rovnakú alebo vyššiu triedu
presnosti ako elektromery.

➢ PTP a PTN sú tiež určenými meradlami a spolu s elektromermi

tvoria merací obvod. Do tohto obvodu nesmie byť pripojené

žiadne iné zariadenie bez súhlasu prevádzkovateľa

obchodného merania.

➢ Rozlišujeme priame meranie(malé toky),

polopriame a nepriame meranie

(veľké toky elektriny) cez PT



Druhá polovica dvadsiateho storočia bola v znamení koncentrácie
výroby elektriny na jednom mieste a spotreby roztrúsenej inde,

čo viedlo k veľkým prenosom

Decentralizácia zdrojov dáva predpoklad 
k vytváraniu vybilancovaných lokalít s 
menšími prenosmi rozdielov medzi nimi



• Digitalizácia umožňuje budovať IMS, dáva predpoklady na zber údajov 
bezprostredne po nameraní v množstve lokalít a ich prenos do centrál

• Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s vysokou koncentráciou IMS

• Proces sa rozbehol vytvorením legislatívnych predpokladov v roku 2014 kedy bol 
Vyhláškou MH SR stanovený plán pokryť IMS 80% spotrebiteľov s ročným 
odberom nad 4 MWh

• IMS dnes už merajú aj spotreby nižšie ako stanovený odber a plnia aj iné funkcie 
ako ukladá vyhláška  
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IMS – inteligentné meracie systémy



plán 31.12.2021

Plán 2015 + 2016
kategória 1

(pokročilá funkcionalita)
6400 7637

Plán 2015 + 2016
kategória 2 a 4

(pokročilá funkcionalita)
7600 29529

31.12.2021
kategória 3

(základná funkcionalita)
104400 101817

118 400 138 983
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Pokrytie IMS k 12/2021
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plán 31.12.2021

Plán 2015 + 2016
kategória 1

(pokročilá funkcionalita)
8 459 9 399

Plán 2015 + 2016
kategória 2 a 4

(pokročilá funkcionalita)
10 662 14 193

31.12.2021
kategória 3

(základná funkcionalita)
170 000 168 215

189 121 191 807
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kategória 1

(pokročilá funkcionalita)
4 455 6 407

Plán 2015 + 2016  + 2017 + 2018
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SED – slovenský 
elektroenergetický dispečing
je organizačnou jednotkou patriacou do SEPS, a. s.

Jeho úlohou je riadenie národnej elektrizačnej sústavy Slovenska
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Vyrovnaná bilancia spotreba – výroba

Jednou z hlavných povinností SED je udržovať 
vyrovnanú bilanciu spotreba – výroba

➢Každé zapnutie svetla tvorí príspevok k spotrebe elektriny 
Slovenska

➢Najväčší príspevok prichádza od metalurgie, ťažkej chémie a 
veľkých odberateľov

➢Spotreba je nevyspytateľná a iba čiastočne predikovateľná

➢Výroba sa musí meniť podľa aktuálnej spotreby a úlohou SED je 
aktivovať/deaktivovať regulačné rezervy elektrární podľa 
nedostatku/prebytku elektriny v elektrizačnej sústave

➢Pre tento účel SEPS nakupuje podporné služby (PpS)
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Riadenie výroby elektrární
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Relatívne pokojné dni
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Rôzne druhy podporných služieb slúžia na odreguľovanie zmien v elektrizačnej sústave 
oproti plánu, jedná sa o využívanie výkonovej rezervy zdrojov alebo zmenu odberu 
technológií schopných meniť úroveň spotreby.

Výpadky zdrojovRelatívne nepokojný deň

Pokiaľ nenastane mimoriadna situácia je sústava vybilancovaná s malými odchýlkami a 
PpS sa aktivujú iba automatické, teda FCR a aFRR.  



Mimoriadne stavy v prevádzke

40

Riziko black-outu pri veľkých poruchách, opatrenia v sústave, obnova po bezprúdí, 
skúšky štartu z tmy.
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Riadenie prevádzky pri mimoriadnych stavoch

Stavom núdze v elektroenergetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok

energie, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveň určenú pre technické

prostriedky zabezpečujúce automatické odpájanie zariadení od sústavy.
Zákon o energetike rieši aj prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže

spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny alebo vyradenie

energetických zariadení z činnosti alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom

území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku:

a) mimoriadnych udalostí a krízovej situácie,

b) opatrení hospodárskej mobilizácie,

c) havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny 

aj  mimo   vymedzeného územia,

d) ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,

e) nedostatku zdrojov energie,

f) teroristického činu.

Takže stav núdze môže nastať z dôvodov problémov v ES SR, alebo v prepojenej 

európskej sústave a opatrenia sú v troch stupňoch (nasleduje postupne POS, 

HVP a FVP).

POS FVPHVP ?  
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Plán obmedzovania spotreby (POS) 
Plán obmedzovania spotreby určuje obmedzenie spotreby elektriny odberateľom na
základe obmedzujúcich odberových stupňov elektrického výkonu. POS je
obmedzujúcim opatrením v elektroenergetike, ktoré sa uskutočňuje pri nedostatku
elektriny v prenosovej sústave a distribučnej sústave, ak nie je možné zabezpečiť jej
dostatok a sú už aktivované všetky možné regulačné elektriny.

Havarijný vypínací plán (HVP)
HVP je obmedzujúcim opatrením v elektroenergetike, ktoré je prevádzkovateľom

prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučných sústav prerušením dodávky

elektriny odberateľom.
Vypnutie určených vývodov v rozvodniach veľmi vysokého napätia a vysokého
napätia podľa príslušného havarijného vypínacieho stupňa (skrátene HVS)
s možným cyklickým vystriedaním vypnutia týchto vývodov. Prerušenie dodávky
elektriny sa uskutoční spravidla na dve hodiny od začiatku uskutočnenia HVS podľa
HVP.
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Frekvenčný vypínací plán (FVP)

Frekvenčný vypínací plán ako technické opatrenia pre odľahčovanie záťaže v ES SR 
pri vzniku veľkého deficitu výkonu spojeného s poklesom frekvencie pod hranicu 49 
Hz. 

Na základe výpočtových analýz bolo stanovené v ES SR realizovať frekvenčný 
vypínací plán v prenosovej sústave SR v 4-och stupňoch frekvencie, a to :

1. stupeň: 49,0 Hz
2. stupeň: 48,7 Hz
3. stupeň: 48,4 Hz
4. stupeň: 48,1 Hz

V reálnej prevádzke sa veľkosť odľahčenia nedá presne stanoviť, pretože v každom 
momente je záťaž iná, no v situácii kedy je frekvencia tak vzdialená od 50 HZ už je 
hrozba black-outu akútna a každá možnosť pre zníženie záťaže je vítaná. 



➢ Pred poruchou bol import do Španielska z Francúzska na úrovni 2500 MW
➢ Po poruche stúpla frekvencia vo väčšej časti CE na 50,06 Hz
➢ V menšej časti Španielsko, Portugalsko, časť Francúzska) bol deficit elektriny a pokles

frekvencie 48,65 Hz
➢ Aktivované v Španielsku - frekvenčné odľahčovanie spotreby na úrovni 3561 MW
➢ Aktivované v Portugalsku – frekvenčné odľahčovanie spotreby na 680 MW
➢ Aktivované vo Francúzsku – frekvenčné odľahčovanie spotreby 65 MW

Porucha 24. 7. 2022
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• Prenosové sústavy sú veľmi precízne budované s rozsiahlymi rezervami 

• Zároveň sú monitorované a riadené v reálnom čase s cieľom zabrániť šíreniu 
anomálií a poruchových stavov

• Európska synchrónne prevádzkovaná sieť je vybavená modernými technológiami, 
ktoré automaticky reagujú na hroziace problémy v predstihu

• Prevádzkové pravidlá sa neustále upravujú tak, aby pri ich dodržiavaní bola 
zachovaná vysoká úroveň jej bezpečnosti prepojenej sústavy

➢Technické zlyhania prvku/prvkov
➢Nedodržiavanie pravidiel
➢Poveternostné vplyvy

Mechanizmus porúch

Napriek tomu dochádza k poruchám, pričom dôvody sú hlavne:
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Skúška štartu z tmy vodnej elektrárne Gabčíkovo (EGA) a jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
(EBO), ktorá sa uskutočnila 14. 5. 2022 nadväzovala na skúšku zo dňa 17.5.2021, pri ktorej sa
nepodarilo naplniť stanovené ciele v plnom rozsahu a preto jednotlivé nedostatky boli
odstránené. Nakoľko počas neúspešnej skúšky (dňa 17.5.2021) bol identifikovaný ako hlavný
dôvod neúspechu skúšky neschopnosť spustiť ELK, bolo navrhnuté zaistiť napájanie ELK
pomocou mobilného diesel generátora.

Skúšky štartu z tmy - BS
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➢ Všetky prevádzkové parametre boli v ustálených stavoch počas celej skúšky v

dovolených medziach.

➢ Prebiehalo meranie elektrických veličín pomocou sieťových analyzátorov ako aj

záznamu veličín. Namerané dáta boli spracované a graficky vyhodnotené.

➢ Celkovo bolo vytipovaných 33 udalostí, ktoré sa podrobne analyzovali a popísali v

správe

➢ Skúška bola úspešná, nakoľko sa podarilo splniť stanovené ciele a realizácia skúšky

predstavuje veľký prínos v oblasti bezpečnosti. Po prvý raz bol uskutočnený štart z tmy

na jadrovom bloku v ES SR.

Zdroj: SYPRIN – záverečná správa zo skúšky 47

➢ Počas skúšky sa nevyskytli nepredvídané

udalosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jej

výsledok.

EGA

EBO



Medzinárodná energetická 
spolupráca
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Od 18.11.1992 ES SR bola prepojená v rámci PES (Prepojená elektrizačná
sústava - v rámci bývalého RVHP) a JES (Jednotná elektrizačná sústava -
bývalého ZSSR).

Od 13.9.1995 bol VEAG od uvedenej sústavy odpojený a prifázovaný na
UCTE (Západná Európa). Prepojené ES PR, ČR, MR, SR a Lvovenergo
(západoukrajinský ostrov elektrárne Burštýn) takto vytvorili sústavu s
názvom CENTREL.

Od 18.10.1995 o 12.30 hod bola sústava CENTREL (tzn. aj ES SR)
pripojená k UCPTE (nesjôr premenovaná na UCTE). S rozvojom voľného
trhu s elektrinou bolo jasné, že UCTE nie je schopné zabezpečiť rozvoj
ekonomických a právnych pravidiel v rámci oblasti.

Na základe rozhodnutia EU, začali rokovania s prevádzkovateľmi ďalších
európskych sústav ako je ATSOI (Írsko), NORDEL (severná Európa) či
UKTSOA (Spojené kráľovstvo). Výsledkom týchto rokovaní bol vznik
ENTSO-E z dátumom vzniku 1.7.2009.

11 / 1992

9 / 1995

10 / 1995

rok 2009

História medzinárodnej spolupráce elektrizačnej sústavy SR



ENTSO-E a synchrónne zóny



SEPS v regióne
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Výhody a nevýhody

Prepojenie sústav sa uskutočňuje v jednom alebo viacerých definovaných
bodoch cez:
I. galvanické prepojenie pri paralelnej spolupráci sústav,

II. jednosmerné vedenie alebo jednosmernú spojku pri rozdielnej

frekvencii sústav,

III. vydelenie zdrojov jednej sústavy pracujúcich do druhej sústavy,

IV. vydelenie ostrovov zaťaženia jednej sústavy do druhej sústavy.

Prepojená sústava však vnáša do systému jej riadenia nové momenty, ako
napr.:
1. problém regulácie medzištátnych prenášaných výkonov a energie

podľa dlhodobých hospodárskych zmlúv,
2. problém operatívnych dohôd o neplánovanom dovoze a vývoze

elektrickej energie,
3. problém riadenia napätia v hraničných bodoch sústavy,
4. potrebu medzinárodnej koordinácie údržbových prác vo výrobných a

rozvodných zariadeniach.
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Medzištátne prepojenia v Európe

Sústava ENTSO-E a prepojenia medzi jednotlivými členskými štátmi
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Medzištátne prepojenia SR

Slovenská prenosová sústava má prepojenie s týmito okolitými sústavami:
• ČEPS 

• Nošovice – Varín
• Sokolnice – Križovany
• Sokolnice – Stupava
• Lískovec – P. Bystrica
• Sokolnice – Senica

• PSE
• Rzeszów – Lemešany

• MAVIR
• Györ – Gabčíkovo
• Gönyü – Gabčíkovo
• Gönyu – Veľký Ďúr
• Sajóivánka – Rimavská Sobota
• Göd – Levice

• Ukrenergo
• Mukačevo – Veľké Kapušany



➢ Synchronizácia prebehla vďaka

kvalitnej príprave bezproblémovo.

Z pohľadu prevádzky ES SR

neboli doposiaľ zaznamenané

žiadne väčšie problémy

súvisiace s realizovanou

synchronizáciou.

➢ Dňa 26.4.2022 Ukrenergo získalo

štatút pozorovateľa (observer) v

ENTSO-E.

Od 30.6.2022 prebieha cezhraničný obchod medzi Ukrenergo a CE, pričom

kapacita pre cezhraničné obchodovanie na profile medzi UKR/MOLD a CE

nastavená dňa:

▪ 28.7.2022 na 250 MW v oboch smeroch

▪ 2.9.2022 na 300 MW v oboch smeroch a pre hodiny nižšieho zaťaženia

250 MW

▪ 20.9.2022 na 300 MW v oboch smeroch počas celého dňa

▪ 12.10.2022 na 500 MW v smere CE → UA/MOLDna 400 MW v smere

UA/MOLD → CE

Ukrajina



Elektrina je nutnosť
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Bez elektriny padá spoločnosť do stredoveku. Ceny majú svoj 
vlastný život v rámci pravidiel. Sú ale aj nástrojom.



Nemecko vplýva na ceny v Európe

➢ Dominantný štát v Európe, Nemecko je dominantný aj v energetike. Jeho pomery ovplyvňujú  
dominantne celý prepojený energetický systém Európy. Tamojší politici stavili na OZE,  
odstavovanie jadra aj uhlia a samozrejme znižovanie energetickej náročnosti. 

➢ VtE závisia od počasia, menovite od vetra. Za prvý polrok 2021 veterné elektrárne vyrobili o 
štvrtinu menej elektriny ako v roku 2020, čo je výpadok 23 TWh, pre porovnanie ročná spotreba 
Slovenska dosahuje okolo 30 TWh. Zatiaľ ešte nemecké jadrové elektrárne, ktoré neodstavili , idú 
naplno. Ale keď nezafúka (a slnko nezasvieti), nastupujú uhoľné a plynové elektrárne. Avšak 
elektrina z uhlia emituje najviac skleníkových plynov, a tieto zdroje potrebujú najviac povoleniek. 
EK riadený trh s povolenkami každý rok emituje o 2,2 % menej, čo tlačí ich cenu hore.

➢ Producenti uhlia zas odhadujú, že im zostáva asi tak 10, maximálne 15 rokov života, tak uhlie 
dražie. Cena elektriny sa riadi najdrahšou vyrobenou elektrinou. Výsledok je viditeľný - elektrina 
je podstatne drahšia ako pred rokom.

➢ Nemci plánujú odstaviť ďalšie jadro, ktoré povolenky nepotrebuje. Problém je, že nemožno 
jadrovú elektráreň nahradiť OZE.  Elektrizačná sústava je totiž budovaná tak, že v nej musí byť 
dostupný regulačný výkon na pokrytie kolísajúcej spotreby. 

➢ Keď je rezerva nedostupná, tak jadrové elektrárne nahradí dovoz elektriny (vyrobenej aj v 
jadrových a uhoľných elektrárňach) zo zahraničia. Lenže to zaťažuje profily a má dopad na cenu. 
A o dopade na ekosystém ani nehovoriac.
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Nord stream 2 – Qui bono?

Nová politická garnitúra, ktorá vznikla v Nemecku po voľbách veľmi nefandí projektu 
plynovodu. Ruská agresia proti Ukrajine vyvolala sankcie. Podivné havárie na tomto 
plynovode ho aj technicky zablokovali.
Rusko na situácii profituje, obmedzilo dodávky plynu do EU, ktorá je na nich dominantne 
závislá, takže jeho ceny vyleteli a tak do Ruska tečú približne rovnaké peniaze za podstatne 
menej plynu. Jeho prebytky Rusko spaľuje, čím zhoršuje stav ľadu v Arktíde.



• Leninova poučka zo začiatku 20. storočia:

moc ľudu + elektrifikácia krajiny = komunizmus

• Dnes o sto rokov neskôr je zrejmé, že bez elektriny spoločnosť veľmi rýchlo upadá. 
Štúdie ukazujú, že vyspelá spoločnosť po 3 týždňoch bez elektriny sa dostane na úroveň 
stredoveku.

• Životu bez elektriny sa venujú aj spisovatelia sci-fi literatúry:

• Snahou Ruska po neúspechoch na Ukrajine je zničiť jej energetickú infraštruktúru v 
snahe oslabiť a demoralizovať jej obyvateľov

Elektrina je nutná pre život spoločnosti
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Obnoviteľné  zdroje 
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Vítaný doplnok energetického mixu, alebo jeho zmena
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➢Európsky podiel na svetovej produkcii CO2 je asi 9 percent. Takže krajiny EU 

dajú ohromné peniaze na to, aby sme s týmito deviatimi percentami išli dolu. A čo 

ostatní? 

➢Zdá sa, že EU nič nevyrieši, ani keby išla na 0, ak sa taký znečisťovateľ ako je 

Čína - s podielom 25 percent nepripojí. Ale pre koho vyrába Čína? Z veľkej časti 

aj pre európsky trh.                    

Čínske emisie sú teda aj naše emisie. 

➢Má to aj politický rozmer, EU sa snaží (asi dosť naivne) byť prvá, čo ukáže, že

ekonomika sa dá transformovať na bezuhlíkovú. Politické reprezentácie krajín EU 

(asi dosť naivne) očakávajú, že príklad EU ostatných inšpiruje. 

➢A ak nie,  tak podľa politikov

➢V politike je všetko možné, ale za akú cenu. Ak majú menej rozvinuté štáty prejsť 

na bezuhlíkovú ekonomiku, potrebujú silnú motiváciu. Len kde ju vziať?

...tých ostatných musíme donútiť!!! (asi dosť naivné) 

Ako? Budeme obchodovať s tými, ktorí plnia európske limity. 

A keď NIE - tak budú zaťažení klimatickou daňou??? ... a bez protiopatrení. 

Každopádne je reálnosť krokov EU evidentne mierne povedané diskutabilná.

Uhlíková neutralita

...že by to boli peniaze ???

Ale kde tie peniaze vziať? Natlačiť ako doposiaľ už asi nebude možné...
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➢Čína testuje čistý nukleárny reaktor. Fungovať má na báze tekutého tória. Jednou z 
hlavných výhod je odstránenie rádioaktívneho odpadu. Peking, ako sám tvrdí, by tým mohol 
splniť do roku 2030 klimatický záväzok.

➢Oproti tej súčasnej jadrovej energetike tórium údajne neprodukuje toxické plutónium. 
Reaktor má malý výkon (1 – 2 MW) . Takisto je treba menej paliva, takže z pohľadu dopadov 
na životné prostredie má táto technológia svoje výhody a prednosti. Technológia využívania 
tória ako uránového ekvivalentu je známa už desiatky rokov, ale zatiaľ sa nepoužívala. 
Zásoby tória sú mnohonásobne väčšie ako zásoby uránu a je aj lacnejší.

Zásoby tória má Čína veľké. Reaktor s 
malým výkonom pokryje spotrebu 
menšieho mesta. To je síce v 
porovnaní s klasickou jadrovou 
elektrárňou málo, no Čína potrebuje 
stovky takýchto  reaktorov  (očakávanie 
je inštalovaný výkon 373 MW do roku 

2030), pretože Čína potrebuje 
zásobovať elektrinou lokality. 

Čínske úvahy o zelenom tóriu
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Vietor je jeden z pilierov budúcnosti a vrtule vo svete rastú. .. a SR???

➢Európska komisia, ktorá je výkonnou zložkou EÚ, už skôr uviedla, že 
chce, aby kapacita veternej energie na mori do roku dosiahla 2030 
najmenej 60 gigawattov a do 2050  300 GW.

➢ Spojené kráľovstvo, ktoré opustilo EÚ na konci januára 2020, chce, 
aby jeho kapacita veternej energie na mori do roku 2030 dosiahla 
hodnotu 40 GW. 

➢Podľa správy spoločnosti WindEurope: „Vládne záväzky v celej Európe 
zvýšia kapacitu veternej energie na mori na 111 GW do roku 2030.“

Popri tomto rozširovaní kapacity bude rásť aj fyzická veľkosť turbín. Napríklad turbína 
Haliade X od GE Renewable Energy bude mať výšku stĺpu 260 metrov, lopatky o dĺžke 
107 metrov a priemer vrtule 220 metrov. 
Japonský projekt Dohuku s výkonom 339,7 megawattov sa bude nachádzať na ostrove 
Hokkaido. Bude sa skladať zo štyroch zariadení, ktoré má vyvinúť japonská spoločnosť 
Eurus Energy.
Firma Siemens Gamesa dodá turbíny s výkonom 4,3 MW, ktoré boli navrhnuté tak, aby 
zvládali „veľmi vysoké rýchlosti vetra“ zaznamenané v Japonsku.
Japonský predseda vlády uviedol, že krajina sa bude zameriavať na čisté nulové emisie 
skleníkových plynov do roku 2050. 



Objektívne prinášajú novú kvalitu a zdravšiu výrobu ako uhoľné 
alebo aj plynové zdroje

Ich masívna podpora viedla k rýchlemu technologickému 
pokroku aj k „zlacneniu“ po zaplatení výskumu a vývoja

OZE majú aj regulačný potenciál:
VtE natáčaním vrtulí dokážu meniť produkciu v širokom rozsahu
FVE sú reguľovateľné tiež 
BPS majú až dve technologické cesty:

Čistením bioplynu na biometán a tlakovaním do plynárenskej sústavy dávajú 
možnosť „odloženej výroby“ 

Dobudovaním zásobníka môžu akumulovať bioplyn a meniť výkon generátora v 
značnom rozsahu (aj cez 50% inštalovaného výkonu)

Aj ostatné OZE majú možnosť meniť svoj pracovný bod

Decentralizáciou výroby vytvárajú možnosť vyrábať v mieste 
spotreby

umožňujú čiastočne nahradiť konvenčné 
zdroje
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OZE – robia budúcnosť svetlejšou a zelenšou



Podľa legislatívy majú OZE prednosť pred inými zdrojmi
• Zákon 309/2009, §3/a Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny

a.Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou 
výrobou sa zabezpečuje prednostným 
(1)pripojením zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy,
(2)prístupom do sústavy,
(3)prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,

• Zákon 251/2012, §33/3
Výrobca elektriny môže požadovať od dispečingu prednostné zapojenie zariadení na výrobu elektriny, ktoré vyrábajú 
elektrinu z obnoviteľných zdrojov, kombinovanou výrobou alebo z domáceho uhlia.

Výroba v OZE kolíše podľa presne nepredvídateľných vplyvov
• Počasie má vplyv najmä na slnečné a veterné elektrárne

OZE neposkytujú PpS, ale naopak vyžadujú najmä regulačné služby
• Nemajú „konkurenčný“ dôvod prispôsobovať svoju výrobu potrebám 

sústavy, predávajú totiž všetku vyrobenú elektrinu za dotované ceny
• Zvyšujú nároky na PpS, pretože ich výroba kolíše a tým sú viac podobné 

spotrebe než výrobným zdrojom

OZE obsadzujú stále väčšie miesto v pokrývaní spotreby, takže 

vytláčajú zdroje poskytujúce PpS
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OZE – robia aj problémy a nielen v ES SR
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„Najvýkonnnejšia

prílivová turbína na 

svete“ začala 

dodávať energiu do 

siete 31. júla 2021

Prílivová turbína s 

hmotnosťou 680 ton a 

označovaná zatiaľ za 

„najvýkonejšiu na svete“ 

začala s výrobou energie 

do elektrickej siete v 

Európskom centre pre 

morskú energiu v Orkneje, 

v súostroví severne od 

kontinentálneho Škótska.

Táto správa predstavuje ďalší veľký krok vpred pre rodiaci sa sektor morských zdrojov energie v Británii.

Škótska inžinierska spoločnosti Orbital Marine Power vysvetlila, ako bola jej 2 megawattová turbína ukotvená v 

rámci vodnej plochy nazývanej Fall of Warness, pričom podmorský kábel ju spája s miestnou elektrickou sieťou na 

pevnine.

Očakáva sa, že turbína, ktorá je 74 metrov dlhá, bude pracovať vo vodách pri Orknejí počas nasledujúcich 15 

rokov.

Turbína je tiež nastavená na presun energie do pozemného elektrolyzéra, ktorý bude generovať takzvaný zelený 

vodík. Generálny riaditeľ spoločnosti Orbital Marine Power – Andrew Scott vo vyhlásení označil stredajšie správy 

za „veľký míľnik pre O2“.

Vývoj alternatívnych technológií na výrobu elektriny napreduje



Perspektívy
Nahradia OZE ostatné zdroje? Kam spejeme? Elektromobilita tu už bola a má 
potenciál znovu. Vodík ako palivo budúcnosti. Batérie ako poskytovateľ FCR
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OZE a reálnosť dosiahnutia uhlíkovej neutrality  - je na mieste mierna skepsa?

„Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov ďalej výrazne rastie, nedokáže však držať krok so 
stúpajúcim dopytom,“ napísala agentúra IEA v správe o trhu s elektrinou.

Dopyt po elektrine dlhodobo rástol tempom 3 – 5 % ročne. Prechodom na elektromobily sa 
tempo zákonite zrýchli, veď počet automobilov tiež rastie a náhradou za benzín a naftu je 
elektrina. Zlomovým rokom v náraste EV by mal Byť rok 2022. OZE rastú pomalšie ako dopyt 
a tak sa očakáva, že uhoľné elektrárne (ktorých emisie sú zvlášť škodlivé pre životné
prostredie a prispievajú ku globálnemu otepľovaniu) v roku 2022 by mohli dosiahnuť
rekordné maximum výroby.

Aj keď obnoviteľná energia rastie pôsobivým tempom, „stále nie je na úrovni, ktorá je 
potrebná na dosiahnutie nulových čistých emisií do polovice storočia", skonštatoval
Keisuke Sadamori, vedúci oddelenia energetických trhov a bezpečnosti v IEA.

A čo s tým ideme urobiť?
Podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) musíme urobiť všetko preto, aby 
svetová teplota nevzrástla o viac ako 1,5 stupňa Celzia, inak budú dopady zmien podnebia 
nezvrátiteľné. Na to je potrebné, aby sme do polovice 21. storočia dosiahli uhlíkovú 
neutralitu. Tento cieľ stanovuje aj Parížska klimatická dohoda, ktorú podpísalo 195 
signatárov, vrátane EÚ.
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Predaj  elektromobilov na Slovensku

Prírastok nových plug-in hybridov na Slovensku za rok 2021

Z grafu je evidentný enormný trend 
nárastu predaja elektromobilov a 
aj plug-in hybridov.
Problém z nedostatkom nabíjacích 
staníc sa postupne rieši a zdá sa, že 
neodrádza záujemcov. 
Firma Tesla otvára nabíjanie aj pre 
ostatné EV.
Podľa značiek bola v kategórii PHEV 
najúspešnejšia značka Mercedes.
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Elektromobilita má aj tienisté stránky

Majitelia elektromobilov zažívajú v Kalifornii počas horúcich dní ťažké chvíle. Poskytovateľ
elektrickej energie Independent System Operator vydal odporúčanie, aby ľudia svoje
elektromobily počas dňa nenabíjali, inak hrozí kolaps siete, upozornil portál .

Takzvaný „Flex Alert“ slúži na varovanie ľudí v krajine, aby počas kriticky horúcich letných
dní využívali elektrickú energiu čo najstriedmejšie. Počas horúcich dní je totiž zvýšené riziko
kolapsu elektrickej siete a preto dostali obyvatelia Kalifornie odporúčania, aby v čase od
17:00 do 22:00 využívali elektrinu iba na nevyhnutné potreby.

Zdá sa, že rozvoj elektromobility naráža okrem 
nedostatočnej nabíjacej infraštruktúry aj na problémy 
s kapacitou a rýchlosťou nabíjania batérií. 
Radostné správy však prichádzajú. Firma Amprius
prichádza na trh s novými batériami s kapacitou 450 
Wh/kg.
V tomto prípade je jedným z rozhodujúcich prvkov 
pre dosiahnutie takejto kapacity kremíková anóda a 
túto kapacitu sa spoločnosti podarilo dosiahnuť len pár 
mesiacov po tom, čo ohlásila 405 Wh/kg v novembri 
2021. 
V decembri sa pritom spoločnosť Amprius pochválila aj 
článkami s kapacitou 370 Wh/kg, ktoré môžu byť 
prakticky nabité z 0 na 80 percent len za 6 minút. Niektoré EV sú dosť horľavé
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Elektromobilita a vývoj

Usmernenia slovenskej legislatívy pre objekty môžu predstavovať problém z hľadiska 
požiarnej ochrany :
➢ V hromadných garážach a radových garážach je odporúčané umiestniť najviac tri parkovacie miesta pre 

elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily vedľa seba, pričom umiestnenie ďalších troch parkovacích 
miest pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame umiestniť tak, aby ich vzájomná 
vzdialenosti bola najmenej 5 m.

➢ V jednom požiarnom úseku radovej garáže je odporúčané umiestniť najviac tri státia pre elektromobily a 
nabíjacie stanice pre elektromobily.

➢ Pri určení stupňa protipožiarnej bezpečnosti (ďalej len „SPB“) požiarnych úsekov hromadných garáží a radových 
garáží pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame zvýšiť SPB stanovený v riešení 
protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby o jeden, s minimálnou požiarnou 
odolnosťou stavebných konštrukcií 90 minút

Nabíjacie lokality (celkom) 430

Nabíjacie body (celkom) 1 020

bežné AC 22 kW nabíjanie 739

rýchle DC 50 kW nabíjanie 222

ultrarýchle DC 150+ kW nabíjanie 49

ultrarýchle DC 350 kW nabíjanie 10

V Pláne obnovy je takmer 46 miliónov € alokovaných práve pre výstavbu nabíjacej 
infraštruktúry pre nabíjateľné elektrické vozidlá. Spadá sem napríklad výstavba 
ultrarýchlych nabíjacích staníc na diaľniciach a podpora verejných nabíjacej infraštruktúry 
na úrovni miest a firiem. Na konci januára 2022 bol na Slovensku nasledovný stav:
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Vodík ako alternatíva pre ukladanie elektriny ale aj pohon

Vodík nie je primárnym zdrojom energie, ale prenosným úložiskom energie, 

pretože musí byť vyrobený iným zdrojom energie aby sa dal použiť. Avšak, ako 

médium na ukladanie energie, môže hrať vodík významnú úlohu v používaní 

obnoviteľných zdrojov energie na jej ukladanie aj ako palivo. 

Vodík sa dá využiť v konvenčných spaľovacích motoroch, alebo v palivových 

článkoch, ktoré priamo premieňajú chemickú energiu na elektrickú bez horenia. 

Výroba vodíka potrebuje buď premeniť prírodný plyn s parou na vodík a kyslík, 

alebo využiť obnoviteľný ekologickejší zdroj elektrolýzou vody, na výrobu vodíka a 

kyslíka. S elektrolýzou, zaťaženie skleníkovým efektom závisí na zdroji energie.
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Vodíkové čerpacie stanice na Slovensku sú dve z toho jedna mobilná

Prvá vodíková čerpacia stanica vyrástla v bratislavskom Vlčom hrdle. Dostupná je aj pre 
verejnosť a nachádza sa v priestoroch Slovnaftu, ktorý je súčasne dodávateľom vodíka.

Vodíková čerpacia stanica je pripravená pre plnenie osobných áut a autobusov, zatiaľ 
však len s plniacim tlakom 200 bar. Takže napríklad pri tankovaní modelu Hyundai NEXO 
je možné naplniť približne tretinu nádrže, čo je z pohľadu dojazdu okolo 222 kilometrov.

Cena za 1kg je stanovená na 15,4€. Hyundai NEXO má podľa metodiky WLTP oficiálnu 
spotrebu 0,95 kg/100 kilometrov, takže v tomto konkrétnom prípade 100 kilometrová 
trasa bude stáť približne 14,63€.

Druhá vodíková čerpacia stanica bola spustená v Trnave, v areáli spoločnosti Arriva
Trnava. Zatiaľ bude slúžiť na tankovanie dvoch osobných vodíkových automobilov, ktoré 
SIEA obstarala na účely prezentácie „vodíka ako paliva budúcnosti“.

V tomto prípade ide o čerpaciu stanicu s plniacim tlakom 350 bar. Hyundai NEXO by už 
dokázal prejsť cez 350 km.
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Pridávanie vodíka do dieslového motora – novinka z Austrálie. Na trhu do dvoch rokov???

Testovací jednovalcový diesel bol vybavený prídavným vstrekovačom vodíka, takže pridávali vodík 

do nafty. Motor si zachová klasické vstrekovanie nafty bez pridávania vodíka do palivovej nádrže. 

V tomto procese sa vodík vstrekuje priamo do valcov motora.

Výsledky testovania dokazujú, že až 90 % získanej energie pochádza z vodíka a len 10 z nafty. 

Z toho istého výskumu vyplýva reálne zníženie emisií CO2 až o 86 %. Naftový motor s podporou 

vodíka dosahuje až o 26 % vyššiu účinnosť ako bežný naftový motor. Vďaka tomu tak motor 

dosahuje výrazné zníženie spotreby. V prípade palivových článkov je systém odkázaný na vyššiu 

čistotu vodíka, tu táto podmienka neplatí.

Zdroj: International Journal of Hydrogen Energy. Celý výskum je na webovej stránke UNSW.

„Ukázali sme, že dokážeme

zobrať existujúce dieselové

motory a premeniť ich na

čistejšie motory, ktoré

spaľujú vodíkové palivo,“

povedal profesor Sean

Cooke z UNSW School of

Mechanical and Manufact.
Engineering.



Príklad využitia mohutného batériového zdroja 142 MW Tesla Megapacks 
power, ktorý nahradil plynovú elektráreň predtým používanú na vykrytie 
špičkového odberu v štáte California

Zdroj: Fred Lambert - Jun. 30th 2021 3:08 am PT mail: fred@9to5mac.com

Rýchlosť batériových zdrojov dáva dobré predpoklady pre rýchle PpS
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https://electrek.co/2021/06/30/tesla-megapacks-power-on-battery-replacing-gas-peaker-plant-california/
https://electrek.co/author/fredericclambert/


➢ Od októbra 2022 poskytuje SEPSu FCR aj prvý 

batériový systém, stand alone battery system.

➢ Jedná sa o lokalitu Martin, systém je pripojený 

do MDS, objem FCR je 1 MW, kapacita je 1,2 

MWh, poskytovateľom je spoločnosť GreenBat

Prvý batériový systém, ktorý na Slovensku poskytuje podpornú službu FCR
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Zdroj: Firemná dokumentácia GreenBat na webstránke



Energetická legislatíva
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Stručný prehľad základnej legislatívy
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URSO a energetická legislatíva
Rozhodnutia URSO
Rozhodnutia URSO sa týkajú cenových regulácií v podobe vyhlášok a rozhodnutí.
Prostredníctvom nich vytvára regulačný rámec a vhodné podmienky na vznik
transparentného a nediskriminačného trhového prostredia, v ktorom majú regulované
subjekty dostatočný priestor na pokrytie svojich nákladov a vytvorenie primeraného
zisku. Vecnú reguláciu, schvaľovanie povolení na vykonávanie regulovaných činností,
schvaľovanie prevádzkových poriadkov, vydávanie potvrdení o pôvode elektriny, atď.

Prevádzkový poriadok
Prevádzkový poriadok slúži užívateľom ako zoznam podmienok nevyhnutných pre spoľahlivú
spoluprácu s PPS a obchodných podmienok, za ktorých PPS poskytuje prenosové služby a
nakupuje podporné služby tak, aby sa zabránilo zneužívaniu jeho prirodzeného
monopolného postavenia, a aby na druhej strane bolo zabezpečené rešpektovanie
oprávnených záujmov PPS pri výkone jeho podnikateľskej aktivity a bezpečnom a spoľahlivom
riadení prevádzky PS.

Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Technické podmienky poskytujú účastníkom trhu s elektrinou jednoznačné, prehľadné a
aktuálne informácie o minimálnych technických, konštrukčných, prevádzkových
podmienkach a technických pravidlách pripojenia, prístupu a prevádzkovania PS.

Legislatívny prehľad
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Dispečerská legislatíva

Dispečersky poriadok
Dispečerský poriadok určuje pravidlá a podmienky na dispečerské riadenie prevádzky
elektrizačnej sústavy na vymedzenom území, na časti vymedzeného územia a práva a
povinnosti jednotlivých zložiek dispečerského riadenia na všetkých úrovniach.

Prevádzkové zmluvy a prevádzkové inštrukcie, dispečerské pokyny
Prevádzkové zmluvy a prevádzkové inštrukcie určujú pravidlá a rozsah v oblasti
medzinárodnej energetickej spolupráce, pravidlá na spracovanie prípravy prevádzky, pravidlá
riadenia elektrizačnej sústavy a poskytovania podporných služieb.
Prevádzkové inštrukcie a dispečerské pokyny sa vzťahujú na oblasti:
a) príprava prevádzky,
b) riadenie činného výkonu,
c) riadenie jalového výkonu,
d) riadenie distribučnej sústavy vrátane prác pod napätím,
e) systémy ochrán prenosových a distribučných zariadení a zariadení na výrobu elektriny
a systémy automatického riadenia elektrizačnej sústavy,
f) automatizovaný systém dispečerského riadenia,
g) riadenie spotreby,
h) plán obrany a obnovy elektrizačnej sústavy.

Legislatívny prehľad



Agregácia, agregátor, nezávislý agregátor

Od 1. 10. 2022 je účinný zákon 256/2022 z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 251/2012Z. z. o energetike. Tým už je definovaná podpora agregácie vo forme 

§34a tohto zákona: 

V Čl. I je definovaná činnosť agregátora a pojem flexibility:

42. Agregáciou je činnosť, pri ktorej agregátor zlučuje flexibilitu z viacerých odberných 

a odovzdávacích miest na účel ponuky a predaja agregovanej flexibility na

organizovaných trhoch s elektrinou alebo na trhu s podpornými službami alebo 

na účel minimalizácie odchýlky v rámci bilančnej skupiny agregátora

43. Flexibilitou je schopnosť riadenej zmeny odberu elektriny zo sústavy alebo schopnosť

riadenej zmeny dodávky elektriny do sústavy v reakcii na trhové signály vrátane zmien

trhových cien elektriny v čase

Tieto nové prvky v legislatíve budú mať dopad na energetické prostredie. Na nasledujúcich 
slidoch je príklad možností flexibility rodinného domu

Samozrejme musí spĺňať viacero podmienok, ktoré sú na slidoch naznačené



mraziaci 
box

DC
AC

Možnosti rodinného domu

boiler

KGJ

chladnička

elektromobil
bazén

batéria

AC
DC

IMS

Telemetria

Agregácia, agregátor, nezávislý agregátor



Domáca sieť IoT s komunikáciou cez wifi
Agregácia, agregátor, nezávislý agregátor



Domáci počítač pripojený na internet
Agregácia, agregátor, nezávislý agregátor



IMS komunikujúci s centrálou PDS
Agregácia, agregátor, nezávislý agregátor



Základným predpokladom je dostatočne dimenzované komunikačné prostredie

➢Stabilní hráči na energetickom trhu sú už online prepojení a vybavení 
informačnými technológiami

➢Agreagátor a nezávislý agregátor sú noví hráči a musia sa prispôsobiť 
podmienkam trhu

➢Poskytovateľ flexibility je už skôr v pozícii odberateľa alebo poskytovateľa 
elektriny a podmienky pre rozšírenie jeho činnosti definuje legislatíva. Je 
zrejmé, že bude musieť rozšíriť svoju výbavu a to v súlade s agregátorom. Ich 
systémy si musia rozumieť

➢ Informácie o aktuálnom odbere, alebo dodávke potrebujú:
➢ PDS – teda subjekt ktorý rieši pripojenie 

➢ Dodávateľ – ktorý nesie zodpovednosť za objem dodanej alebo odobratej elektriny

➢ Agregátor – rieši využitie flexibility 

➢ Odberateľ – zaujíma ho hlavne koľko zaplatí za dodávku a teda má nárok na informácie tiež

➢Toky informácií sú naznačené na nasledujúcom slide

Procesy pri využívaní flexibility v trhovom prostredí vyžadujú reakciu v takmer reálnom čase
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Ďakujem za pozornosť

Otázky
???

František Pecho
pecho.frantisek@gmail.com


