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1 ÚVOD 

1.1 Poslanie spolo čnosti 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS, a. s.) pôsobí od 21. januára 2002 
v elektroenergetickom sektore ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS), ktorý na základe 
povolenia na prenos elektriny na území SR a v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ zabezpečuje prenos 
elektriny. V rámci tohto základného poslania taktiež prostredníctvom svojej organizačnej zložky 
(Slovenský elektroenergetický dispečing) nepretržite riadi prevádzku Elektrizačnej sústavy Slovenskej 
republiky, s cieľom  neustále v reálnom čase udržovať vyrovnanú bilanciu medzi spotrebou a výrobou 
elektriny v SR. Za týmto účelom nakupuje elektrinu pre pokrytie strát v prenosovej sústave a podporných 
služieb pre reguláciu, zabezpečuje zúčtovanie odchýlok od predpokladaného plánu spotreby/výroby 
elektriny v SR a vytvára podmienky pre dovoz, vývoz a tranzit elektriny na území Slovenskej republiky. 
Poslaním SEPS, a. s., je taktiež plniť strategické zámery vlády SR v sektore elektroenergetiky, k čomu 
má vytvorený zvláštny systém hospodárenia, nakoľko ako legálny prirodzený monopol podlieha štátnej 
regulácii vykonávanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Ministerstvom hospodárstva 
SR (MH SR). Hlavným poslaním spoločnosti je teda bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať prenosovú 
sústavu SR, zabezpečovať jej údržbu, obnovu a vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj 
prenosovej sústavy vo väzbe na potreby trvalo udržateľného rozvoja sektoru elektroenergetiky SR 
v oblasti prenosu elektriny. K tomu zabezpečuje dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy SR tak, aby 
bol zaručený spoľahlivý a kvalitný prenos elektriny v SR a spoľahlivá a kvalitná paralelná prevádzka so 
susednými prenosovými, resp. elektrizačnými sústavami podľa odporúčaní združenia Európskej siete 
prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) pri rešpektovaní nediskriminačných 
a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. To musí 
byť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z národnej legislatívy SR a legislatívy Európskej únie (EÚ), 
regulačných rozhodnutí ÚRSO a z relevantných pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce 
nadnárodnej synchrónne prepojenej paralelne spolupracujúcej elektrizačnej sústavy EÚ koordinovanej 
združením prevádzkovateľov prenosových sústav na európskom kontinente - ENTSO-E. 

1.2 Vízia spolo čnosti 

Zásadnou víziou SEPS, a. s., je byť, a v dlhodobom horizonte aj zostať prosperujúcou, 
rešpektovanou a dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá poskytuje kvalitné služby a uspokojuje potreby 
svojich zákazníkov - užívateľov prenosovej sústavy a ostatných účastníkov trhu s elektrinou v SR a EÚ 
a v tomto duchu zabezpečiť svoj trvalo udržateľný všestranný proporcionálny rozvoj. Teda byť 
spoločnosťou, ktorá bude aj v budúcnosti optimálne udržovať existujúce technologické zariadenia PS na 
požadovanej úrovni z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky a údržby, využívať 
kapacitu existujúcej siete, zabezpečovať jej kontinuálnu obnovu, pružne reagovať na nové požiadavky 
rozvoja prenosu elektriny v SR i EÚ adekvátnym rozvojom hlavných a podporných zariadení prenosovej 
sústavy, pre úspešné fungovanie a trvalo udržateľný rozvoj prenosovej i elektrizačnej sústavy SR 
v národnom i celoeurópskom kontexte.  

1.3 Hlavné ciele spolo čnosti 

Hlavnými cieľmi spoločnosti SEPS, a. s. sú: 
� Bezpečná a spoľahlivá prevádzka prenosovej sústavy SR. 
� Riadenie prevádzky sústavy a zabezpečovanie vyrovnanej bilancie v súlade s podmienkami 

a odporúčaniami medzinárodnej spolupráce v rámci ENTSO-E. 
� Optimalizácia nákladov na zabezpečovanie prevádzkových a investičných činností 

a dosahovanie primeraného zisku na rozvoj sústavy. 
� Vybudovanie korektných vzťahov so zákazníkmi na nediskriminačnom princípe. 
� Udržanie a posilňovanie kontaktov a spolupráce s ostatnými prepojenými sústavami. 
� Posilnenie pozície SEPS, a. s. v prostredí ENTSO-E. 
� Dlhodobé uspokojovanie potrieb zákazníkov a partnerov na trhu. 
� Zastupovanie prevádzkovateľa prenosovej sústavy v medzinárodných organizáciách 

a presadzovanie záujmov SR. 
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Na dosiahnutie hlavných cieľov uplatňuje spoločnosť nasledujúce metódy: 
� náhrada fyzicky a morálne dožívajúcich zariadení novými jednoduchou obnovou existujúcich 

zariadení, 
� modernizácia a zvyšovanie výkonnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti jestvujúcich zariadení 

inštaláciou moderných prvkov, zavádzaním nových technológií, 
� výstavba nových zariadení v súlade s celospoločenským rozvojom a narastajúcimi potrebami 

trhu s elektrinou, 
� zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky PS rozširovaním uplatnenia kritéria N-1 

v tých oblastiach, kde toto kritérium doposiaľ nie je plnené, 
� vyhľadávanie a preventívne odstraňovanie potenciálne problémových miest, 
� sledovanie vývoja nadnárodnej synchrónne prepojenej elektrizačnej sústavy na európskom 

kontinente, najmä prostredníctvom združenia ENTSO-E, porovnávanie sa s obdobnými 
prevádzkovateľmi prenosových sústav v EÚ a vo svete, 

� sledovanie vývoja vedy a techniky a využívanie najnovších poznatkov svetového vedecko-
technického pokroku. 

2 VÝCHODISKÁ ROZVOJA HLAVNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZARIA DENÍ 
PS 
V oblasti technického a technologického rozvoja výrobno-technickej základne, resp. hlavných 

technologických zariadení SEPS, a. s., má zásadný význam cyklické spracovávanie Programu rozvoja 
hlavných technologických zariadení SEPS, a. s., ktorý vychádza najmä z nasledovného:  

� Skutočný technický stav hlavných technologických zariadení prenosovej sústavy; 
� Cieľový/žiadúci technický stav hlavných technologických zariadení prenosovej sústavy; 
� Nevyhnutný rozvoj/výstavba nových hlavných technologických zariadení prenosovej sústavy 

vo väzbe na celospoločenskú objednávku; 
� Energetická politika SR; 
� Vízie a ciele energetickej stratégie EÚ; 
� Priority Slovenskej republiky v elektroenergetike; 
� Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska (schválená Vládou SR ako UV č. 732/2008). 

 
Hlavné ciele pre prenosovú sústavu v Stratégii energetickej bezpečnosti SR sú nasledovné: 
� bezpečná a spoľahlivá prevádzka prenosovej sústavy, 
� zabezpečenie a dodržiavanie normovaných kvalitatívnych ukazovateľov prenášanej elektriny 

(dodržiavanie technických parametrov určených normami a pravidlami ENTSO-E), 
� riadenie prevádzky sústavy s cieľom zabezpečenia dlhodobej spoľahlivosti dodávok elektriny 

odberateľom cestou udržiavania vyrovnanej bilancie spotreby a výroby v súlade 
s podmienkami a odporúčaniami medzinárodnej spolupráce v rámci ENTSO-E, 

� zabezpečovanie rozvoja prenosovej sústavy, investičnej výstavby, technického rozvoja, údržby 
a opráv prvkov prenosovej sústavy a dispečerského riadenia v súlade s potrebami stratégie 
energetickej bezpečnosti. 

2.1 Stav hlavných technologických zariadení elektri ckých staníc a elektrických vedení 
k roku spracovania PR 

Charakteristickým parametrom ES, resp. PS SR, je úbytok zdrojov elektriny vyvedených do 
sústavy 220 kV a vysoký fyzický vek zariadení 220 kV. Tieto zariadenia postupne dožívajú a nevyhnutne 
dochádza, resp. čoraz viac bude dochádzať, k postupnej redukcii počtu zariadení 220 kV, nakoľko nie je 
opodstatnená náhrada dožívajúcich zariadení 220 kV novými zariadeniami opäť na napäťovej hladine 
220 kV. Ďalším významným faktorom je aj pomerne vysoké vyčerpanie životnosti časti zariadení 400 kV 
a technologická zastaranosť niektorých zariadení.  
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2.1.1 Elektrické vedenia  
Uvažuje sa iba s nevyhnutnou obnovou a rozvojom sústavy 400 kV a čoraz viac bude dochádzať 

k postupnej redukcii počtu zariadení a vedení 220 kV. Nasadením operatívnych diagnostických metód 
bude sledovaná zostatková životnosť 400 i 220 kV vedení s cieľom optimálne využiť existujúce 
zariadenia v súvislosti s reálnym vývojom ich prevádzkovej bezpečnosti vo väzbe na skutočný stav ich 
fyzického i morálneho opotrebovania. Vedenia 220 kV budú tam, kde to bude vhodné, využité 
v maximálne možnej miere až do bezpečného vyčerpania ich fyzickej životnosti. Následne budú 
odstavené a zlikvidované bez priamej náhrady novými vedeniami 220 kV. Sieťové súvislosti budú 
riešené už rozvojom vedení na úrovni napätia 400 kV.  
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Graf č. 2.1 - vedenia 400 kV pod ľa rokov prevádzky  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

D
ob

a 
pr

ev
ád

zk
y

V
07

1

V
07

2

V
07

3

V
07

4

V
07

5

V
27

0

V
27

1

V
27

2

V
27

3

V
27

4

V
27

5

V
27

6

V
27

7

V
27

8

V
27

9

V
28

0

V
28

1

V
28

2

V
28

3

V
28

4

V
28

5

Číslo vedenia

220 kV

 

Graf č. 2.2 - vedenia 220 kV pod ľa rokov prevádzky 
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2.1.2 Elektrické stanice 
Len malá časť el. staníc PS SR je riadená diaľkovo zo SED. Prechod na diaľkové riadenie si však 

vyžaduje aj zásadnú rozsiahlu modernizáciu a inováciu hlavných i pomocných technologických zariadení 
prenosovej sústavy a významné technologické dobudovanie v oblasti dispečerského riadenia 
a automatík. Ide v podstate o historickú záťaž, ktorú je potrebné postupne eliminovať a vyriešiť súčasne 
i s nevyhnutným rozvojom/výstavbou nových zariadení PS vo väzbe na celospoločenské potreby. 
Niektoré zásadné zmeny sú vyvolané aj v dôsledku zmeny infraštruktúry v oblasti zdrojov, redislokácie 
spotreby, technologickým vývojom, atď. Rozhodujúce budú najmä riešenia vyplývajúce zo zámeru 
prechodu na diaľkové riadenie staníc a zároveň technické opatrenia pre udržanie požadovanej 
spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy, v koordinácii s rozvojovými aktivitami. Konkrétny stav 
v oblasti riadenia el. staníc je popísaný v samostatnom Programe prechodu na bezobslužnú prevádzku 
a diaľkové riadenie elektrických staníc zo SED. Ukončenie prechodu sa predpokladá v roku 2017. 
V rámci toho bude realizovaná zásadná technologická obnova a modernizácia všetkých súvisiacich 
hlavných technologických zariadení prenosovej sústavy.  

2.1.3 Transformátory a kompenza čné zariadenia ( ďalej aj stroje) 
Na základe súčasných poznatkov o ich technickom stave a predpokladanej dobe životnosti bol 

spracovaný zoznam výmeny transformátorov a kompenzačných tlmiviek. Do roku 2020 je plánovaná 
postupná výmena 11 trojfázových transformátorov 400/110 kV.  

2.2 Prevádzka a rozvoj zdrojovej základne 

2.2.1 Rozvoj zdrojovej základne 
V dôsledku hospodárskej, finančnej a plynovej krízy dochádza k zníženiu rastu spotreby elektriny, 

preto bola znížená i prognóza vývoja spotreby v referenčnom scenári na 1,2 % priemerného ročného 
nárastu do roku 2030 oproti 1,6 % v Stratégii energetickej bezpečnosti SR. Zníženie prognózy rastu 
vyvoláva i nižšie požiadavky na nové elektrické výkony pre zabezpečenie vyrovnanej bilancie spotreby 
a výroby v dlhodobom časovom horizonte.  
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Obr. č. 2.3  Vývoj celkovej skuto čnej spotreby elektriny SR do roku 2008 

2.2.2 Očakávaný vývoj spotreby elektriny v SR 
Určujúcim faktorom pre rozvoj PS SR je očakávaný vývoj spotreby elektriny v SR. Výhľad spotreby 

elektriny pre SR vychádza z prognóz rastu HDP a vývoja energetickej náročnosti. Z dôvodu 
hospodárskej krízy postupne klesala aj spotreba elektriny na Slovensku. Za prvý štvrťrok 2009 dosiahol 
pokles spotreby elektriny vplyvom hospodárskej krízy a aj vplyvom nedodávok plynu do SR v januári, 
oproti predchádzajúcemu roku o 7%. V roku 2009 sa predpokladá výrazný pokles spotreby elektriny. Na 
základe týchto zmien bola aktualizovaná dlhodobá prognóza spotreby elektriny. V prognóze je 
uvažovaný vývoj HDP (hrubý domáci produkt) podľa prognózy uverejnenej NBS v apríli 2009. 
Predpokladá sa, že celková spotreba elektriny dosiahne nasledujúce hodnoty:  
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   2010 2015 2020 2025 2030 

        
referenčný scenár TWh  29,1 32,1 34,6 36,9 38,9 

nízky scenár TWh  28,7 30,7 32,0 33,0 33,8 

vysoký scenár TWh  29,7 34,2 38,2 41,8 45,2 

Tabuľka č. 2. 1  Prognóza vývoja spotreby elektriny na Slove nsku z mája 2009 

Priemerný ročný rast spotreby elektriny sa očakáva v rozmedzí 0,6 až 1,9 % v období do roku 
2030. V referenčnom scenári s priemerným ročným rastom 1,2 % to  v porovnaní s rokom 2008 
predstavuje nárast o 9,1 TWh, čo predstavuje takmer 31 % nárast oproti súčasnej spotrebe elektriny. 
Predpokladá sa, že v roku 2014 dosiahne celková spotreba elektriny v referenčnom scenári 31,6 TWh 
a v roku 2019 sa predpokladá 34,1 TWh.  

Vo všetkých scenároch rozvoja sa predpokladá rast ekonomiky so znižujúcou sa energetickou 
náročnosťou, čo je v súlade s prioritami energetickej politiky SR a EÚ. V scenároch rozvoja 
hospodárstva sú už založené predpoklady na prirodzené úspory energie, ktoré vyplývajú zo zmeny 
štruktúry priemyslu a vplyvov konkurenčného trhového prostredia.  

2.2.3 Vývoj za ťaženia v elektriza čnej sústave SR 
Prognóza týždenných maxím zaťaženia pre roky 2014 a 2019 odvodená od predpokladaného 

vývoja spotreby elektriny a tendencií priebehov zaťaženia v priebehu roka. Spracovaný scenár 
zaťaženia SR pre roky 2014 a 2019 vychádza z referenčného scenára rastu spotreby elektriny.  

Pre časový horizont 2014 sa očakáva v príslušnom zimnom časovom reze (3. streda v januári) 
celkové maximum zaťaženia sústavy 4480 MW a v príslušnom letnom časovom reze (3. streda v júli) 
maximum zaťaženia sústavy 3660 MW. Pre časový horizont 2019 sa prognózuje v zime 4840 MW 
a v lete 3960 MW. Maximálne zaťaženie sústavy pre referenčný scenár vývoja spotreby sa predpokladá 
nasledovne:  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
             
Spotreba TWh 29,1 29,7 30,4 31,0 31,6 32,1 32,6 33,1 33,6 34,2 34,6 

Maximum MW 4260 4360 4460 4550 4630 4700 4780 4850 4930 5000 5070 

3. streda 
január 

MW 4130 4220 4310 4400 4480 4550 4620 4690 4770 4840 4910 

Tabuľka č. 2.2  Maximálne za ťaženie pod ľa prognózy vývoja spotreby z mája 2009  

Predpovedanie zaťaženia má v sebe značnú mieru neurčitosti, vyššiu ako je prognóza ročnej 
spotreby elektriny. Na výšku zaťaženia má vplyv množstvo faktorov. Jedným z rozhodujúcich vplyvov na 
zaťaženie sústavy (mimo sezónnosti, typu dňa) má počasie, a to najmä vonkajšia teplota. Nárast 
zaťaženia vplyvom vonkajšej teploty je citeľný už aj v letnom období, čo je spôsobené 
predovšetkým narastajúcim počtom klimatizačných zariadení.  

2.3 Medzinárodná spolupráca 

2.3.1 Úvod 
Na podporu a účinné fungovanie európskeho trhu s elektrickou energiou 42 prevádzkovateľov 

prenosových sústav z 34 štátov Európy založilo v Bruseli dňa 19. decembra 2008 združenie „Európska 
sieť prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, ktorá nahradila združenie UCTE.  

Je veľmi pravdepodobné, že z činnosti ENTSO-E a účasti SEPS, a. s., v tomto združení, vyplynú 
rôzne nové požiadavky na rozvoj hlavných technologických zariadení SEPS, a. s. Zatiaľ k tomu ešte 
v konkrétnych prípadoch nedošlo, avšak ak budú predložené, vzhľadom na limitované finančné možnosti 
SEPS, a. s., tieto potreby budú jednotlivo skúmané a  prerokované v orgánoch SEPS, a. s.  

2.3.2 Spolupráca so susediacimi prevádzkovate ľmi PS 
Rozvoj prenosovej sústavy SR smerom na zahraničie je do veľkej miery ovplyvňovaný rozvojom 

susediacich elektrizačných sústav, záujmami PPS v susedných regulačných oblastiach a rozvojom 
medzištátnej výmeny a obchodu s elektrinou.  
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Rozhodnutiam o výstavbe medzištátnych vedení bude predchádzať, tak ako doposiaľ vždy, 
spracovanie spoločných analýz a modelových výpočtov s príslušným zahraničným partnerom.  

Problematiku kapacít cezhraničných vedení prenosovej sústavy SR je potrebné posudzovať 
komplexne - najmä vzhľadom na stav a prenosové kapacity vnútorných vedení prenosovej sústavy SR. 
Pri nekoordinovanom a neproporcionálnom rozvoji kapacít cezhraničných vedení prenosovej sústavy SR 
by totiž mohlo vplyvom enormných tranzitných tokov dôjsť k vážnym, až neudržateľným stavom vo vnútri 
PS SR. Vzhľadom na vyššie popísaný stav v koordinácii investičných a rozvojových projektov v EÚ, sú 
zásadne rozhodujúce bilaterálne vzťahy so susedmi, resp. trilaterálne vzťahy (najmä MR, Rakúsko, SR, 
resp. Poľsko, ČR a SR, a pod.) vzhľadom na previazanosť vplyvov a praktickú nemožnosť 
jednostranných postupov. A tieto vzťahy musia byť koordinované až na úrovni regiónov a celého 
združenia ENTSO-E. V tomto zmysle je preto potrebné naďalej udržovať a rozvíjať koordinačné aktivity 
s Maďarskom, Poľskom, Rakúskom a Českom. Samozrejme i v smere na Ukrajinu, avšak v tomto smere 
ide o oveľa zložitejší proces, lebo aj keď je časť Ukrajiny elektricky synchrónne prepojená 
s EÚ/ENTSO-E, ide o nečlenskú krajinu EÚ, ktorej PPS ani nie je členom ENTSO-E.  

3 SIEŤOVÉ VÝPOČTY POMOCOU MATEMATICKÉHO MODELU 

3.1 Úvod 

Na základe zhodnotenia stavu hlavných technologických zariadení bol indikovaný okruh 
problémov, ktoré je potrebné riešiť realizáciou technických a investičných opatrení. Návrh na realizáciu 
jednotlivých investičných akcií, ktorých potreba vyplynula z vykonanej analýzy, bol overený sieťovými 
výpočtami pomocou matematických modelov ES SR a UCTE/ENTSO-E.  

3.2 Scenáre a varianty rozvoja hlavných technologic kých zariadení PS 

Pre každé zo skúmaných období boli sformulované scenáre a v rámci nich varianty, ktoré sa 
navzájom líšili predpokladanou schopnosťou pokrývania uvažovaného zaťaženia sústavy vlastnou 
zdrojovou základňou, resp. importom/exportom zo/do zahraničia. Použitím viacerých scenárov 
a variantov boli overené situácie vo viacerých možných stavoch, do ktorých by sa ES, resp. PS SR 
mohla dostať, a je potrebné/rozumné vopred poznať/overiť vlastnosti sústav v týchto podmienkach pre 
prevenciu vzniku prípadných nežiadúcich situácií.  

3.3 Vstupné podklady 

Kvalitu analýz vždy zásadne predurčuje kvalita vstupných podkladov. K tvorbe výpočtových 
modelov potrebných pre sieťovú analýzu prenosovej sústavy SR boli použité rozsiahle vstupné 
informácie, ktoré je možné rozdeliť do piatich hlavných skupín:  
1. Očakávaný vývoj spotreby/zaťaženia v ES SR - globálny výhľad spotreby/zaťaženia SR. 
2. Nasadenie zdrojov v ES SR - náhľad na vývoj inštalovaného výkonu SE ako aj ostatných zdrojov, 

krytie diagramov zaťaženia SR zdrojmi v sledovaných časových prierezoch rozvoja (roky 2014 
a 2019).  

3. Topológia ES Slovenska. 
4. Rozdelenie zaťaženia a výroby na uzlové oblasti. 
5. Elektrizačné sústavy okolitých štátov. 

Pred začatím tvorby výpočtových modelov boli oslovené organizácie, ktorých aktivity sa priamo 
dotýkajú prenosovej sústavy Slovenska. Údaje, ktoré sú cyklicky požadované od SE, a. s., ZSE-D, a. s., 
SSE-D, a. s., a VSD, a. s., boli definované v špecifickej forme jednotlivo pre každý subjekt. Napriek 
tomu, že tieto subjekty sú platnou legislatívou SR zaviazané poskytovať vstupné podklady pre 
spracovanie PR SEPS, a. s., kvalita ako aj požadovaný rozsah sa u jednotlivých subjektov výrazne 
odlišuje. Tvorba modelov je týmito skutočnosťami samozrejme významne ovplyvnená a v niektorých 
prípadoch bolo nevyhnutné pristúpiť k čiastočným náhradám nekvalitných podkladov alebo v prípade 
absencie vstupných podkladov k ich stanoveniu kvalifikovaným odhadom.  

Východiskovými materiálmi pre stanovenie variantov a scenárov pre spracovanie PR sú v tomto 
prípade zimné celoštátne meranie 2009, letné celoštátne meranie 2008 a štúdia o príprave prevádzky 
ES SR na rok 2009.  
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Do výpočtových modelov boli v jednotlivých časových rezoch zaradené existujúce zariadenia, ako 
aj tie zariadenia, ktorých realizácia je plánovaná.  

Výpočty pre rozvojové programy boli realizované a modelované pomocou výpočtového programu 
GLF, určeného na analýzu a výpočet chodu elektrických sietí.  

3.3.1 Vývoj za ťaženia pod ľa oblastí 
Pri spracovaní vývoja zaťaženia v jednotlivých uzloch prenosovej a distribučnej sústavy sa 

vychádzalo z podkladov zimných a letných celoštátnych meraní za posledné roky a z doposiaľ získaných 
podkladov o prognózach vývoja spotreby el. energie v SR.  

Spracovaný scenár zaťaženia SR pre roky 2014 a 2019 uvažuje s referenčným scenárom rastu 
spotreby, bez zohľadnenia regionálnych maximálnych zaťažení počas roka (koeficient súdobosti).  

Podklady o decentralizovaných výkonových bilanciách v jednotlivých regiónoch na úrovni uzlov 
110 kV boli dodané príslušnými distribučnými spoločnosťami.  

3.4 Problematika systémovej dostato čnosti elektriny v ES SR 

Vývoj v zásobovaní elektrinou bude ovplyvnený viacerými faktormi, Pôjde najmä o rast spotreby 
elektriny, postup vyraďovania dožitých výrobných kapacít, dostupnosť palív a ich cenový vývoj na 
svetových trhoch, vývoj cien na trhu s elektrinou, vývoj rastu cien v oblasti nových výrobných technológií, 
neistoty súvisiace so stanovením množstva emisných kvót a stanovením výšky poplatkov za emisie, 
predovšetkým CO2, dlhodobá návratnosť vložených investičných prostriedkov pri realizácii projektov 
v elektroenergetike, stabilnosť podnikateľského prostredia a legislatívneho a regulačného rámca, atď.  

V SR je prejavený záujem zo strany investorov o výstavbu viacerých nových veľkých 
elektrárenských kapacít na fosílne palivá (najmä zemný plyn), ale aj na využitie rôznych technológií 
obnoviteľných zdrojov elektriny, ktoré viacnásobne prevyšujú predpokladanú budúcu potrebu. Každý 
projekt je samozrejme potrebné posudzovať individuálne, avšak zároveň je potrebné zhodnotiť reálnosť 
každého projektu aj zo širších systémových pohľadov, a to najmä z pohľadu očakávaných potrieb 
elektriny v SR, reálnosti technického a finančného zabezpečenia kapacít pre prípadný export, 
dostatočnosti regulačnej energie, ekologických pohľadov, posúdenia možnosti zabezpečenia palivovej 
základne, atď. Všetky tieto systémové faktory musia byť primerane vyvážené a technologický mix 
zdrojov elektriny musí spĺňať viaceré veľmi zložité a vzájomne súvisiace kritériá. V budúcnosti bude 
preto nevyhnutné výstavbu zdrojov elektriny čoraz viac a čoraz cieľavedomejšie regulovať tak, aby boli 
splnené všetky technicko-technologické, finančno-ekonomické a legislatívne kritériá a aspekty. 

Vykonané analýzy potvrdili, že vo všetkých skúmaných scenároch a variantoch prevádzky sústavy, 
ktoré možno rozumne očakávať v rokoch 2014 a 2019, sú uspokojivo zabezpečené podpornými 
službami z hľadiska technických možností dostupnej zdrojovej základne. A to najmä vzhľadom na to, že 
už bolo uvažované s realizáciou niektorých pripravovaných alebo už i rozostavaných projektov zdrojov 
elektriny. 

4 ZÁMERY A NÁVRH ODPORÚČANÍ PRE INVESTIČNÝ ROZVOJ 

4.1 Zásady koncepcie technického rozvoja technologi ckých zariadení PS 

4.1.1 Elektrické stanice 
Rozvodne 400 kV 

� Konštrukčné systémy:  
Novobudované rozvodne a rekonštrukcie - rozvodňa vonkajšia, s rúrovými prípojnicami 
AB(C)+P (4000 A, 50/125 kA, šírka poľa 18 m), oblasť znečistenia III, hlavná oceľová 
konštrukcia (HOK) a pomocná oceľová konštrukcia (POK) pozinkovaná, PT bez olejových 
záchytných  vaničiek.  
Rozšírenie jestvujúcich rozvodní - pri dozbrojení polí s vybudovanými prípojnicami zachovať 
pôvodné riešenie. Pri výstavbe celého poľa, rovnaké riešenie ako pri novobudovaných 
R 400 kV.  

� Elektrické zariadenia - menovité/najvyššie napätie 400/420 kV, atmosferický impulz (1,2/50µs) 
- 1 425 kV, spínací impulz (250/2500µs) - 1 050 kV, min 2000 A, 40/100 kA, pomocné napätie 
0,4 kV AC/0,22 kV DC., postupne vylúčiť stlačený vzduch ako pohonné médium.  
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PT - olejové alebo SF6 - zásadne nie kombinované, určené meradlá, PTP - 5 jadrové, 
500/1000/2000//1A, Ext 150%, PTN - 3 jadrové.  
Vypínače -  3150 A, 40/100 kA, dve vypínacie cievky, pohon elektromotorický 0,4 kV AC, 
strádačový.  
Odpojovače - 3150 A (vedenia a KSP), 2000 A (transformátory, tlmivky), jednostĺpové, 
horizontálne/vertikálne, Ext 120%, pohon elektromotorický 0,4 kV  AC.  
Podperky jednostĺpové, ako odpojovače.  

Rozvodne 220 kV 
Výstavba nových rozvodní alebo rozširovanie, prípadne rekonštrukcie/obnova existujúcich, sa 

nepredpokladá.  

4.1.2 Elektrické vedenia 
� Vzhľadom na potreby prenosovej sústavy SR je zrejmé, že v budúcnosti prichádza do úvahy 

už iba výstavba vedení 400 kV. Vedenia 220 kV budú využívané iba na tých miestach, kde to 
má ešte zmysel vzhľadom na existenciu zdrojov vyvedených do sústavy 220 kV, resp. 
vzhľadom na Zostatkovú životnosť vedení 220 kV a rozvodní 220 kV, resp. transformácií 
220/110 kV.   

� Nové vedenia 400 kV: pokiaľ je to výhodné a účelné budú v prevažnej miere navrhované ako 
dvojité, aby bolo zaručené, že pri údržbových a revíznych prácach na jednom poťahu vedenia, 
musí byť v prevádzke druhý poťah vedenia. Aj výstavba dvojitého vedenia však musí byť 
technicko-ekonomicky zdôvodnená. Kde si to technicko-ekonomické súvislosti vyžiadajú, môžu 
byť postavené aj jednoduché vedenia 400 kV.  

� Koridory nových vedení:  pri výstavbe nových vedení budú prednostne využívané jestvujúce 
koridory vedení, nové koridory budú vytvárané len v nevyhnutnom prípade. 

� Stožiare:  Budú preferované pozinkované, skrutkované konfigurácie Donau, resp. upravený 
Súdok so zvislými závesmi. V odôvodnených prípadoch bude zvážené použitie ohraňovaných 
stožiarov. K použitiu ohraňovaných stožiarov bude potrebné spracovať metodiku technicko-
ekonomickej výhodnosti, resp. oprávnenosti použitia tejto technológie (do úvahy budú vzaté 
investičné náklady, náklady na opravy a údržbu, dosiahnuteľná Projektová životnosť vedení 
s touto technológiou, spoľahlivosť, ekologické a geologické vplyvy, odolnosť voči 
poveternostným vplyvom). 

� Vodi če: Budú sa používať u nových vedení AlFe laná v trojzväzku s vodičmi prierezu 
prevažne 445/74 mm2 a ďalšie vhodné typy pre uvažovanú prenosovú schopnosť minimálne 
2000 A. 

� Izolátory:  Budú sa používať u nových vedení izolátory a izolátorové závesy odskúšané na 
území EÚ akreditovanou skúšobňou podľa platných IEC a STN noriem. V oveľa väčšom 
rozsahu ako doposiaľ bude zvažované použitie kompozitných izolátorov. K použitiu 
kompozitných izolátorov aj pre vedenia 400 kV bude potrebné spracovať metodiku technicko-
ekonomickej výhodnosti, resp. oprávnenosti použitia tejto technológie (do úvahy budú vzaté 
investičné náklady, náklady na opravy a údržbu, dosiahnuteľná Projektová životnosť vedení 
s touto technológiou, spoľahlivosť, ekologické a geologické vplyvy, odolnosť voči 
poveternostným vplyvom). 

� Zemné laná: Budú sa používať u nových vedení v kombinácii s optickými vodičmi - KZL. 
� Nočné výstražné prekážkové zna čenie stožiarov: Budú sa používať u nových vedení 

autonómne fotovoltické články. 
� Oprava a údržba: Pri oprave a údržbe sa bude postupovať v zmysle aktuálneho „Poriadku 

preventívnych činností“. Všetky veľké systémové opravy budú realizované len vtedy, ak sa ich 
oprávnenosť potvrdí metodikou pre posúdenie, kedy je ešte účelné vykonávať opravu vedenia 
a kedy je už efektívnejšie vykonať jeho priamu obnovu alebo náhradu iným novým vedením. 

4.1.2.1 Zásadná koncepcia riešenia existujúcich ved ení PS 
Značným úbytkom zdrojov elektriny v SR, ktorých výkon je vyvedený do sústavy 220 kV 

a vzhľadom k tomu, že zariadenia sústavy 220 kV boli jednými z prvých zariadení budovaných na území 
SR pri priemyselnej elektrifikácii SR, a teda ide prevažne o najstaršie zariadenia prenosovej sústavy SR, 
sa sústava 220 kV postupne stáva problémovou. Vzhľadom na priemyselný rozvoj, na rozvoj zdrojov 
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elektriny SR a celkový vývoj zaťaženia SR sa ukazuje, že nemá zmysel nahrádzať dožité časti sústavy 
220 kV obdobnými novými zariadeniami dimenzovanými na napätie 220 kV, avšak priamo pripravovať 
riešenia založené na rozvoji sústavy 400 kV a postupné dožívanie zariadení 220 kV riešiť už iba 
rozvojom zariadení 400 kV. Tento postup, v minulosti označovaný aj ako „postupný útlm 220 kV 
sústavy“, teda znamená, že existujúce zariadenia 220 kV budú v maximálnej možnej miere využité, 
s cieľom maximálneho dočerpania ich technickej životnosti,  avšak po ich dožití už nebudú obnovované 
na úrovni 220 kV. V oblastiach, kde postupne sústava 220 kV dožíva, bude postupované tak, že 
prevádzkové náklady na opravy a údržby budú vynakladané na tieto zariadenia len skutočne 
v nevyhnutnom minimálnom rozsahu a vynaloženie každého prevádzkového nákladu musí byť 
zdôvodnené vyššou efektívnosťou ako v tom prípade, ak by problém dožívania bol riešený výstavbou 
nového zariadenia, resp. súvisiacim rozvojom sústavy 400 kV. Takto bude postupované najmä v prípade 
kvázi potreby realizácie rozsiahlych generálnych opráv vedení. Každá takáto rozsiahla oprava vedenia 
bude musieť byť technicko-ekonomicky overená a preukázaná ekonomickou efektívnosťou v porovnaní 
s riešením situácie obnovou zariadenia pomocou relevantného rozvoja sústavy 400 kV. Pritom 
relevantný rozvoj sústavy 400 kV nemožno chápať len ako priame náhrady dožitých zariadení 220 kV 
zariadeniami 400 kV, avšak komplexným rozvojom sústavy 400 kV, vo väzbe na rozvoj priemyslu, 
služieb a obyvateľstva - zariadenia 220 kV teda budú nahrádzané nie vždy v rovnakej lokalite vedenia 
alebo stanice, ale komplexne novými riešeniami primerane budúcim potrebám. Viaceré zariadenia 
a časti sústavy 220 kV teda budú zlikvidované bez priamej náhrady zariadením 400 kV.  

V najbližšom období bude potrebné zásadne doriešiť otázku prístupu k vedeniam, ktoré nemajú 
charakter systémových prenosových vedení, ale slúžia výlučne k pripojeniu jednotlivých odberateľov 
alebo výrobcov. Ide o 220 kV vedenia V073, V074, V075, V284, V276, V279, V281/282. V sústave 
400 kV ide o vedenia V041, V042, V046, V047, V048 a V049. Určitú výnimku v tomto smere predstavuje 
vedenie V045, ktoré sa pri určitom variante riešenia môže stať vedením systémovým pri zdvojovaní 
severnej vetvy PS.  

Ekologické zaťaženia krajiny záberom pôdy prenosovou sústavou a majetkovo-právna 
problematika vykupovania pozemkov pre stavby vedení predurčujú maximálne využívať jestvujúce 
i budúce nové koridory vedení a lokality el. staníc.  

4.1.2.2 Územno-plánovacia príprava rozvojových stav ieb PS 
Úspešnosť realizácie rozvojových stavieb prenosovej sústavy je podmienená ich uplatnením 

a rešpektovaním už v prvých stupňoch územno-plánovacej prípravy. Na aktuálne stavby rozvoja sú 
spracované územno-technické alebo lokalitné štúdie umiestnenia uvažovaných stavieb.  

Spracovanie územno-plánovacej dokumentácie regiónov a obcí prebieha cez Prieskumy a rozbory, 
Urbanistické štúdie, Zadania pre spracovanie územného plánu (ÚPN), po spracovanie Územných plánov 
veľkých územných celkov (ÚPN VÚC), ich Zmien a doplnkov (ZaD ÚPN VÚC) a jednotlivých ÚPN miest, 
obcí a mestských zón. Spracovanie ÚPN VÚC bolo v roku 1998 koordinované MŽP SR cestou krajských 
úradov všetkých krajov a súčasne spracovávané ZaD ÚPN VÚC kompetenčne zabezpečujú už príslušné 
samosprávne kraje. Prvé Územné plány veľkých územných celkov všetkých krajov boli v roku 1998 
schválené vládou SR a vydané prostredníctvom nariadení vlády SR č. 528/2002 Z.z., ktorým sa vyhlásila 
záväzná časť ÚPN VÚC každého kraja. Obsahujú všetky známe rozvojové zámery prenosovej sústavy, 
ktoré sú v záväznej časti zakomponované ako verejnoprospešné stavby. S cieľom koordinácie 
územných plánov krajov z roku 1998 MŽP SR zabezpečilo v roku 2001 vypracovanie Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska (KURS 2001), kde sú zapracované plánované aj výhľadové zámery 
z oblasti rozvoja prenosovej sústavy podľa schválených ÚPN VÚC všetkých krajov.  

Tieto schválené ÚPN VÚC, resp. ich Zmeny a doplnky sú potom nadradené a sú záväzným 
podkladom pre vypracovanie územných plánov sídelných útvarov nižších stupňov. Ich cieľom je 
rezervovanie územia pre plánované aj výhľadové elektroenergetické zariadenia 400 kV z dôvodu ďalšej 
územnej a investičnej prípravy.  

KURS 2001 a vyššie spomenuté vypracované Zmeny a doplnky ÚPN VÚC samosprávnych krajov 
obsahujú nasledovné plánované, resp. výhľadové zámery rozvoja prenosovej sústavy:  

� Zapojenie PVE Ipeľ do sústavy 400 kV. Jeden smer je situovaný od Rimavskej Soboty a druhý 
severne v územných plánoch rezervovaný buď do Hornej Ždane, alebo Medzibrodu. Sú tu 
možnosti vytvorenia ich vzájomnej kombinácie, ako aj vytvorenia ďalšieho priečneho 
prepojenia prenosovej sústavy Slovenska. Realizácia týchto riešení však bude závisieť od 
realizácie samotného zdroja PVE Ipeľ, ktorá je do veľkej miery neistá. 
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� Zdvojenie celej severnej 400 kV vetvy od PVE Čierny Váh cez Spišskú Novú Ves - Lemešany - 
Veľké Kapušany až po štátnu hranicu s Ukrajinou. 

� Rekonštrukcia TR 220/110 kV Voľa na 400 kV, vrátane riešenia prepojenia na 400 kV v smere 
Lemešany - Voľa - Veľké Kapušany. 

� Trasa 3. slovensko-maďarského prepojenia Rimavská Sobota - Sajóivánka, a tiež informácia 
v textovej časti ohľadne uvažovaných medzištátnych vedení Moldava - Felsözsolca a Veľké 
Kapušany - Sajószöged.  

� Zdvojenie 400 kV vedení Podunajské Biskupice - Gabčíkovo a Gabčíkovo - št. hranica 
Maďarsko. 

� Rezervovaný je koridor pre 2x400 kV vedenie Bystričany - Horná Ždaňa, v nadväznosti na 
rekonštrukciu TR Bystričany z 220/110 kV na 400 kV, a uvažovanou výstavbou nových 
zdrojov. Trasa nového 2x400 kV vedenia je situovaná v pôvodnom koridore 2x400 kV vedenia 
Horná Ždaňa - Bošáca po križovatku s 220 kV vedením V274.  

� Rezervovaný je koridor pre prípadné preorientovanie TR 220/110 kV Považská Bystrica na 
400 kV s uvažovanou lokalitou pre umiestnenie novej elektrickej stanice a tiež prepojenie 
v trase Považská Bystrica - št. hranica ČR (Lískovec), resp. Bystričany. 

� Uvažovaný je koridor pre 2x400 kV medzištátne vedenie Varín - štátna hranica Poľsko 
(2. slovensko-poľské prepojenie), ako aj pre 2x400 kV vedenie z Varína smerom do Českej 
republiky, ktoré by malo byť náhradou za jestvujúce 400 kV vedenie V404 Varín - Nošovice. 

� V súbehu s jestvujúcim 400 kV vedením V439 Križovany - Podunajské Biskupice je 
rezervovaná trasa pre nové 2x400 kV vedenie, ktoré umožní rekonštrukciu za jeho prevádzky. 

� Rezervovaný je koridor pre 2x400 kV medzištátne prepojenie medzi Slovenskom a Rakúskom 
v profile Stupava - štátna hranica Rakúsko.  

� Ďalší koridor pre 2x400 kV medzištátne prepojenie medzi Slovenskom a Rakúskom je 
rezervovaný v profile Podunajské Biskupice - TR Petržalka III. - štátna hranica Rakúsko. 

� Materiály obsahujú aj nové lokality perspektívnych TR 400/110 kV Vajnory (Šúr) a Petržalka 
III. vrátane 400 kV prívodov. 

Treba upozorniť, že využitie rezervácie koridorov, území a územné riešenia budú jednoznačne 
závisieť v prvom rade od priamych požiadaviek prevádzkovateľov distribučných sústav na rozvoj 
prenosových sústav v predmetných lokalitách, od rozvoja medzinárodného obchodu, od 
celospoločenských potrieb a možností, návratnosti a celkovej rentability celospoločenských investícií 
v národnom i nadnárodnom kontexte.  

Presnejšie situačné podklady rozvojových stavieb prenosovej sústavy sú umiestnené v Zmenách 
a doplnkoch ÚPN VÚC príslušných samosprávnych krajov (v mapách v M 1:50 000).  

Je potrebné upozorniť, že uplatnením všetkých uvedených rozvojových, najmä líniových stavieb 
v systéme štátneho územného plánovania je splnený veľmi dôležitý legislatívny a vecný predpoklad pre 
ich realizáciu. Ako bolo naznačené vyššie, treba upozorniť, že je to len podmienka nutná, avšak zďaleka 
ešte nie postačujúca pre realizáciu týchto stavieb. Okrem systémových potvrdení potrebnosti týchto 
investícií existuje však i rad iných rizikových oblasti z pohľadu budúcej realizácie. Na každú líniovú 
stavbu je totiž potrebné ešte zabezpečiť spracovanie detailných lokalitných štúdií a štúdií dopadu na 
životné prostredie, kde sa ešte môže vyskytnúť viacero problémov. A čo je najzávažnejšie, veľké 
množstvo problémov je potrebné očakávať so zabezpečením nákupu vecných bremien, resp. so 
získaním súhlasov vlastníkov pozemkov, ktorými líniové stavby budú prebiehať. V súčasných 
podmienkach trhu s nehnuteľnosťami je výstavba každej líniovej stavby sprevádzaná veľkým odporom 
vlastníkov pozemkov, nakoľko pozemky sú do veľkej miery týmito stavbami znehodnocované. 
V získavaní súhlasov s výstavbou je preto potrebné rátať s obrovskými problémami. Obdobne je 
potrebné počítať s enormným nárastom nákladov na zabezpečenie vecných bremien pre potreby 
výstavby líniových stavieb, resp. na výkup pozemkov pre stavby lokálne (stanice a pod).  

Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné začať s konkrétnou územnou prípravou najmä líniových 
stavieb s oveľa väčším predstihom ako tomu bolo doposiaľ. Na IPR, ktoré sú už v súčasnosti schválené 
alebo nesporné, je preto potrebné s oveľa väčším predstihom spracovať a schváliť Požiadavky na 
študijné práce a zabezpečiť spracovanie potrebných štúdií a územnej prípravy z pohľadu nákupu 
vecných bremien k dotknutým pozemkom. Je potrebné uviesť, že časový faktor, resp. zabezpečenie 
vecných bremien čo najskôr, môže v tejto súvislosti znamenať veľkú úsporu investičných nákladov, resp. 
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v opačnom prípade veľký nárast týchto nákladov, alebo v niektorých prípadoch môže oneskorenie 
realizácie nákupu vecných bremien znamenať i úplné znemožnenie realizácie danej rozvojovej akcie.  
 
Transformátory a tlmivky 
Transformátory 400/110 kV: 

Vonkajší, olejový, trojfázový autotransformátor 400/121± 8x1,5%/34 kV, 50 Hz, 350/350/100 MVA, 
(vo výnimočných odôvodniteľných prípadoch 250/250/100 MVA), napätia nakrátko ek12/ ek13/ ek23/ budú 
stanovené podľa očakávaného využitia vinutí autotransformátora (metodika bude upresnená Štúdiou, 
ktorej zadanie sa pripravuje), Yna0/d1, účinne uzemnený uzol, terciár stroja izolovaná sústava 
s možnosťou pripojenia zariadení vlastnej spotreby, kompenzačných zariadení, prípadne i špičkového 
zdroja elektriny, olej minerálny inhibovaný vyrobený podľa IEC 60296, trieda II, s monitorovacím 
systémom a dusíkovým hasením. Štandardy IEC 60076, IEC 60354.  
Tlmivky:  

Tlmivky 33 kV pripojené na terciár transformátorov 400/121/34 kV:  jednofázové, vzduchové, 
vonkajšie, výkon skupiny 2x45 MVAr resp. 30+60 MVAr.  

4.2 Vnútroštátne investi čné zámery, ich príprava a priebeh  

4.2.1 Rozvoj 400 kV sústavy do roku 2020 priamo súv isiaci s obmedzovaním, náhradou 
a s postupným vyra ďovaním 220 kV sústavy z prevádzky 

Rozvoj 400 kV sústavy ako náhrada vyradených častí 220 kV sústavy bude do roku 2020 
realizovaný nasledovne:  
Časový horizont roku 2014 

V súlade s doterajšími rozvojovými zámermi budú ukončené do roku 2010 tieto investičné akcie 
súvisiace s problematikou 220 kV siete:  

Do konca roku 2014 sa predpokladá ukončenie týchto investičných akcií: 
� Súbor stavieb Vedenie 2x400 kV Lemešany - Moldava (USSK) - 2. časť 

pozostávajúci z dvoch stavieb 
- Vedenie 2x400 kV Lemešany - SS Košice  
- Rozvodňa 400 kV Lemešany - rozšírenie 

� Súbor stavieb  Transformácia 400/110 kV Medzibrod  
pozostávajúci z troch stavieb 
- Rekonštrukcia R220 kV na R400 kV  v elektrickej stanici Medzibrod 
- Dve 400 kV vedenia pre TR 400/110 kV Medzibrod   
- Transformácia 400/110 kV v TR Medzibrod 

� Súbor stavieb  Transformácia 400/110 kV Voľa  
pozostávajúci z dvoch stavieb 
- TR 400/110 kV Voľa 
- Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou vedení V409 a V071/072 a el.stanicou Voľa 

� Vyvedenie el. výkonu z elektrárne EVO I. (bloky 5, 6) do sústavy 400 kV  
Realizáciou týchto akcií budú do roku 2014  zdemontované, alebo vyradené z prevádzky 

zariadenia 220 kV sústavy v nasledovnom rozsahu: 
� Dve 220 kV vedenia V272, V273 z Medzibrodu po Ružomberok  
� Rozvodňa R220 kV a dva transformátory 220/110 kV - T201, T202 v el. stanici Medzibrod 
� Transformátor T401 - 400/220 kV  v el. stanici Križovany 

Z prevádzky bude pravdepodobne vyradené aj vedenie 220 kV V279 Križovany - Šaľa. 
Časový horizont roku 2019 

Predpokladá sa, že k časovému horizontu roku 2019 bude ukončený ďalší Súbor stavieb, týkajúci 
sa transformácie 400/110 kV v el. stanici Bystričany, ktorý bude mať podstatný vplyv na úplné zrušenie 
zostávajúcej časti 220 kV sústavy v západnej časti PS  a Súbor stavieb, týkajúci sa 2x400 kV prepojenia 
V. Kapušany - Voľa - Lemešany, ktorý bude realizovaný v časti Voľa - Lemešany až po odpojení EVO I. 
od 220 kV sústavy.  
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Ide teda o nasledovné Súbory stavieb: 
� Súbor stavieb  Vedenie 2x400 kV V. Kapušany - Voľa - Lemešany 

pozostávajúci z piatich stavieb  
- Vedenie 2x400 kV V. Kapušany -križovatka vedení V409 a V071/072   
- Rozvodňa 400 kV V. Kapušany - rozšírenie  
- Vedenie 2x400 kV Voľa - Lemešany 
- Rozvodňa 400 kV Voľa - rozšírenie 
- Rozvodňa 400 kV Lemešany - rozšírenie 

� Súbor stavieb  Transformácia 400/110 kV Bystričany 
pozostávajúci z piatich stavieb  
- TR 400/110 kV Bystričany  
- Vedenie 2x400 kV H. Ždaňa - Bystričany 
- Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa - rozšírenie  
- Vedenie 2x400 kV Bystričany - Križovany 
- Rozvodňa 400 kV Križovany - rozšírenie 

Realizáciou Súboru stavieb Vedenie 2x400 kV V. Kapušany - Voľa - Lemešany budú v roku 2014 
alebo po roku 2014 zdemontované alebo vyradené z prevádzky zariadenia 220 kV sústavy alebo 
zariadenia súvisiace so sústavou 220 kV v nasledovnom rozsahu: 
� 220 kV vedenia  V071, V072 a V285 - vyradenie týchto vedení z prevádzky je podmienené  

odpojením blokov 5, 6 elektrárne EVO I. od sústavy 220 kV v termíne 30.6.2014.  
� Rozvodňa R220 kV a transformátor 220/110 kV - T201 v el. stanici Voľa  
� Rozvodňa R220 kV a transformátor 220/110 kV - T201 v el. stanici Lemešany 
� Transformátor T401 - 400/220 kV v el. stanici Lemešany  

4.2.2 Rozvoj 400 kV sústavy do roku 2020 priamo nes úvisiaci s obmedzovaním, náhradou 
a s postupným vyra ďovaním 220 kV sústavy z prevádzky 

Časový horizont roku 2014  
Do konca roku 2010 bude ukončená investičná akcia:  

� Pripojenie PPC Malženice do R400 kV Križovany 
Do konca roku 2014 sa predpokladá ukončenie týchto investičných akcií:  

� Pripojenie elektrárne EMO34 do R400 kV Veľký Ďur  
� Rozšírenie TR Bošáca o druhý transformátor 400/110 kV  
� Výmena transformátorov T401, T403 v TR Levice 
� Rozšírenie TR Stupava o druhý transformátor 400/110 kV 
Časový horizont roku 2019  

Do konca roku 2019 prichádza do úvahy realizácia týchto investičných akcií:  
� Súbor stavieb  Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur 

pozostávajúci z troch stavieb  
- Vedenie 2x400 kV Spínacia stanica Gabčíkovo (SSG) -V.Ďur 
- Spínacia stanica 400 kV V. Ďur - rozšírenie 
- Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo  

� Súbor stavieb  Pripojenie 400 kV vedenia V492 V. Ďur - H. Ždaňa do R400 kV Levice 
pozostávajúci z dvoch stavieb  

- Rozvodňa 400 kV Levice - rozšírenie 
- Zaslučkovanie V492 do R400 kV Levice  

� Výmena transformátora T401 a kompenzačné tlmivky v TR Varín 
� Výmena transformátora T402 a kompenzačné tlmivky v TR Rim. Sobota 
� Presun 1. skupiny kompenzačných tlmiviek od T401 Lemešany ku T402 Voľa a nové kompenzačné 

tlmivky pripojené ku T401 Voľa 
� Presun 2. skupiny kompenzačných tlmiviek od T401 Lemešany ku T401 Moldava 
� Výmena transformátora T401 v TR Moldava 
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� Výmena transformátorov T401, T402 v TR Lipt. Mara 
� Výmena transformátorov T401, T402 v TR Spiš. Nová Ves 
� Výmena transformátora T402 v TR Pod. Biskupice 
� Výmena transformátora T401 v TR Stupava  

4.2.3 Zhrnutie vplyvov vnútroštátnych investi čných zámerov na PS a zásadné odporú čania 
Pre časové horizonty rokov 2014 a 2019 boli zostavené matematické modely sústavy a vykonané 

sieťové výpočty s rešpektovaním predpokladanej zdrojovej základne, nárokov odberateľov 
a topologických zmien v sústave, vyplývajúcich zo sieťovo matematicky simulovanej realizácie všetkých 
vyššie uvedených investičných projektov.  

Sieťové výpočty boli vykonané pre zimné maximum, kedy sa v sústave vyskytujú najvyššie 
zaťaženia prvkov PS, a tak isto aj pre letné maximum v obidvoch sledovaných časových rezoch.  

Fyzikálne interpretácie výsledkov výpočtov pre časové horizonty rokov 2014 a 2019 boli 
spracované pre jednotlivé scenáre a varianty uvedené vo výpočtovej časti tohto Programu rozvoja - pre 
ustálený chod sústavy a pre chod sústavy pri uplatnení kritéria N-1.  

Podrobné závery z fyzikálnych interpretácií výsledkov výpočtov pre obidva sledované časové 
horizonty a z toho vyplývajúce dopady na PS boli posúdené a zapracované do relevantnej časti PR.  

4.3 Investi čné zámery smerom na zahrani čie 

Potreba výstavby nových medzištátnych prepojení Prenosovej sústavy je úzko spojená so stavom 
a vývojom vnútornej časti elektrizačnej sústavy SR, a to najmä po stránke zdrojov a spotreby. Taktiež 
však, a nie menej významne, so stavom a vývojom vo vnútri elektrizačných sústav okolitých národných 
ekonomík a s rozvojom medzištátnej výmeny elektriny, resp. obchodu s elektrinou v rámci EÚ 
a elektricky pričlenených ekonomík.  
Slovensko - ma ďarský profil 

Ak sa budú mať naplniť ciele potenciálnych výrobcov elektriny na území SR, bude nevyhnutné 
posilniť slovensko-maďarský profil výstavbou ďalších 400 kV vedení vo východnej a juhozápadnej časti 
PS SR - konkrétne 2x400 kV vedenia z novej el. stanice Gabčíkovo a z el. stanice V. Kapušany (ak by 
nebolo vybudované nové 400 kV prepojenie s Ukrajinou).  

Z vyššie uvedených navrhovaných prepojení akceptuje MAVIR ZRt v plnom rozsahu len prepojenie 
Rim. Sobota - Sajóivánka z dôvodu zvýšenia spoľahlivosti napájania R400 kV Sajóivánka. Toto 
prepojenie nie je však dôležité pre slovenskú stranu, pretože nerieši problém úzkych miest ani 
bezpečnosti zásobovania SR, resp. primerané zvýšenie reálnych tokov v profile Slovensko - Maďarsko.  

Prepojenie V. Kapušany - Maďarsko, ktoré je pre maďarskú stranu zatiaľ len do úvahy 
prichádzajúce až po ďalšom rozvoji PS vo východnej časti Maďarska, by mohlo vyriešiť náhradu 
existujúceho dožívajúceho vedenia V440 V. Kapušany - Mukačevo a prenosovou sústavou SR 
bezpečné absorbovanie el. výkonu z nových avizovaných zdrojov, plánovaných vo východoslovenskom 
regióne v najbližších rokoch. Uvedené posilnenie slovensko-maďarského profilu si vyžiada aj značné 
úpravy a rozšírenia v dotknutých existujúcich el. staniciach PS, vybudovanie novej spínacej stanice 
Gabčíkovo a preústenie existujúcich 400 kV vedení v rámci týchto staníc. Bez uzatvorenia vzájomne 
akceptovateľných zmluvných dohôd s MAVIR ZRt však nie je reálne vybudovať žiadne nové prepojenie. 
Zatiaľ nebola dosiahnutá vzájomná zmluvná dohoda v žiadnom z pripravovaných prepojení.  
Slovensko - po ľský profil 

Vykonané sieťové výpočty poukazujú mimo iného aj na problém zvýšeného zaťažovania vedenia 
V404 (Nošovice  - Varín) pri uplatnení kritéria N-1 v horizonte roku 2014 (len pri simulovaní výpadku 
obidvoch vedení Lemešany - Krosno). Tento problém by bolo možné eliminovať zdvojením vedenia 
V404, alebo výstavbou nového 2x400 kV vedenia do Poľska z el. stanice Varín (tieto dva varianty sa 
technicko-ekonomicky navzájom vylučujú).  

Na základe záverov zo stretnutia predstaviteľov vlád Poľska a Slovenska sa opätovne nastolila 
otázka realizácie 2. medzinárodného prepojenia sústav obidvoch krajín. Boli vytvorené pracovné 
skupiny, ktoré sa projektom budú z technicko-ekonomického hľadiska zaoberať. Rovnako bol dohodnutý 
harmonogram prác na sieťovej štúdii, na základe ktorej bude možné uskutočniť ekonomickú analýzu 
vynaložených investičných prostriedkov a následne prijať príslušné rozhodnutia k tomuto projektu.  

Vzhľadom na podmieňujúce investície na poľskej strane sa nepredpokladá so skoršou realizáciou 
vedenia ako po roku 2020.  
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Budúce rozhodnutie o posilnení vedenia V404 Varín - Nošovice (bez realizácie nového vedenia do 
Poľska), alebo o výstavbe nového vedenia do Poľska (bez posilnenia V404), bude vykonané až na 
základe záverov pripravovanej „slovensko - poľskej“ sieťovej štúdie, ktoré bude zároveň prerokované 
s prevádzkovateľom prenosovej sústavy ČR - ČEPS, a.s.  
Slovensko - rakúsky profil 

Realizácia nového 2x400 kV vedenia medzi sústavami Slovenska a Rakúska medzi el. stanicami  
Stupava - Viedeň, resp. Bisamberg, bola jednou z podmienok tzv. Katalógu opatrení UCPTE, ktoré mali 
krajiny CENTREL-u splniť, aby mohlo dôjsť k ich pripojeniu k západoeurópskej sústave vtedy 
reprezentovanej združením UCPTE. Neplnením zmluvných záväzkov zo strany rakúskeho partnera 
v tom čase však k realizácii 2x400 kV prepojenia nedošlo. SR je už dávno synchrónne prepojená so 
západoeurópskou sústavou (dnes ENTSO-E) aj bez realizácie tohoto prepojenia a ani početnými 
následnými pokusmi zo strany SEPS, a. s., o oživenie tohoto projektu nedošlo k jeho realizácii. Tento 
projekt je teda nevyhnutné v súčasnosti už považovať za zmarený a pre nezáujem zo strany Verbund 
APG je už vylúčený aj zo sledovania/prípravy na strane SEPS, a. s. V roku 2009 vznikla v súvislosti 
s prepojením Gabčíkovo - MR trojstranná „Maďarsko - Slovensko - Rakúska“ diskusia o prípadnej  
dohode o prepojení Gabčíkovo - Györ - Viedeň, avšak doposiaľ bez reálneho výsledku. Smerom na 
Rakúsko v súčasnosti neexistuje žiadne konkrétne technické riešenie nového prepojenia, ktoré by bolo 
aspoň pracovne akceptované zo strany rakúskeho PPS. Do roku 2020 sa neuvažuje s výstavbou 
ďalšieho prepojenia 400 kV medzi sústavami SR a Rakúska. 
Slovensko - český profil 

Medzi prenosovými sústavami Slovenska a Českej republiky je, na rozdiel od ďalších okolitých 
zahraničných sústav, vybudovaná z historických dôvodov najsilnejšia medzištátna väzba. V prevádzke 
sú nasledujúce vedenia:  

400 kV :  
 - V497  Stupava - Sokolnice, V424  Križovany - Sokolnice, V404  Varín  - Nošovice. 
220 kV  : 
 - V 280 Senica - Sokolnice, V 270 Považská Bystrica - Lískovec. 
Do roku 2020 sa neuvažuje s výstavbou ďalšieho prepojenia 400 kV medzi sústavami ČR a SR. 

Toto konštatovanie/zámer by mohli ovplyvniť len doposiaľ neznáme význačné zmeny v konfigurácii 
českej sústavy, výrazné zmeny v plánovaných tranzitoch ČR - SR a prípadné zmeny v PS SR.  
Slovensko - ukrajinský profil 
Ako bolo uvedené vyššie, ukazuje sa potreba výstavby nových zahraničných vedení hlavne v slovensko-
maďarskom profile v juhozápadnej a východnej časti PS SR, alebo vo východnej časti PS alternatívne 
v profile SR - UA ako tretie vedenie do Maďarska cez Ukrajinu ako alternatíva prepojenia V. Kapušany - 
Maďarsko. S ukrajinskou stranou boli v minulosti nadväzované viackrát kontakty. Zástupcovia Ukrenerga 
sa zaoberajú možnosťou rekonštrukcie rozvodne Mukačevo do roku 2012,  možnosťou zaústenia 750 kV 
vedenia do tejto rozvodne a novej transformácie, prípadne možnou výstavbou nového zdroja na Ukrajine 
v blízkosti hranice so SR. Doposiaľ sa však s ukrajinskou stranou pokrok v tejto problematike 
nedosiahol, resp. Ukrenergo ako ukrajinský PPS nepreukázal zatiaľ záujem rekonštruovať alebo 
vybudovať nové 400 kV vedenie na svojom území z Mukačeva smerom na SR (V. Kapušany). 
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Schéma č. 3.1  Prenosová sústava Slovenskej republiky - rok  2009 
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Schéma č. 3.2   Prenosová sústava Slovenskej republiky - ro k 2019 
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4.4 Rozvoj v oblasti životného prostredia 

SEPS, a. s. si vytýčila za cieľ pokračovať podľa technických a prevádzkových možností v programe  
postupného vylúčenia negatívnych vplyvov na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť obyvateľstva. 
Vzhľadom na dôležitosť vplyvu hlavných činností SEPS, a. s., na životné prostredie je k tejto 
problematike spracovaný aj samostatný dokument „Komplexná správa SEPS, a. s., o ochrane životného 
prostredia“. SEPS, a.s. získala relevantné certifikácie v relevantných normách ISO a reálne postupuje 
a bude postupovať v zmysle týchto pravidiel.  

5 INVESTIČNÝ PROGRAM SEPS, A. S. 
Investičný program (IP) SEPS, a. s., vychádza z riešenia technických a technologických potrieb pre 

jednotlivé hlavné technologické zariadenia (HTZ), ako aj zo zásadných záverov interpretácie výsledkov 
sieťových výpočtov pre časové horizonty rokov 2014 a 2019, dlhodobej koncepcie technického rozvoja 
technologických zariadení PS do roku 2020 s výhľadom do roku 2025.  

Strednodobý investičný plán (SIP), dlhodobý investičný plán (DIP) a dlhodobý investičný výhľad 
(DIV) vyjadrujú komplexnú technickú a technologickú potrebnosť v rozvoji prenosovej sústavy SR 
transformovanú na investičnú politiku SEPS, a.s., ako PPS SR. Ide o odozvu na rozumne a pragmaticky 
očakávateľné stavy v rozvoji elektrizačnej sústavy SR ako celku v budúcnosti, tak z pohľadu vývoja 
v oblasti zdrojov elektriny ako i z pohľadu očakávateľného vývoja v oblasti spotreby/zaťaženia, výstavby 
nových zdrojov elektriny a vývoja v distribučných sústavách. Z pohľadu dostatočnosti zdrojov elektriny 
v SR je potrebné konštatovať, že v zmysle platnej legislatívy SR je SEPS, a.s., kompetentný 
a zodpovedný len v oblasti zabezpečenia vyrovnanej bilancie spotreba-výroba elektriny v reálnom čase 
prostredníctvom dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy SR. Z pohľadu dlhodobej dostatočnosti 
zdrojov elektriny je vývoj predurčený politikou vlády SR v tejto oblasti a podnikateľskými aktivitami 
príslušných podnikateľských subjektov v tejto oblasti vo väzbe na legislatívu a regulačný rámec 
vytvorený v SR i EÚ v duchu liberalizovaného trhu s elektrinou v SR i EÚ. SEPS, a. s., ako 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy charakteru prirodzeného monopolu aktívne na tieto tendencie 
reaguje nadväzne na svoje legislatívne i technické a technologické kompetencie a platný regulačný 
rámec ako špecificky regulovaný subjekt. Zo zreteľa tohto Programu rozvoja je významná najmä 
regulácia investičných nákladov.  

SIP popisuje jednotlivé investičné projekty s predpokladaným čerpaním jednotlivých investičných 
prostriedkov v rokoch 2011 až 2015. DIP popisuje jednotlivé investičné projekty s predpokladaným 
čerpaním jednotlivých investičných prostriedkov v rokoch 2016 až 2020 naviazaním na SIP. DIV 
popisuje len rozhodujúce investičné projekty s rozpočtovými nákladmi nad 3,3 mil. EUR 
s predpokladaným čerpaním/realizáciou v rokoch 2021 až 2025.  

5.1 Strednodobý investi čný plán - SIP 

Por. 
č. Názov  investi čného  projektu (IPR) 

Rok začatia 
a ukon čenia 

IPR 
A.  V realizácií 

Elektrické stanice 
1 TR 400/110 kV Medzibrod, rekonštrukcia 2005 - 2012 
2 Rekonštrukcia diferenciálnych ochrán prípojníc 2007 - 2011 
3 Transformácia 400/110 kV Voľa+ výmena vypínača V 285  2007 - 2013 
4 Transformácia 400/110 kV v TR Medzibrod - IČ, PD pre staveb. povolenie 2008 - 2013 

5 Výmena primárnej technológie R220 kV Bystričany a zastavenie realizácie - Diaľkové riadenie ES 
Bystričany 

2005 - 2011 

6 Výmena transformátora T401 a kompenzačné tlmivky v TR Varín - diaľkové riadenie  2008 - 2016 
Vnútroštatné vedenia 

7 Vedenie 2 x 400 kV pre TR Medzibrod 2006 - 2013 
8 2x400 kV Spínacia stanica Košice - Lemešany 2007 - 2011 
9 Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou vedení V409 a V071/072  a el. stanicou Voľa 2009 - 2013 

10 Rekonštrukcia vedenia V406 v úseku Sučany - Hubová 2009 - 2014 
Diaľkové riadenie elektrických staníc 
11 Diaľkové riadenie ES Veľký Ďur   2004 - 2013 
12 Diaľkové riadenie ES Pod. Biskupice + rekonštrukcia ochrán V 429 a doplnenie ochrán V498 2004 - 2015 

13 DR ES H. Ždaňa - Úpravy technológie pre RIS, Výmena ochrán - V492, V493, KSP400, 6 x vývod 110 
kV 2004 - 2011 
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14 Diaľkové riadenie ES Rimavská Sobota + výmena transformátora T 402 2006 - 2015 
15 Diaľkové riadenie ES Stupava  2007 - 2015 
16 Diaľkové riadenie ES Levice + výmena T401 250 MVA, 400/110 kV + výmena T403  2006 - 2013 
17 DR ES Križovany - Doplnková stavebná a technolog. inovácia ES Križovany 2008 - 2011 
18 Diaľkové riadenie ES Spišská Nová Ves 2006 - 2016 
19 Diaľkové riadenie ES Sučany + rekonštrukcia 220 kV 2006 - 2016 
20 Rekonštrukcia ES 400/110 kV Horná Ždaňa - Doplnenie technológie pre bezobslužnú prevádzku 2010 - 2011 

Výstavba budov 
21 Prev. budova DČ a PSZ Križovany 2007 - 2015 
22 Prevádzková budova PS Východ 2008 - 2015 

Obchodné systémy 
23 Automatizovaný zber údajov z el. staníc 2003 - 2011 

Ekologické stavby    
24 Rekonštrukcia záchytných nádrží T401a T202 v ES Križovany  2008 - 2011 

ICT systémy 
25 Vzdialení SCADA klienti RIS ES pre Prevádzkové správy 2008 - 2011 
26 Dispečerský tréningový simulátor hlavného a záložného dispečingu 2007 - 2013 
27 Implementácia modulu SAP - PM s geopriestorovou podporou 2008 - 2011 

B.  Navrhované 
Súbory stavieb: 
Transformácia 400/110 kV Bystri čany 
28 TR 400/110 kV Bystričany 2014 - 2019 
29 Vedenie 2x400kV Bystričany - H. Ždaňa 2015 - 2020 
30 Rekonštrukcia V 274 na 2x400kV 2013 - 2017 

Elektrické stanice 
31 Rozšírenie TR Stupava o druhý transformátor 400/110 kV  2013 - 2014 
32 Vyvedenie el. výkonu z elektrárne EVO I. (bloky 5, 6) do sústavy 400 kV 2014 - 2014 
33 Výmena T 401 Moldava + transformátor VS 2015 - 2015 
34 Výmena transformáta T401 v TR Lipt. Mara 2015 - 2015 
35 Výmena transformáta T401 v TR Spišská Nová Ves 2015 - 2015 

36 Presun 1. skupiny kompenzačných tlmiviek od T401 Lemešany ku T402 Voľa a nové kompenzačné 
tlmivky pripojené ku T401 Voľa 

2015 - 2016 

37 Presun 2. skupiny kompenzačných tlmiviek od T401 Lemešany ku T401 Moldava 2015 - 2016 
Kombinované zemné laná (KZL) 
38 KZL/OPK   V426   Levice - Rimavská Sobota 2015 - 2016 
39 KZL/OPK   V428   Moldava - Veľké Kapušany 2015 - 2016 
40 Rekonštrukcia KZL V 498 Stupava - P. Biskupice 2010 - 2011 

Obchodné systémy 
41 Dobudovanie systému merania ASZD 2015 - 2015 
42 Dobudovanie inf.system.obchod.merania 2011 - 2015 

Ekologické stavby 
43 TR Považská Bystrica - ČOV zaolejovaných vôd, hydrouzávery 2010 - 2011 

ICT systémy 

44 ECM - Implementácia systému pre riadenie dokumentácie, automatizovanú správu registratúry a 
procesné riadenie  2015 - 2015 

45 Inovácia RIS SED Žilina 2015 - 2015 
Ostatné 
46 Lokalizátory porúch 2012 - 2012 
47 Meteostanice v ES Senica, H.Ždaňa a SED Žilina 2009 - 2010 

C. Investi čné projekty hradené z fondu BIDSF 
1 Transformácia 400/110 kV v TR Medzibrod - realizácia 2009 - 2013 
2 TR Bošáca - transformátor T402 2008 - 2014 
3 R 400kV Lemešany - rozšírenie 2009 - 2011 
4 Vedenie 2 x 400 kV pre TR Medzibrod 2009 - 2013 

D. Očakávané investi čné projekty hradené z fondu BIDSF 
1 Vedenie 2x400kV Bystričany - H. Ždaňa 2015 - 2017 
2 Rekonštrukcia V 274 na 2x400kV 2015 - 2017 



 

 21

5.2 Dlhodobý investi čný plán - DIP 

Por. 
č. Názov  investi čného  projektu (IPR) 

Rok začatia 
a ukon čenia 

IPR 
A.  V realizácií 

Elektrické stanice 
1 Výmena transformátora T401 a kompenzačné tlmivky v TR Varín - diaľkové riadenie  2008 - 2016 

Diaľkové riadenie elektrických staníc 
2 Diaľkové riadenie ES Spišská Nová Ves 2006 - 2016 
3 Diaľkové riadenie ES Liptovská Mara 2006 - 2017 
4 Diaľkové riadenie ES Sučany + rekonštrukcia 220 kV 2006 - 2016 

Výstavba budov 
5 Prev. budova DČ a PSZ Križovany 2007 - 2015 

B.  Navrhované 
Súbory stavieb: 
Vedenie 2x400 kV  V. Kapušany - Vo ľa - Lemešany 

1 Vedenie 2x400 kV V. Kapušany -križovatka vedení V409 a V071/072   2017 - 2018 
2 Rozvodňa 400 kV V. Kapušany - rozšírenie  2017 - 2018 
3 Vedenie 2x400 kV Voľa - Lemešany 2015 - 2018 
4 Rozvodňa 400 kV Voľa - rozšírenie     2017 - 2018 
5 Rozvodňa 400 kV Lemešany - rozšírenie 2017 - 2018 

Transformácia 400/110 kV Bystri čany 
1 TR 400/110 kV Bystričany 2014 - 2019 
2 Vedenie 2x400kV Bystričany - H. Ždaňa 2015 - 2020 
3 Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa - rozšírenie   2019 - 2020 
4 Rekonštrukcia V 274 na 2x400kV 2013 - 2017 

Vedenie 2x400 kV Gab číkovo - Ve ľký Ďur 
1 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďúr 2007 - 2020 
2 Spínacia stanica 400kV Gabčíkovo 2008 - 2020 
3 Spínacia stanica 400kV Veľký Ďur - rozšírenie 2008 - 2020 

Pripojenie 400 kV vedenia V492 V. Ďur - H. Ždaňa do R 400 kV Levice 
1 Rozvodňa 400 kV Levice - rozšírenie 2019 - 2020 
2 Zaslučkovanie V492 do R400 kV Levice  2020 - 2020 

Súbory stavieb: Cezhrani čné vedenia 
Vedenie 2x400 kV Gab číkovo - hr. Hungary 

1 Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - hr. Hungary 2019 - 2020 
2 Rozvodňa 400 kV Gabčíkovo - rozšírenie 2019 - 2020 

Vedenie 1x400 kV Rimavská Sobota - hr. Hungary 
1 Vedenie 1x400 kV Rimavská Sobota - hr. Hungary 2019 - 2020 
2 Rozvodňa 400 kV Rimavská Sobota - rozšírenie 2019 - 2020 

Vedenie 2x400 kV Ve ľké Kapušany - hr. Hungary 
1 Vedenie 2x400 kV Veľké Kapušany - hr. Hungary 2019 - 2020 
2 Rozvodňa 400 kV Veľké Kapušany - rozšírenie 2019 - 2020 

Elektrické stanice 
6 Výmena transformáta T402 v TR Spišská Nová Ves 2016 - 2016 
7 Výmena transformáta T402 v TR Lipt. Mara 2017 - 2017 
8 Výmena transformátora T402 v TR Pod. Biskupice 2017 - 2017 
9 Výmena transformátora T401 v TR Stupava 2017 - 2017 

10 Presun 1. skupiny kompenzačných tlmiviek od T401 Lemešany ku T402 Voľa a nové kompenzačné 
tlmivky pripojené ku T401 Voľa 

2015 - 2016 

11 Presun 2. skupiny kompenzačných tlmiviek od T401 Lemešany ku T401 Moldava 2015 - 2016 
Kombinované zemné laná (KZL) 
13 KZL/OPK   V426   Levice - Rimavská Sobota 2015 - 2016 
14 KZL/OPK   V428   Moldava - Veľké Kapušany 2015 - 2016 

C.  Očakávané investi čné projekty hradené z fondu BIDSF 
1 TR 400/110 kV Bystričany 2016 - 2017 
2 Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa - rozšírenie   2016 - 2017 
3 Rozvodňa 400 kV Križovany - rozšírenie 2016 - 2017 
4 Vedenie 2x400kV Bystričany - H. Ždaňa 2015 - 2017 
5 Rekonštrukcia V 274 na 2x400kV 2015 - 2017 
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5.3 Dlhodobý investi čný výh ľad - DIV 

Por. 
č. Názov  investi čného  projektu (IPR) 

Rok začatia 
a ukon čenia 

IPR 
A. Navrhované 

Súbory stavieb: 
Vedenie 2x400kV Rimavská Sobota - Medzibrod 

1 Vedenie 2x400 kV Rimavská Sobota - Medzibrod 2023 - 2027 
Súbory stavieb: Cezhrani čné vedenia 
Varín - hr. ČR -  Nošovice - vedenie 2x400 kV 

1 Varín - hr. ČR -  Nošovice - vedenie 2x400 kV 2021 - 2023 
2 Rozvodňa 400 kV Varín - rozšírenie 2022 - 2023 

Druhé vedenie do Po ľska 
1 Druhé vedenie do Poľska  2021 - 2023 
2 Rozvodňa 400 kV Varín - rozšírenie 2. vedenie do PLR 2022 - 2023 

Elektrické stanice 
1 Výmena T 403 Horná Ždaňa +  transformátor VS 2021 - 2022 

 

6 GLOBÁLNE ZÁVERY 
Program rozvoja SEPS, a. s., v rokoch 2011 až 2020 (s výhľadom až do roku 2025) v oblasti 

hlavných technologických zariadení, ale aj v oblasti spolupráce so subjektami ES SR, medzinárodnej 
spolupráce, životného prostredia, BOZP, stanovuje, popisuje a zdôvodňuje zásadné investičné a 
technické a technologické, a čiastočne aj organizačné potreby pre optimálny rozvoj spoločnosti 
SEPS, a. s.  

Pre realizáciu týchto potrieb stanovuje Program rozvoja konkrétne technické riešenia a investície 
vo forme konkrétnych investičných projektov. V tomto PR sú definované a zdôvodnené len nevyhnutné 
technické, technologické a investičné potreby a opatrenia v podmienkach Prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy (PPS) pre zabezpečenie optimálneho trvalo udržateľného rozvoja SEPS, a. s., pri splnení 
zásadných kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritérií bezpečnosti, spoľahlivosti, ochrany životného 
prostredia a efektívnosti poskytovaných služieb užívateľom Prenosovej sústavy SR. Tento PR je teda 
zásadným podkladom pre rozhodovací proces výkonných a dozorných orgánov spoločnosti v jej 
zásadnom smerovaní a je určený aj pre vytvorenie základných vecných a finančných podkladov 
a zdôvodnení o potrebnom rozvoji SEPS, a. s., v rámci interakcie SEPS, a. s., s ústrednými orgánmi 
štátnej správy a užívateľmi PS.  

Hlavnými výstupmi tohoto PR sú investičné plány SIP, DIP a DIV. Všetky IPR uvedené v SIP a DIP 
sú nevyhnutne potrebné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku PS v rokoch 2011 až 2020 - a to tak po 
vecnej stránke ako aj po stránke časovej. Všetky navrhnuté IPR sú zaradené do SIP, DIP a DIV po zrelej 
a komplexnej úvahe a potreba zabezpečiť ich realizáciu je zdôvodnená a overená aj sieťovými 
výpočtami. Do veľkej miery bolo spracovanie PR 2020 ovplyvnené Návrhom plánu SEPS, a. s., na roky 
2010 až 2014, ktorý pre spracovateľa PR 2020 fakticky predstavoval nemenný postulát.  

V oblasti existujúcich aj nových zdrojov el. energie lokalizovaných na území SR sú avizované 
vážne systémové zmeny v oblasti obchodu s elektrinou, kde oblasť tranzitov a prenosov na veľké 
vzdialenosti kladie mimoriadne nároky paradoxne práve na vnútornú stabilitu a spoľahlivosť prenosových 
sústav vo vnútri každej jednotlivej regulačnej oblasti jednotlivých elektrizačných systémov zapojených 
v nadnárodnej synchrónne prepojenej sústave Európy. Pritom mnoho faktorov vývoja v tejto oblasti je do 
veľkej miery neznámych.  

Závažné dopady na PS budú mať aj vplyvy globalizácie výroby a obchodu s elektrinou 
a z oblasti reštrukturalizácie zdrojov, kde budú významné najmä veľké snahy o zvyšovanie výkonu 
veterných elektrární, výstavba ktorých musí byť vhodne regulovaná a aj obmedzovaná, aby boli 
eliminované nepriaznivé dopady týchto zdrojov na PS z hľadiska podporných služieb (zvýšenie nárokov 
na regulačné zálohy), zvyšovania prenosových kapacít a z hľadiska ohrozovania statickej a dynamickej 
stability. Aj v tejto oblasti existuje veľa neznámych faktorov.  

Globalizácia v oblasti výroby elektriny a obchodu a medzinárodné tranzity elektriny vyvolávajú 
okrem nárokov na dobudovanie (posilnenie) vnútroštátnej PS aj značné nároky na vybudovanie nových 
cezhraničných prepojení na napäťovej úrovni 400 kV. V tejto oblasti existuje veľa protirečení, aj 
v súvislosti so vznikom ENTSO-E, najnovšími prístupmi Európskej komisie a postupným vznikom 
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nadnárodných prístupov regulácie z pozície EÚ ako jedného celku. Určité nadnárodné ale i národné 
predstavy v oblasti výstavby nových zdrojov elektriny budú uskutočniteľné iba po zásadnom 
systémovom posilnení medzištátnych prepojení, ktorých potreba bola preukázaná aj sieťovými 
výpočtami. Výstavba týchto prepojení je však závislá na dohode minimálne susediacich 
štátov/prevádzkovateľov prenosových sústav v relevantných profiloch, pričom v niektorých prípadoch 
nejde len o dvoch susedov ale i viac, a taktiež o významný vplyv tretích strán. Ukazuje sa, že v tejto 
oblasti existuje viac rozdielnych videní, prístupov a rozporov ako konsenzu. Z pohľadu SR sú významné 
najmä profily, resp. nové medzištátne prepojenia formou dvojitých 400 kV vedení v profile SR-Maďarsko 
v juhozápadnej a východnej časti PS SR, SR - Rakúsko, ako i na profile SR - Ukrajina. Konkrétne 
postoje susedov spôsobili zásadné časové posuny realizácie výstavby uvažovaných vedení v uvedených 
profiloch, čo môže spôsobiť zásadné problémy v PS SR, súvisiace s preťažovaním niektorých 
existujúcich medzištátnych i vnútroštátnych vedení a taktiež vyvolať neschopnosť PS plniť 
predstavy/očakávania niektorých zahraničných partnerov, alebo vyviesť aj kumulovaný výkon novo 
uvažovaných veľkých zdrojov elektriny v niektorých vnútorných častiach PS SR.  

Úplne všetky vplyvy vyššie uvedeného systémového charakteru nie sú v súčasnosti ešte jasné, 
nakoľko rozhodujúce podnikateľské subjekty, ale aj orgány EÚ, či SR v týchto oblastiach len veľmi 
rámcovo a nezáväzne avizujú svoje zámery. Ich celkový vplyv teda ani nebolo možné zahrnúť do 
investičných projektov SEPS, a. s. Ich vplyv však bude určite významný a o to vážnejšie je potrebné brať 
do úvahy napätosť existujúceho finančného rozpočtu, resp. zdrojov finančného krytia investícií 
SEPS, a. s. V tejto súvislosti je potrebné zvlášť upozorniť na zámer výstavby nového jadrového zdroja 
elektriny v SR. Vyvolané úpravy na strane PS môžu byť nad sily PPS v existujúcom regulačnom rámci.  

V súvislosti s preťažovaním existujúcich medzištátnych vedení sa ukazuje nevyhnutné podieľať sa 
spolu s MH SR na koordinovaní počtu a výkonu nových elektrárenských zdrojov a na určovaní 
relevantných lokalít pre výstavbu týchto zdrojov z hľadiska možných nepriaznivých dopadov na PS pri 
ich kumulácii v jednom regióne ES SR. Najviac sa to týka zdrojov elektriny založených na báze 
využívania energie vetra a slnka, resp. ostatných zdrojov s výraznou fluktuáciou výroby a stochastickým 
charakterom primárneho zdroja energie, avšak z tohoto zorného uhla nemožno apriori vylúčiť žiadnu 
technológiu výroby elektriny. Prípadná živelná výstavba nových zdrojov by však nepriniesla očakávaný 
celospoločenský efekt a viedla by k neopodstatneným nárokom na rozširovanie a posilňovanie PS SR 
a neprimerane vysoké celospoločenské náklady.  

Prenosová sústava nie je systém bez technicko-ekonomických limitov a nie je možné ju nekonečne 
a kedykoľvek rozširovať nad spoločensky preukázateľné potreby elektrizačnej sústavy SR, len pre 
uspokojenie úzkych skupinových záujmov, alebo záujmov iných národných ekonomík bez primeranej 
kompenzácie nákladov slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy. V tejto oblasti existujú tak 
ekonomické ako aj technické a technologické rozumné limity rozvoja, ktoré je potrebné identifikovať 
a nastoliť v realizovateľnej podobe. SEPS, a. s., v zmysle platnej legislatívy garantuje voči štátu 
zmysluplný a oprávnený trvalo udržateľný rozvoj prenosovej i elektrizačnej sústavy SR. Realizácia 
rozvoja PS na základe prejaveného záujmu investorov, ktorý je charakterizovaný vysokým prebytkom 
kapacít oproti reálne očakávateľnému vývoju spotreby elektriny v SR, vykazuje z hľadiska prenosov 
značne preťažovanie vnútroštátnych a medzinárodných prepojení, ktoré nie je možné riešiť len 
prostriedkami SR. Vyžiadal by si neprimerané vysoké, a tým aj neefektívne celospoločenské 
vynakladanie finančných prostriedkov, preto bude nevyhnutné presadzovať regulovaný prístup 
k výstavbe zdrojov elektriny v SR.  

Potrebné rozširovanie a posilňovanie vnútroštátnej PS súvisí aj so znižovaním významu 220 kV 
sústavy v dôsledku jej postupného fyzického i morálneho dožívania. Ide o časovo, organizačne 
a finančne náročnú realitu, ktorú je potrebné riešiť. Potrebnými opravami, údržbovými činnosťami, 
prípadne čiastočnými rekonštrukciami je potrebné ešte zabezpečiť prevádzkyschopnosť významnej časti 
220 kV sústavy aj v horizonte 2011 až 2020. V tejto súvislosti treba uviesť, že pre vedenia 400 kV 
a 220 kV bola navrhnutá metodika pre posúdenie, kedy je ešte účelné vykonávať opravu vedenia a kedy 
vykonať jeho rekonštrukciu alebo náhradu novým vedením a bude potrebné ju reálne aplikovať. 
Z pohľadu potreby postupnej náhrady sústavy 220 kV sústavou 400 kV je potrebné očakávať 
komplikácie aj vo väzbe na environmentálne a vlastnícke problémy. Záverom je potrebné konštatovať, 
že SIP, DIP a DIV vyjadrujú komplexnú technickú a technologickú potrebnosť transformovanú 
na investičnú politiku PPS SR, ako odozvu na rozumne a pragmaticky očakávateľné stavy v budúcnosti 
tak z pohľadu zdrojov elektriny ako i z pohľadu spotreby/zaťaženia a vývoja v distribučných sieťach. 
Potreba jednotlivých IPR bola odkontrolovaná pomocou matematického modelovania na modeloch 
ES SR, resp. ES UCTE. Boli skúmané a simulované viaceré stavy, ktoré pri rozumnom 
a akceptovateľnom uvažovaní môžu nastať, prípadne veľmi pravdepodobne nastanú. Odkontrolované 
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boli aj regulačné schopnosti ES SR v krajných najnepriaznivejších situáciách, rozumne očakávateľných 
z pohľadu prognóz výroby elektriny zdrojmi dislokovanými na území regulačnej oblasti SR. Dostupnosť 
týchto regulačných potrieb bola skúmaná nadväzne na rozumne očakávateľnú reálnu dostupnosť 
zdrojov elektriny na území SR. Kontrola bola vykonaná i z pohľadu zabezpečenia potrebnej primárnej 
i sekundárnej regulácie a regulácie napätia v zmysle platných technických pravidiel ENTSO-E a taktiež 
z pohľadu legislatívnych povinností PPS v oblasti udržania vyrovnanej bilancie spotreba/výroba 
v reálnom čase. Kontroly potvrdili technickú a technologickú schopnosť samoregulácie a potenciálnej 
regulačnej dostatočnosti ES SR vo všetkých skúmaných variantoch a relevantnom časovom horizonte 
PR 2020. Zároveň je potrebné konštatovať, že nie je v silách a v právomoci SEPS, a. s., ako PPS SR 
zaručiť vývoj v oblasti zdrojov tak, ako bol modelovaný a simulovaný, ak sa výrobcovia z akéhokoľvek 
dôvodu rozhodnú inak ako avizovali. Veľa bude závisieť aj od budúcej štátnej energetickej politiky 
v oblasti OZE. Táto politika , ak bude vydaná,  bude do PR zakomponovaná. Týka sa to aj štátnej politiky 
v oblasti technologického mixu zdrojov elektriny, s dôrazom na podiel jadrových elektrární na pokrývaní 
spotreby elektriny v SR v dlhodobom časovom horizonte a výšku predpokladaného exportu/importu 
elektriny zo/do SR. V prípade scenára veľkej podpory OZE a nových jadrových zdrojov v lokalite 
Jaslovské Bohunice finančné zdroje SEPS, a. s., veľmi pravdepodobne nebudú postačujúce a bude 
musieť byť v tomto smere primerane modifikovaný regulačný rámec.  

Ako bolo už spomenuté, v SR je prejavený záujem zo strany investorov o výstavbu viacerých 
nových veľkých elektrárenských kapacít na fosílne palivá (najmä zemný plyn), ale aj na využitie rôznych 
technológií obnoviteľných zdrojov elektriny, ktoré viacnásobne prevyšujú predpokladanú budúcu 
potrebu. Každý projekt je samozrejme potrebné posudzovať individuálne, avšak zároveň je potrebné 
zhodnotiť reálnosť každého projektu aj zo širších systémových pohľadov a to najmä z pohľadu 
očakávaných potrieb elektriny v SR, reálnosti technického a finančného zabezpečenia kapacít pre 
prípadný export, dostatočnosti regulačnej energie, ekologických pohľadov, posúdenia možnosti 
zabezpečenia palivovej základne, atď. Všetky tieto systémové faktory musia byť primerane vyvážené 
a technologický mix zdrojov elektriny musí spĺňať viaceré veľmi zložité a vzájomne súvisiace kritériá. 
V budúcnosti bude preto nevyhnutné výstavbu zdrojov elektriny čoraz viac a čoraz cieľavedomejšie 
regulovať tak, aby boli splnené všetky technicko-technologické, finančno-ekonomické a legislatívne 
kritériá a aspekty. Bude teda potrebné podieľať sa naďalej spolu s MH SR na koordinovaní a regulácii 
výstavby nových zdrojov elektriny vrátane obnoviteľných.  

Taktiež je veľmi obtiažne zo strany PPS primerane reagovať na možný vývoj v oblasti spotreby 
a zaťaženia vo väzbe na veľmi turbulentné prostredie v oblasti budovania priemyselných parkov, 
racionalizácie/úspor v oblasti spotreby elektriny, finančnú/hospodársku nadnárodnú i národnú krízu 
a iné, mnohokrát i protichodné tendencie. Zásadné overenia rôznych variantov boli vykonané za 
predpokladu akceptovateľného správania sa všetkých rozhodujúcich dotknutých subjektov pôsobiacich 
v sektore elektroenergetiky SR. Vzhľadom na prudký vývoj v relevantných oblastiach je nevyhnutné 
zachovať jednoročný cyklus aktualizácie Programu rozvoja SEPS, a. s. Je tak potrebné reagovať na 
neustále zmeny tak na strane spotreby elektriny ako i na strane jej výroby, distribúcie, obchodu 
a nadnárodných prenosov. Je to jedna z možností neustáleho zakomponovávania zmien 
v celospoločenskom vývoji a reakcie na možné skryté riziká. Budúci vývoj je potrebné zamerať na 
prehĺbenie vzájomnej koordinácie rozvojových programov PPS, PDS a existujúcich i potencionálne 
nových výrobcov elektriny. V každom prípade však je potrebné zvýšiť najmä akcent na úzku a tvorivú 
koordináciu rozvojových programov PPS a PDS, ktorá musí prebiehať s cieľom dosiahnutia čo najnižšej 
ceny elektriny pre koncových odberateľov, ktorí napokon všetky vynaložené náklady na prenos 
i distribúciu musia zaplatiť v jednej koncovej cene elektriny. V takejto koordinácii, realizáciou investícií na 
vhodnom mieste a vo vhodnom čase z pohľadu minimalizácie celkových celospoločenských nákladov na 
dosiahnutie konkrétneho cieľa, ak sa ju podarí dosiahnuť i napriek rôznym čiastkovým rozdielom 
v záujmoch PPS a PDS, je možné v budúcnosti očakávať aj šance pre znižovanie investičných potrieb 
SEPS, a. s., ako PPS v podmienkach SR. Táto politika PPS je premietnutá už aj v predkladanom 
PR 2020. 
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
AC Striedavé napätie 
ATSOI Association of the Transmission System Operators of Ireland 
BALTSO Transmission System Operators Organization of the Baltic Power System 
BOZP Bezpečnosť a ocharana zdravia pri práci 

CENTREL Regionálna skupina prevádzkovateľov ES Českej republiky, Maďarska,  
Poľska a Slovenskej republiky 

ČR Česká republika 
DC Jednosmerné napätie 
DIP Dlhodobý investičný plán 
DIV Dlhodobý investičný výhľad 
DS Distribučná sústava 
EBO V1 Elektráreň Jaslovské Bohunice V1 
EMO Elektráreň Mochovce 1,2 
EMO34 Elektráreň Mochovce 3,4 
ETSO European Transmission System Operators 
ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity 
ES SR Elektrizačná sústava Slovenskej republiky 
EÚ Európska únia 
EURELECTRIC Asociácia elektroenergetických spoločností 
EVO Elektráreň Vojany 
FNM Fond národného majetku 
GLF Graphic Load Flow 
HDP Hrubý domáci produkt 
HOK Hlavná oceľová konštrukcia 
HTZ Hlavné technologické zariadenia 
IEC International Elektrotechnical Commission 
IP Internet Protocol 
IPR Investičný projekt 
JE Jadrová elektráreň 
KSP Kombinovaný spínač prípojníc 
KURS Koncepcia územného rozvoja Slovenska 
KZL Kombinované zemné lano 

MAVIR ZRt Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörően Mőködı 
Részvénytársaság 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
MH Ministerstvo hospodárstva 
MR Maďarsko 
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 
NBS Národná banka Slovenska 
NEZ Nový energetický zdroj 
NORDEL Organisation for the Nordic Transmission System Operators 
OZE Obnoviteľné zdroje energie 
PDS Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
POK Pozinkovaná oceľová konštrukcia 
PPC Paroplynový cyklus 
PpS Podporné služby 
PR Program rozvoja 
PS SR Prenosová sústava Slovenskej republiky 
PTN Prístrojový transformátor napätia 
PTP Prístrojový transformátor prúdu 
RIS Riadiaci a informačný systém 
SE, a. s. Slovenské elektrárne, a. s. 
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SEB Stratégia energetickej bezpečnosti 
SED Slovenský elektroenergetický dispečing 
SEPS, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, akciová spoločnosť 
SIP Strednodobý investičný plán 
SS Spínacia stanica 
SR Slovenská republika 
SSE-D, a. s. Stredoslovenká energetika - distribúcia, a. s. 
SSG Spínacia stanica Gabčíkovo 
SSK Spínacia stanica Košice 
STN Slovenská technická norma 
T Transformátor 
TR Trnsformovňa 
UCPTE Union for the Coordination of Production and Transmission of Electricity 

UCTE Union for the Coordination of Transmission of Electricity  
(Únia pre koordináciu  prenosu elektriny) 

UKTSOA UK Transmission System Operators Association 
ÚPN VÚC Územný plán Vyššieho územného celku 
ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
USSK U.S. Steel Košice 
V Vedenie 
VO Veľkoodberateľ 
VSD, a. s. Východoslovenská distribučná, a. s. 
ZaD Zmeny a doplnky 
ZSE-D, a. s. Západoslovenská energetika - distribúcia, a. s. 

 


