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SPRÁVA  O ÚČASTI VEREJNOSTI 

Názov projektu Realizátori Dátum konzultácie 

Danube InGrid Západoslovenská distribučná, a.s. 

(ZSD) 

Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a.s. (SEPS) 

 

5. máj 2021 

Uskutočnená online  

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. (EED) 

22. jún 2021 

Uskutočnená online 

 

Zhrnutie aktivít účasti verejnosti  

Úvod 

Cieľom tejto správy je zhrnúť činnosti súvisiace s účasťou verejnosti v súlade s čl. 9 ods. 4 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku 

energetickú infraštruktúru (ďalej len „nariadenie“).   

Projekt spoločného zájmu (PCI) Danube InGrid je cezhraničným projektom Slovenskej republiky 

a Maďarska. Na slovenskej strane sú realizátormi projektu slovenský prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy, Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“) a slovenský prevádzkovateľ 

prenosovej sústavy, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“). Na 

maďarskej strane je realizátorom projektu prevádzkovateľ distribučnej sústavy E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt. (ďalej len „EED“). Prvá verejná konzultácia sa uskutočnila v 

Slovenskej republike a v súlade s nariadením, čl. 9 ods. 5 sa verejná konzultácia v Maďarsku 

uskutočnila najneskôr do dvoch  mesiacov odo dňa začatia prvej verejnej konzultácie. 

Koncepcia účasti verejnosti a termín verejnej konzultácie k projektu Danube InGrid bol schválený 

príslušným orgánom - Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2020. Predbežný 

termín verejnej konzultácie naplánovaný na štvrtý štvrťrok 2020 bol z dôvodu pandemických 

obmedzení preložený na 5. mája 2021. Túto zmenu schválilo aj Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky. 

V súlade s prílohou VI ods. 5 nariadenia je k dispozícii informačný leták na danubeingrid.eu, 

sepsas.sk, zsdis.sk. 

A. Verejná konzultácia na Slovensku 

Z dôvodu obmedzení spôsobených COVID 19 bola jedinou aktivitou súvisiacou s účasťou 

verejnosti on-line verejná konzultácia organizovaná v súlade s čl. 9 ods. 4 nariadenia. Cieľom 

verejnej konzultácie je informovať zainteresované strany o projekte v počiatočnom štádiu a 

informovať ich o umiestnení a trase aktivít projektu, ktoré sa budú vykonávať v rámci Slovenskej 

republiky. 

Vzhľadom na celosvetovú pandemickú situáciu spôsobenú COVID-19 a súvisiace reštriktívne 

opatrenia prijaté vládou Slovenskej republiky, vrátane zákazu zhromažďovania, bola verejná 

konzultácia realizovaná prostredníctvom online platformy, t.j. online prenos na webovej stránke 

PCI projektu Danube InGrid (https://danubeingrid.eu/). Zástupcovia CINEA boli o tomto prístupe 
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informovaní a tento zámer veľmi uvítali, pretože išlo o vôbec prvú organizáciu verejnej konzultácie 

online.   

Rečníci: zástupcovia oboch realizátorov, zástupca Ministerstva hospodárstva SR, zástupca 

Európskej komisie a zástupca obce s predchádzajúcou skúsenosťou s projektom PCI (PCI projekt  

ACON). 

A.1 Zainteresované strany dotknuté projektom Danube InGrid 

 

Realizátori kládli dôraz na vytvorenie zoznamu zainteresovaných strán, ktoré budú informované o 

verejnej konzultácii (príloha č. 3) vrátane príslušných regionálnych a miestnych orgánov, občanov 

žijúcich v blízkosti projektu, širokej verejnosti a združení, organizácií alebo skupín. Konkrétne vo 

vzťahu k PCI projektu Danube Ingrid boli o verejnej konzultácii informované tieto obce: 

 

Bánovce nad Bebravou; Bodíky; Bratislava; Dechtice; Dolná Streda; Dunajský Klátov; Hrubý Šúr; 

Ivanka pri Dunaji; Jur nad Hronom; Mierovo; Nemečky; Nitra; Nová Vieska; Patince; Pezinok; 

Sereď; Tekovský Hrádok; Uhrovec; Zlatníky; Vajnory; Stupava; Podunajské Biskupice. 

Verejnosť bola o konaní verejnej konzultácie vopred informovaná. Bola použitá široká škála metód 

na zabezpečenie rozsiahlej publicity podujatia a zapojenia čo najväčšieho počtu jednotlivcov, 

štátnych úradov, organizácií, organizácií na ochranu životného prostredia a zainteresovaných strán. 

Zoznam zainteresovaných strán, ktoré sa majú priamo osloviť, bol vypracovaný na základe 

predchádzajúcich skúseností a oblastí ovplyvnených implementáciou projektu.   

Na oznámenie o konaní verejnej konzultácie boli použité nasledovné prostriedky: 

- reklama v miestnych novinách (príloha č. 2);  

- publikácie na webových médiách (príloha č. 8);  

- pravidelná aktualizácia a údržba webovej stránky projektu Danube InGrid;  

- verejné obecné vysielanie; 

- plagáty umiestnené na obecných nástenkách (príloha č. 4); 

- webové bannery v dotknutých oblastiach (analýza v prílohe č. 10); 

- informácie zverejnené na webstránke realizátora www.sepsas.sk (príloha č. 6). 

Všetky oznamovacie prostriedky (okrem informácií zverejnených na webovej stránke SEPS a ZSD) 

boli vykonané prostredníctvom platenej reklamy. 

A.2 Zhrnutie verejnej konzultácie 

Hlavnou myšlienkou verejnej konzultácie bolo predstavenie účelu a zmyslu projektu Danube InGrid 

pred spustením procesu udeľovania povolení súvisiaceho s konkrétnymi aktivitami v rámci 

projektu. Okrem toho bol predstavený podrobný časový harmonogram aktivít projektu, ktoré sa 

majú v blízkej budúcnosti realizovať.   

Verejná konzultácia bola rozdelená do 3 blokov. V rámci prvého bloku predstavitelia ZSD a SEPS 

predstavili svoje spoločnosti a prepojenie a spoluprácu medzi distribučnou a prenosovou sústavou, 

výzvy ako elektromobilita, nové obnoviteľné zdroje, energetická politika reagujúca na ciele EÚ v 

oblasti energetiky, predstavenie CINEA, CEF a PCI. Počas prezentácie predstavitelia oboch 

spoločností predstavili hlavnú myšlienku Danube InGrid, územie, časový harmonogram, finančný 

objem, cezhraničný charakter projektu-realizátor EED zainteresovaný na maďarskej strane.   

Druhý blok bol venovaný príspevku zástupcu Ministerstva hospodárstva SR a Európskej komisie. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pôsobí ako kompetentný orgán pre integráciu a 

http://www.sepsas.sk/
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koordináciu všetkých povoľovacích procesov a ako autor príručky postupov pre proces udeľovania 

povolení vzťahujúcej sa na projekty spoločného záujmu. Európsku komisiu zastupoval jej zástupca 

v Slovenskej republike, ktorý vyjadril svoj pozitívny názor na prístup cezhraničnej spolupráce v 

rámci PCI projektu a európsky význam projektu Danube InGrid. Zástupca Komisie okrem toho 

vyzdvihol úspech slovenských prenosových a distribučných spoločností na európskej úrovni, 

nakoľko Danube InGrid je už druhým PCI projektom inteligentnej siete realizovaným na Slovensku.  

Účasť samosprávy na celom procese implementácie PCI je veľmi dôležitá a tejto téme bol venovaný 

tretí blok verejnej konzultácie. Počas tretieho bloku pozvaný starosta obce predstavil svoje 

skúsenosti z implementácie iného PCI projektu ACON a dôležitosť investícií do modernizácie 

energetickej infraštruktúry. 

Verejnosť bola tiež oboznámená s výhodami a ďalšími informáciami súvisiacimi s projektom. Viac 

informácií je k dispozícii v prezentácii priloženej k tejto správe. Úplný záznam videa (príloha č. 12) 

a skrátený záznam z verejnej konzultácie sú uverejnené na webovej stránke PCI projektu  Danube 

Ingrid: https://danubeingrid.eu/stream/ Analytika online verejnej konzultácie je zhrnutá v prílohe č. 

10.    

A.3 Výsledky činností spojených s účasťou verejnosti 

Počas verejnej konzultácie sme dostali celkovo 30 otázok predložených prostredníctvom online 

aplikácie sli.do. Odpovede na väčšinu otázok poskytli rečníci. Ostatné otázky boli z časových 

dôvodov zodpovedané po skončení akcie. Záznam všetkých prijatých otázok a odpovedí je k 

dispozícii v prílohe č. 7. 

Viac informácií je dostupných na webovej stránke projektu Danube InGrid: www.danubeingrid.eu. 

Prílohy: 

A.1  Prezentácia použítá počas verejnej konzultácie  

A.2  Vybraná reklama v tlačových médiách 

A.3  Pozvánka pre zainteresované strany 

A.4  Informačné tabule 

A.5  Webové bannery 

A.6  Print screen webovej stránky SEPS 

A.7  Print screen webovej stránky projektu Danube InGrid 

A.8  Zverejnenie na webových stránkach 

A. 9  Zoznam otázok a odpovedí 

A.10 Analýza online prenosu verejnej konzultácie 

A.11 Fotodokumentácia z verejnej konzultácie 

A.12 Print screen celého videozáznamu 

 

B. Verejná konzultácia k Danube InGrid v Maďarsku 

Z dôvodu obmedzení COVID 19 bola jedinou aktivitou súvisiacou s účasťou verejnosti online 

verejná konzultácia organizovaná v súlade s čl. 9 ods. 4 nariadenia. Cieľom verejnej konzultácie je 

informovať zainteresované strany o projekte v ranom štádiu a informovať ich o mieste a trajektórii 

aktivít projektu, ktoré sa budú vykonávať v Maďarsku. 
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Dátum verejnej konzultácie bol 22. jún 2021, vzhľadom na celosvetovú pandemickú situáciu 

COVID 19 sa verejná konzultácia uskutočnila pomocou online platformy na webovej stránke PCI 

projektu Danube InGrid (https://danubeingrid.eu/consultation/). 

Rečníci: okrem zástupcov maďarského realizátora (EED) sa ako rečníci na verejnej konzultácii 

zúčastnili aj štátny tajomník pre Rozvoj obehového hospodárstva Ministerstva inovácií, 

viceprezident Maďarského úradu pre energetiku a verejné služby (regulátor), starosta obce Öttevény 

a zástupca primátora obce Székesfehérvár. 

Vo vzťahu k PCI projektu Danube Ingrid boli o verejnej konzultácii informované tieto obce: 

- zoznam starostov (príloha)  

B.1 Zhrnutie verejnej konzultácie v Maďarsku 

Hlavným cieľom verejnej konzultácie bolo ukázať účel projektu a konkrétne činnosti v rámci 

projektu. V rámci verejnej konzultácie bol predstavený časový harmonogram nadchádzajúcich 

aktivít.  

Verejná konzultácia bola rozdelená do 3 blokov. V rámci prvého bloku verejnej konzultácie 

generálny riaditeľ spoločnosti E.ON Hungária Zrt. hovoril o budúcom obsahu projektu, v ktorom 

spoločnosť E.ON buduje energetickú sieť budúcnosti, ako reakciu na potreby spotrebiteľov, ako aj 

v súlade s európskym balíkom opatrení Čistá energia pre všetkých Európanov. Generálny riaditeľ 

E.ON Hungária Zrt. taktiež zdôraznil, že projekt Danube InGrid je v súlade s udržateľnosťou, 

elektromobilitou a inteligentnými riešeniami energetickej sústavy . Štátny tajomník pre Rozvoj 

obehového hospodárstva Ministerstva inovácií zdôraznil kľúčové postavenie prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučnej sústavy pri implementácii energetickej politiky 

reagujúcej na ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy a potreby obnoviteľných zdrojov, cenovo 

dostupnej a bezpečnej dodávky energie.   

Podpredseda maďarského Úradu pre energetiku a verejné služby (regulátor) hovoril o prístupe k 

postupu udeľovania povolení pre PCI projekty prostredníctvom maďarského príkladu projektu 

Danube InGrid a význame nariadenia TEN-E a vyjadril prínos regulátora a vyzval ešte viac 

realizátorov projektov, aby predložili podobné žiadosti.  

V druhom bloku predseda a generálny riaditeľ Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. predstavil nové 

výzvy v distribučnom systéme, ako sú výzvy na zaistenie konzistentnej a rastúcej kapacity dodávok 

energie v dôsledku rýchlo rastúcich požiadaviek spotrebiteľov. Tieto výzvy vyvolávajú realizáciu 

projektov, ako je Danube InGrid. Počas prezentácie zástupcovia spoločnosti E.ON - hlavný inžinier 

a projektový manažér hovorili o hlavných charakteristikách Danube InGrid: hlavné ciele, územie, 

časový harmonogram, finančný objem, technické detaily a cezhraničný charakter projektu. 

V treťom bloku starostovia obcí Öttevény a Székesfehérvár predstavili miestne vplyvy projektu a 

diskutovali o tom, aký dôležitý je rozvoj energetickej infraštruktúry pre obyvateľov a pre miestne 

podniky.  

Posledná časť bola venovaná otázkam a odpovediam verejnosti.  

Prílohy: 

B.1 Pozvánka pre zainteresované strany 

B.2 Print screen webovej stránky projektu Danube InGrid 
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B.3 Zoznam otázok a odpovedí 

B.4 Analýza online prenosu verejnej konzultácie 

B.5 Fotodokumentácia z verejnej konzultácie 

B.6 Print screen celého videozáznamu 

B.7 Zverejnenie na webových stránkach 
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Prílohy 

Príloha A.1 – Prezentácia  
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Príloha A.2 – Vybraná reklama v tlačových médiách 

Print screen z tlačových médií z regiónu Dunajská Streda 
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    Print screen z tlačových médií z regiónu Nitra 
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       Print screen z tlačových médií z regiónu Topoľčany
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Print screen z tlačových médií z regiónu Levice 
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Príloha A.3 – Pozvánka pre zainteresované strany 
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Príloha A.4 – Informačné tabule 

Informačná tabuľa v Bodikoch            Informačná tabuľa v Pezinku 

 

 

Informačná tabuľa v Seredi                                                    Informačná tabuľa v Dunajskej Strede 
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Obecný úrad v Dolnej Strede 
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Príloha A.5 – Webové bannery 
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Príloha A.6 – Print screen webovej stránky SEPS 
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Príloha A.7 – Print screen webovej stránky projektu Danube Ingrid 
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Príloha A.8 – Zverejnenie na webových stránkach 

Webová stránka obce Dechtice 

 

Webová stránka obce Hrubý Šúr 
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Webová stránka obce Moravský Ján 

 

Webová stránka obce Nová Vieska 
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Webová stránka mesta Sereď  

 

Webová stránka obce Tekovský Hrádok 
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Príloha A.9 – Zoznam otázok a odpovedí 

Otázky a odpovede z verejnej konzultácie k projektu Danube InGrid 

Skrátená verzia otázok a odpovedí vznesených počas diskusie. 

Celú verziu v slovenskom jazyku nájdete v zázname z verejnej konzultácie. 

Otázky zodpovedané priamo počas verejnej konzultácie: 

1. Sú v pláne aj iné komplementárne projekty? 

ZSD: ZSD koordinuje a realizuje dva projekty spoločného záujmu, projekt ACON a Danube InGrid (DI). Ak 

bude záujem o to byť aktívny aj pri fonde na obnovu a rozvoj, záleží ako bude schválený vo vláde a či bude 

priestor aj pre prevádzkovateľov distribučných sústav. V rámci skupiny sú tu aj iné projekty, ktoré ale nie sú 

zámerom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

SEPS: Za SEPS môžeme povedať, že takisto v budúcnosti plánujeme zúčastniť sa plánu obnovy a takisto aj 

ďalších projektov spoločného záujmu. 

2. Ako projekt Danube InGrid pomôže pri obnoviteľných zdrojoch energie? 

ZSD: Ako zo strany prevádzkovateľa prenosovej sústavy, tak aj od nás vytvárame novú kapacitu 

v distribučnej sústave, v prenosovej sústave, takže výrobcovia elektriny vrátane obnoviteľných zdrojov 

energie budú mať väčšiu šancu a možnosť sa pripojiť v dostupných lokalitách. Rovnako modernizáciou 

existujúcich vedení sa zvyšuje ich kapacita, takže rovnako sa vytvára väčší priestor pre zapojenie 

obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy. Tomu napomáha aj výstavba cezhraničných prepojení, ktoré 

spoločnosť SEPS zrealizovala v spolupráci s maďarským prevádzkovateľom prenosovej sústavy a 5.4. dala 

do prevádzky cezhraničné prepojenia, ktoré umožnia pripojiť rádovo stovky megawattov výrobných zariadení 

vrátane obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy a tak naplniť ciele Slovenska, ktoré v tejto oblasti má. 

SEPS: Danube InGrid prinesie pre užívateľov trhu viac kapacity vzhľadom na to, že sa posilňuje kapacita na 

rozhraní prenosovej a distribučnej sústavy a má ešte aj IT nadstavbu, čo je zdieľanie dôležitých 

prevádzkových a obchodných dát, čiže práve preto prináša veľmi veľkú výhodu pre obnoviteľné zdroje. 

3. Aké budú príležitosti pre investorov v rámci projektu Danube InGrid? 

SEPS:  Toto je projekt spoločného záujmu. Je to projekt, ktorý bude financovaný z prostriedkov Európskej 

únie, ale najmä z našich vlastných prostriedkov, takže žiaľ v rámci tohto projektu priestor pre súkromných 

investorov zatiaľ nie je. 

ZSD: Obidve spoločnosti budú obstarávať istú časť služieb, za ZSD na to nemáme vlastné interné kapacity, 

takže tu bude priestor pre poskytovateľov služieb a zhotoviteľov, ktorých samozrejme budeme obstarávať 

transparentným spôsobom cez verejné obstarávanie, prípadne cez obchodné verejné súťaže a myslím, že to je 

relevantné aj pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

4. Aké sú plány o nákup energie z Maďarska, konkrétne import solárnej energie na Slovensko? 

ZSD: My sa zaoberáme výstavbou infraštruktúry, ktorú môžu využívať ako dodávatelia elektriny, tak aj 

odberatelia a výrobcovia elektriny, takže my vytvoríme „tú cestu“ a obchodovanie s komoditami, 

s flexibilitou,  s certifikátmi, s čímkoľvek, to je už záležitosťou iných účastníkov trhu. 

5. Aké činnosti SEPS sa plánujú realizovať v rámci projektu Danube InGrid v roku 2021? 
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SEPS: V roku 2021 z pohľadu realizácie alebo priameho výkonu tam nebudú žiadne. Prvá fáza bude 

prípravná, inžiniering a projekcia. Takže v prvej fáze, dokonca ani v roku 2022 až 2023 nepredpokladáme 

nejaký reálny výkon stavebných prác. 

6. Bude zohrávať nejakú úlohu v projekte aj  plánovaná nová trafostanica Vajnory a či je jeho súčasťou? 

SEPS: Určite áno a dosť výraznú vzhľadom k tomu, že sme spomínali, že je potrebné posilniť transformačnú 

väzbu medzi prenosovou a distribučnou sústavou. V spomínaných elektrických staniciach urobíme 

maximum, avšak stále sa ukazuje, že ešte bude chýbať jeden transformačný uzol, k tomu aby sme vedeli 

splniť tú základnú povinnosť bezpečne a spoľahlivo zásobovať koncových odberateľov elektriny a to je práve 

lokalita Vajnory, kde na zelenej lúke budeme stavať novú trafostanicu vrátane všetkých jej súčastí, a to nielen 

na úrovni prenosovej sústavy, ale takisto aj na úrovni distribučnej sústavy, kde pribudne dosť rozsiahla 110 

kV rozvodňa a súvisiace objekty. Nehovoriac o tom, že do týchto rozvodní budeme musieť zaústiť aj okolo 

vedúce vedenia, čo tiež nie je jednoduchá záležitosť vzhľadom na záber pozemku a teda aj na fyzickú 

realizáciu zaústenia vedenia. 

7. Uvažuje sa len o jednom transformátore v novej stanici Vajnory? 

ZSD: Stanica Vajnory je integrálnou súčasťou projektu DI, súčasťou spoločnej investície oboch realizátorov 

zo SR - SEPS aj ZSD. Tato investícia sa plánuje v druhej časti projektu. 

8. Uvažuje sa o úprave legislatívy, aby sa projekty energetickej infraštruktúry považovali za významnú 

strategickú investíciu? 

MHSR: Čo sa týka tohto posúdenia, tak v minulosti boli určité posúdenia s cieľom zahrnúť nejaké špecifikum 

v rámci energetických projektov v rámci významných strategických investícií v platnom zákone za splnenia 

určitých stanovených podmienok, ale do budúcna sme posudzovali skôr zahrnutie projektov spoločného 

záujmu, ktoré už majú určitý kredit  a význam v rámci EÚ, keďže sú to PCI projekty, že by bolo možné 

zadefinovať ich ako významné strategické investície. Avšak zákon speje skôr k tomu, že tou investíciou sa 

myslí nejaký strategický park, čiže sa momentálne priamo neuvažuje o úprave takejto legislatívy. 

9. Akú úlohu zohráva MH SR ako koordinátor PCI projektov v prípade prieťahov v povoľovacích 

konaniach? 

 

MHSR: Na základe platnej európskej legislatívy, nariadenia európskeho parlamentu a rady o transeurópskych 

sieťach, ktoré je priamo aplikovateľné, je na Slovensku prijatý postup, kde nie je stanovený nejaký špeciálny 

povoľovací orgán pre PCI projekty v rámci energetiky. MH SR skôr vykonáva koordinátora, ktorý prijal 

komplexné rozhodnutie. MH SR vydáva určité potvrdenie, že projekt je projektom spoločného významu, 

ktorý využívajú, alebo môžu definovať týmto potvrdením aj realizátori tohto projektu. Taktiež sme vydali 

príručku postupov o vydávaní povolení, kde sú ustanovenia o účastníkoch konania, jeho priebehu 

a stanoviskách. Ale MH SR bude súčinné, ak by takéto problémy pri povoľovacom konaní vznikli. 

 

10. Kedy plánuje MH SR zverejniť legislatívny návrh novely zákona o energetike, ktorý bude 

transponovať štvrtý balík EÚ? 

 

MHSR: MH SR začiatkom minulého roka začalo intenzívne pracovať na transpozícii tejto legislatívy, čo sa 

týka nového dizajnu trhu s elektrinou vyplývajúceho zo štvrtého balíka EÚ. V druhom polroku minulého roku 

boli uskutočnené tri workshopy, kde MH SR informovalo o postupoch a riešeniach, ktoré by mali byť v rámci 

jednotlivých oblastí tejto legislatívy. Čo sa týka samotného paragrafového znenia, alebo samotného návrhu 



                                             

 

23 
 

novely zákona o energetike, tak zámerom MH SR je predložiť takýto návrh zákona do ďalšieho legislatívneho 

postupu pred letom, tak aby sme to mohli ďalej sprocesovať. Našim zámerom je, aby účinnosť tohto zákona 

mohla byť od začiatku budúceho roka. 

 

11. Bola by možná modernizácia distribučnej sústavy bez PCI projektov? 

ZSD: Samotná modernizácia, resp. samotné investovanie do distribučnej sústavy je každoročnou pravidelnou 

aktivitou, tzn. že modernizácia distribučnej sústavy prebieha aj bez PCI projektov. Distribučné spoločnosti na 

Slovensku ale aj celkovo investujú veľmi významné prostriedky do každoročnej pravidelnej obnovy 

a modernizácie sústavy. Čo je však rozdiel pri PCI projektoch a pri štandardnom rozvoji distribúcie, že PCI 

projekty vytvárajú ucelený a komplexný projekt. Samotný PCI projekt na úrovni ZSD v rámci projektu DI 

ma celkovú hodnotu asi 110 mil. EUR a tzn., že v rámci tejto hodnoty sa tam vyskytuje niekoľko investičných 

zámerov. To znamená, že PCI predstavuje skôr komplexnú predstavu o tom, kde sa za  5 ročné obdobie 

distribučná sústava môže posunúť. Samozrejme, distribučná spoločnosť okrem investovania do PCI projektu 

má aj svoje štandardné investície, takže v priebehu projektového obdobia 2020-2025 distribučná sústava 

neinvestuje len do PCI projektu, ma aj svoje ďalšie investície, ktoré súvisia s pravidelným rozvojom 

a rozširovaním sústavy. PCI projekty odlišuje okrem komplexnosti aj prísun externého spolufinancovania. V 

tomto prípade v projekte DI, je 35% celkových oprávnených nákladov krytých zo zdrojov EÚ, čo znamená 

že tieto prostriedky nebudú zaťažovať slovenských odberateľov. 

12.  Voľná kapacita je najmä pre fotovoltaické a veterné elektrárne, aby sa plnil klimatický plán, alebo to 

môže byť aj inak? 

MHSR: Z môjho pohľadu, resp. z pohľadu MH SR sa táto otázka týka toho, že práve začiatkom apríla boli 

zverejnené voľné kapacity pre budovanie nových zdrojov, súvisí to so sprevádzkovaním prepojení 

elektrizačných sústav SR a HU, ktoré vytvorili predpoklad na pripájanie nových zdrojov. Čo sa týka 

klimatického plánu, tak v národnom energeticko-klimatickom pláne sú stanovené ciele v rámci obnoviteľných 

zdrojov energie po jednotlivých technológiách, čiže nie je to len o fotovoltaických a veterných elektrárňach, 

ale tieto zdroje budú najviac zapojené do výstavby v budúcom období do roku 2030, ale sú tam aj zdroje na 

technológie vodných elektrární, alebo na báze biomasy, resp. geotermálne energie. Čo sa týka možností alebo 

voľných kapacít, tak práve je osobitne zverejnená voľná kapacita pre fotovoltaické a veterné elektrárne, ale 

nie z pohľadu technológie ako takej, ale z toho pohľadu, že ide o tzv. variabilné zdroje, ktoré je potrebné 

regulovať a preto celková zverejnená kapacita je cez 1800 MW a pre tieto variabilné zdroje je 407 MW, ktoré 

je možné v súčasnosti pripájať na základe stanovených parametrov. 

13. Bude prebiehať konzultácia aj so Slovenským pozemkovým fondom o uľahčení konaní? 

MHSR: Ak by to bolo v rámci projektu spoločného záujmu potrebné, tak samozrejme je MH SR pripravené 

byť v tomto súčinné. V súčasnosti neviem, či bude niečo takéto potrebné. 

ZSD: PCI projekty musia prejsť tými istými štandardnými povoľovacími procesmi ako ostatné projekty. 

Výhoda PCI projektov, ktorá je garantovaná nariadením o transeurópskych sieťach, je tá, že celkový 

povoľovací proces musí byť ukončený do 3,5 roka. To znamená, že pokiaľ je pre konkrétnu investíciu 

potrebné aj konanie vo vzťahu ku Slovenskému pozemkovému fondu, tak aj všetky tieto konania musia byť 

časovo ohraničené do 3,5 roka, tzn. že PCI projekty nemajú za povinnosť podliehať iným povoľovací 

režimom, ale musia prejsť tými istými štandardnými povoľovacími režimami.  

14. Prečo MH SR vidí význam v PCI projektoch? 
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MHSR: Čo sa týka významu PCI projektov, tak ako som spomínal, ide o cezhraničné projekty, je to význam 

v rámci integrácie vnútorného trhu, či už v rámci regiónu, alebo celej EÚ. Čo sa týka ďalších benefitov, PCI 

projekt má možnosť požiadať aj o dotáciu, resp. o podporu z nástroja na prepájanie Európy CEF. V prípade 

takýchto projektov, ktoré majú význam v rámci integrácie obnoviteľných zdrojov, alebo v rámci integrácie 

nových hráčov, akumulácia agregácia a pod. do systému trhu. Tie projekty by možno nevedeli byť nákladovo 

efektívne len na základe trhových nástrojov, a preto potrebujú túto podporu , ktorá je veľmi dôležitá pre 

budúcu realizáciu PCI projektov. 

15.  Podieľali ste sa niekedy aj fyzicky na odstránení poruchy a do akej miery obmedzia tieto projekty 

výskyt porúch? 

ZSD: Riešenie problémov riešia kvalifikovaní zamestnanci ZSD. Realizácia projektu Danube InGrid 

významne prispeje k zrýchlenej identifikácii porúch získavaním týchto informácií na diaľku, ovládanie 

prvkov energetického zariadenia na diaľku, čím získavame čas a priestor na rýchlejšie a efektívnejšie 

odstránenie poruchy, najmä v zhoršených podmienkach a v ťažko dostupných regiónoch. 

16. Odporučili by ste realizáciu podobného projektu aj v iných obciach. Stretli ste sa len s pozitívnymi 

reakciami občanov, alebo ste riešili aj nejaké problémy? 

ZSD: V súčasnosti je celá oblasť ZSD pokrytá projektmi PCI ACON a Danube InGrid. Na základe 

predchádzajúcich skúseností prínosy projektu prevažujú nad akýmikoľvek dočasnými obmedzeniami, ktoré 

sa vyskytnú pri stavbe a inštalácii zariadenia. 

The mayor of the municipality Chocholná-Velčice: To, že tu ZSD realizuje túto sieť v takejto kvalite, je pre 

nás obrovským prínosom. Navyše nás tento projekt v skutočnosti nestál ani cent, keďže bol v plnej miere 

realizovaný z finančných prostriedkov investora, čo znova opakujem, že každého takého investora ako obec 

len privítame. 

17. Ako najdlhšie ste odstraňovali poruchu v tejto lokalite a ako najdlhšie boli ľudia bez elektriny? 

ZSD: Termíny riešenia problémov v prípade regulovaných subjektov sú stanovené štandardmi kvality. 

Spoločnosť ZSD dbá na to, aby boli chyby odstránené čo najskôr a aby bolo nepohodlie používateľov 

distribučnej sústavy obmedzené na minimum.   

18.  Zo strany operátorov nebol záujem o spoločnú pokládku pri jednom výkope? 

Doteraz sme nedostali požiadavku o takúto spoluprácu. 
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Questions not answered directly in the public consultation: 

19. Prečo je dôležité urýchlenie modernizácie existujúcej energetickej infraštruktúry? 

 

V súčasnosti vnímame ako jednu z kľúčových výziev rozvoja distribučnej sústavy schopnosť zbierať 

informácie o el. veličinách sústavy v reálnom čase s ohľadom na záťaž. Tu zohrávajú nezastupiteľnú úlohu 

projekty ACON a Danube InGrid, nakoľko ich realizáciou budú nasadené technológie, ktoré umožnia 

v dotknutých oblastiach získavať informácie o správaní zákazníkov a stave sústavy v reálnom čase. Ak 

budeme disponovať údajmi v uvedenej kvalite a rozsahu, budeme následne schopní efektívnejšie využiť 

existujúce siete a poskytovať zákazníkom informáciu o stave siete, napríklad o tom, že na konkrétnej ulici 

je k dispozícii kapacita a nehrozí preťaženie siete, resp. zhoršenie kvality el. energie. 

 
20. Čo konkrétne sa rozumie pod pojmom „Rozšírenie a modernizácia rozvodní Stupava a Podunajské 

Biskupice“? 

 

Ide o súvisiace projekty k výstavbe ESt Vajnory a súčasne je ich cieľom výmena transformátorov, ktoré sú 

pred koncom svojej projektovanej životnosti vrátane inštalácie/výmeny kompenzačných tlmiviek. ESt 

Stupava a P. Biskupice budú rozšírené každá o jedno pole 400kV pre potreby zaústenia vedenia V499, ktoré 

prejde z napäťovej hladiny 110kV na 400kV z dôvodu jeho zaslučkovania do novej ESt Vajnory. V oboch 

staniciach bude vymenený aj jeden transformátor 400/110kV, pričom nové transformátory budú mať vyšší  

inštalovaný výkon (prírastok 2x100MVA) a v ich terciárnych vinutiach budú inštalované kompenzačné 

tlmivky 2x45MVAr na elimináciu tokov jalových výkonov. 

 

21. Aké sú skutočné výzvy v regióne Vajnory a súvisiace potreby  rekonštrukcie / výstavby nových 

rozvodní? 

 

Obdobne ako pri iných územne rozsiahlych projektoch bude veľkou výzvou majetko-právne vysporiadanie 

pozemkov pre výstavbu samotnej rozvodne, prístupu a koridorov vedení. Taktiež už dnes je možné 

konštatovať zrejmé problémy v oblasti získania súhlasných stanovísk príslušných dotknutých orgranizácií. 

Za dôležité však považujeme zvýšenie spoľahlivosti zásobovania elektrickou energiou v uzlových oblastiach 

realizácie Projektu a bezpečnosti dodávky elektriny pre hlavné mesto SR a výrazné zníženie výpadkov 

elektrickej energie. 

 

22. U nás v obci robili rekonštrukciu káblov a mali sme časté výpadky. Po tomto projekte to už vyriešite 

tak, aby sme nemuseli byť bez elektriny? 

 

Bohužiaľ v prípade plánovaných prác na sieti dochádza k odstávkam. Nie všetky práce je možné realizovať 

zmenou zapojenia tak aby sme zákazníkov nemuseli vypínať. Snažíme sa využívať náhradné zdroje, ale nie 

je v našich silách použiť ich vždy a všade. Nové smart technológie však môžu skrátiť trvanie prerušení – či 

už ide o plánované práce alebo aj poruchy. 

 

23. Ako sa zníži poruchovosť? Keď príde snehová kalamita alebo vietor, aj tak vám pováľa stĺpy?  

 

Vieme poruchu odstrániť skôr vďaka rýchlejšej lokalizácii poruchy. Prerušenie distribúcie elektriny z 

pohľadu zákazníka sa tým skráti. Práve túto schopnosť prinášajú smart technológie. 
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24. Projekty sa týkajú len pohraničných oblastí alebo celej siete na území západného Slovenska? 

 

Projekt ACON je realizovaný v pohraničných oblastiach západného Slovenska, projekt InGrid južného 

Slovenska. Avšak benefity z projektu budú mať dosah nielen na územie celého Slovenska, ale aj okolitých 

krajín. 

 

25. Čo z toho bude mať spotrebiteľ (domácnosť/firma)? 

 

Projekty prinesú benefity pre spotrebiteľa predovšetkým v oblasti zvýšenia jeho úlohy ako aktívneho účastníka 

na energetickom trhu. Aktivita všetkých zákazníkov, či už ide o výrobcov, spotrebiteľov, alebo prosumerov, 

bude aktívne monitorovaná a takto získané údaje spolu s pokročilým IT a operačným systémom poskytnú základ 

pre presnejšie dáta týkajúce sa trhu s elektrinou, čo povedie k jeho zefektívneniu, stabilite a v konečnom 

dôsledku bude vytváraný tlak na znižovanie cien elektriny. V lokalitách, ktoré boli pre projekty vytypované 

kvôli veľkej poruchovosti, zaznamená koncový užívateľ jej zníženie a skrátenie trvania porúch ako takých.  

 

26. Ako je hodnotené kritérium N-1 v uvedených PCI projektoch? 

Toto bezpečnostné kritérium je (okrem iného) brané do úvahy pri rozhodovaní o technickom riešení plánovaných 

projektov (v spolupráci s prevádzkovateľom príslušnej DS na počet transformátorov v ESt; kritérium sa aplikuje 

aj na počet zaústených vedení prenosovej sústavy do príslušnej ESt). Pri určení finálneho technického riešenia 

pre ESt Vajnory sa brali do úvahy okolité ESt (Stupava, P. Biskupice) so svojimi transformátormi PS/DS 

s ohľadom na ich zastupiteľnosť, a to pri súčasnom uvažovaní ekonomickej udržateľnosti navrhovaného 

technického riešenia. Dôležitým kritériom bola aj kapacita okolitej distribučnej sústavy 110kV, ktorá pri 

uvažovaní vzájomnej zastupiteľnosti transformátorov PS/DS zohráva nezastupiteľnú úlohu. 

27. Od realizácie projektov očakávate aj širšie nasadenie OZE. Ako konkrétne tomu pomôže? 

Investície smerujúce k rozvoju smart grid posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, predovšetkým 

OZE. Vychádzajúc zo súčasných dát uvedených v Národnom akčnom pláne pre smart grids na Slovensku, 

očakávaný podiel elektriny vyrobenej z OZE porastie do roku 2024 o 10 % vďaka realizácii projektu ACON. 

28. Ako budem vedieť, že sa práve v našej obci ide niečo realizovať? 

Stavebný úrad – ak pôjde o stavbu realizovanú na základe stavebného povolenia. Informačná tabuľa v obci. 

Označenie stavieb tabuľkami s logom spoločnosti ZSD, EU logom a popisom cieľov projektu. 

 

29. Dobrý deň, v predchádzajúcom bloku sa spomínali aj pretoky jalovej elektriny do PS. Ako InGrid 

pomôže riešiť problematiku? Ako ju plánuje riešiť ZSD? 

V ESt Vajnory a P. Biskupice budú v rámci InGrid inštalované nové kompenzačné tlmivky 2x45MVAr do 

terciárneho vinutia nových transformátorov T402 (P. Biskupice) a T401 (Vajnory). 
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Príloha A.10 – Analýza verejnej konzultácie 
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Príloha A.11 – Fotodokumentácia z verejnej konzultácie 
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Príloha A.12 – Print screen celého videozáznamu 
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Príloha B.1. – Pozvánky pre maďarské zainteresované strany 

Úrady životného prostredia v Maďarsku 

Miesto Meno Pozícia 

Fejér kraj József Petrás Vedúci odboru ochrany 

životného prostredia, ochrany 

prírody a odpadového 

hospodárstva 

Győr-Moson-Sopron kraj Dr. József Buday Vedúci odboru ochrany 

životného prostredia, ochrany 

prírody a odpadového 

hospodárstva 

Komárom-Esztergom kraj Gábor Makra Vedúci odboru ochrany 

životného prostredia, ochrany 

prírody a odpadového 

hospodárstva 

Vas kraj Attila Bencsics Vedúci odboru ochrany 

životného prostredia, ochrany 

prírody a odpadového 

hospodárstva 

Veszprém kraj Zsolt Bencsik Vedúci odboru ochrany 

životného prostredia, ochrany 

prírody a odpadového 

hospodárstva 

 

Starostovia v Maďarsku 

Poradie Miesto Meno Pozícia 

1. Ászár Zsolt Pekár starosta 

2. Bajna Tibor Pallagi starosta 

3. 
Bakonybánk Marianna Nagyné 

Farkas 

starosta 

4. Bakonygyirót Zoltán Soós starosta 

5. Bakonyoszlop Ferenc Ifj. Wolf starosta 

7. 
Bakonyszentiván István Frum Starosta vymenovaný 

verejnosťou 

8. Bakonyszentkirály Zoltán Csillag starosta 

9. Bakonyszentlászló Zoltán Soós starosta 

10. Bakonyszombathely Istvánné Géringer starosta 

11. Bakonytamási Károly Németh starosta 
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12. Balatonfőkajár Zsolt Forró starosta 

13. Béb Imre Brunner starosta 

14. Beled Jenő Major starosta 

15. Bogyoszló Imre Róbert Varga starosta 

16. Csáfordjánosfa Albert Viktor Németh starosta 

17. Csánig Ferenc Joó starosta 

18. Csép József Széber starosta 

19. Csepreg Zoltán Horváth starosta 

20. 
Csesznek Éva Renáta Trieblné 

Stanka 

starosta 

21. 
Csorna Katalin dr. Bónáné dr. 

Németh 

starosta 

22. Csót István Kékesi starosta 

23. Dozmat György Gombor starosta 

24. Eplény János Fiskál starosta 

25. Epöl Attila Tácsik starosta 

26. 
Ete Anita Gyüsziné 

Rohonczi 

starosta 

27. Gic Adrienn Németh starosta 

28. Gyermely Rita Kókai starosta 

29. Győr Csaba András Dr. Dézsi starosta 

30. Hajmáskér Miklós Köbli starosta 

31. Héreg József Nieszner starosta 

32. Hosszúpereszteg Margit Farkas starosta 

33. 
Iklanberény Mária Mészárosné 

Nagy 

starosta 

34. Iván Péter Hajtó starosta 

35. Királyszentistván Ilona Kőszegi starosta 

36. Kisbér Zoltán Sinkovitz starosta 

37. Kisgörbő Gábor Kozma starosta 

https://csepreg.hu/hu/onkormanyzat/kepviselotestulet/horvath-zoltan.html
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38. Kisigmánd Attila Pécsvárady starosta 

39. Lábatlan Péter Teller starosta 

40. Lázi József Kajtár starosta 

41. Lepsény Béla Salamon starosta 

42. Litér Mihály Varga starosta 

43. Lócs Ildikó Horváth starosta 

44. Lövő Gábor Hollósi starosta 

45. 
Magyarkeresztúr Gyöngyi Kovácsné 

Kálmán 

starosta 

46. Mihályi Gábor Csitei starosta 

47. Mosonmagyaróvár  István Dr. Árvay starosta 

48. Nagyesztergár Tiborné Szirbek starosta 

49. Nagygeresd Lajos Németh starosta 

50. Nagygyimót Zsolt Szaller  starosta 

51. Nagyigmánd Erika Hajduné Farkas starosta 

52. Nemeskér Csilla Joóné Nagy starosta 

53. 
Nemesládony Viktória Rubóczkiné 

Börczy 

starosta 

54. Olaszfalu Edit Boriszné Hanich starosta 

55. Öttevény Zsolt Bider starosta 

56. Pápa Tamás Dr. Áldozó starosta 

57. Pápateszér Béla Völfinger starosta 

58. Potyond Vilmos Molnár starosta 

59. Réde Lajos Farkas starosta 

60. Répcelak József Szabó starosta 

61. Répceszemere László János Radics starosta 

62. Románd Jenő Galler starosta 

63. Sajtoskál Imre Haller starosta 

64. Sé Róbert Nagy starosta 



                                             

 

34 
 

65. Sikátor József Imréné Kovács starosta 

66. Simaság Dániel Simon starosta 

67. Sóly József Kaptur starosta 

68. Sopronnémeti Sándor Bognár starosta 

69. Sümeg László Végh starosta 

70. 
Székesfehérvár András Dr. Cser-

Palkovics 

starosta 

71. Szombathely András Dr. Nemény starosta 

72. Szomor György Nagy starosta 

73. 
Tatabánya Ilona Szücsné 

Posztovics 

starosta 

74. Tárkány Lászlóné Major starosta 

75. Tormásliget Árpád Ferenc Mester starosta 

76. Torony György Kovács starosta 

77. Ugod Tibor Vörös starosta 

78. Újkér Balázs József Sulyok starosta 

79. 
Uraiújfalu Marietta Keszeiné 

Jancsó 

starosta 

80. Vadosfa József Tövissi starosta 

81. Vámoscsalád Endre Biczó starosta 

82 Veszprém Gyula Porga starosta 

83. Veszprémvarsány Melinda Vaderna starosta 

84. Zalaszentgrót József Baracskai starosta 

85. Zámoly Mihály Sallai starosta 

86. Zirc Péter Ottó starosta 

87. Kunsziget Ivánné Lendvai starosta 

88. Abda Zsolt Szabó starosta 

89. Győrladamér Adrienn Pappné Kett starosta 

90. Győrzámoly Nikoletta Paulai starosta 
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91. Győrújfalu Imre Attila Nagy starosta 

92. Mosonszentmiklós Csaba Bedő starosta 

93. Vérteskethely János Tóth starosta 

94. Bakonysárkány Ferenc Ősz starosta 

95. Nagysáp Miklós Balogh starosta 

96. Bajót Zoltán Tóth starosta 

97. Máriahalom Kálmán Murczin starosta 

98. Úny József Pósfai  starosta 

99. Dág Tamás Steiner starosta 

100. Tompaládony Ildikó Molnár starosta 

101. Mesterháza Zsolt Dohi starosta 

102. Hegyfalu Tibor Bartok starosta 

103. Zsédeny László Bognár starosta 

104. Vasegerszeg József Németh starosta 

105. Hövej Istvánné Horváth starosta 

106. Himod Attila Lukácsi starosta 

107. Csapod László Kocsis starosta 

108. Gyóró Jenő Zsirai starosta 

109. Cirák Sándor József Tóth starosta 

110. Dénesfa Lajos Takács starosta 

111. Nick József Csorba starosta 

112. Rábakecöl Erik Tuba starosta 

113. Vásárosfalu Sándor Molnár starosta 

114. Edve László Csaba Imre starosta 

115. Páli András Póczik starosta 

116. Vág Attila Pálffy starosta 

117. Kemenesszentpéter Beáta Törekiné Takács starosta 

118. Rábasebes Zoltán Dr. Gasztonyi starosta 
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119. Bársonyos Lajos Kálnai starosta 

120. Kerékteleki István György starosta 

121. Mezőörs Barnabás Szőke starosta 

122. Pázmándfalu Imre Gusztáv Nagy starosta 

123. Pannonhalma Gábor Vas starosta 

124. Nyalka Ervin Balogh starosta 

125. Táp László Csikár starosta 

126. Tápszentmiklós József Kovács starosta 

127. Győrasszonyfa Mihály Valiczkó starosta 

128. Tarjánpuszta Anikó Dobosné Jukli starosta 

129. 
Ravazd Krisztina Hadaricsné 

Balogh 

starosta 

130. Écs Norbert Dr. Szabó starosta 

131. Nyúl Henrik Schmiedt starosta 

132. Tényő Gábor Varga starosta 

133. Sokorópátka Attila Bassák starosta 

134. Bakonypéterd Tünde Bolla starosta 

135. Bakonyság Lajos Kiss starosta 

136. Nagydém Andrea Kálmán starosta 

137. Lovászpatona Imre Pintér starosta 

138. Adásztevel Béla Fodor starosta 

139. Nagytevel Sándor Orbán starosta 

140. Homokbödöge Árpád Farkas starosta 

141. Bakonykoppány Tamás Szalai  vyslanec 

142. Bakonyszücs István Fódi starosta 

143. Fenyőfő Dezső Klauz starosta 

144. Csatka Tímea Bognár starosta 

145. Ácsteszér Norbert Vuts starosta 
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146. Aka Antal Mór starosta 

147. Súr Miklós Sógorka starosta 

148. Aba Lajos Dr. Mikula starosta 

149. Seregélyes Sándor Horváth starosta 

150. Batyk Gábor Litvai starosta 

151. 
Bérbaltavár Bernadett Némethné 

Beczők 

starosta 

152. Csehi László Nagy starosta 

153. 
Csehimindszent Imre Lóránt 

Fukszberger 

starosta 

154. Csipkerek Katalin Dókáné Léber starosta 

155. 
Dötk Veronika Takácsné 

Martincsevics 

starosta 

156. Mikosszéplak László Böröcz starosta 

157. 
Nagytilaj Klára Horváthné 

Kántor 

starosta 

158. Pakod László Halek starosta 

159. Pókaszepetk András Tóth starosta 

160. Sénye László Fölföldi starosta 

161. Vindornyaszőlős Zoltán Tálos starosta 

162. Zalabér Ferenc Kozma vylanec 

163. Zalaistvánd Lászlóné Petőfi starosta 

164. Zalavég András Marton starosta 

165. Balatonkenese János Jurcsó starosta 

166. Csajág Zoltán Verebélyi starosta 

167. Füle Róbert Kiss starosta 

168. Küngös Gergely Attila Szabó starosta 

169. Mezőszentgyörgy Angéla Lánginé Csík starosta 

170. Polgárdi László Nyikos starosta 

171. Bucsu Sándor Gál starosta 
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172. Felsőcsatár Katalin Konczér starosta 

173. Gencsapáti Ferenc Bodorkós starosta 

174. Horvátlövő Vilmos Bugnits starosta 

175. Narda Krisztina Galavanics starosta 

176. Perenye Viktória Imre starosta 

177. Vaskeresztes Tamás Krancz starosta 

178. Bozsok Béla Darabos  starosta 

179. Gyöngyösfalu Árpád József Tóth starosta 

180. Ják Ernő Dr. Tóth starosta 

181. Kőszegdoroszló Tamás Imre Joó starosta 

182. Kőszegszerdahely Péter Takács starosta 

183. Lukácsháza János Virág vyslanec 

184. Nárai Tamás Németh starosta 

185. Pornóapáti Orsolya Fülöp starosta 

186. Velem László Bakos starosta 

187. Bakonybél Zoltán Márkus starosta 

188. Bakonynána Zsuzsanna Németh starosta 

189. Borzavár László Dombi starosta 

190. Csetény Attila Nagy starosta 

191. Dudar Edina Kitti Tóth starosta 

192. Hárskút Ferenc Tábori starosta 

193. Jásd Tünde Győry starosta 

194. 
Lókút Ilona Adelheid 

Sümeginé Hegyi 

starosta 

195. Pénzesgyőr Arnold Véber starosta 

196. 
Porva Andrea Veinperlné 

Kovács 

starosta 

197. Szápár Katalin Trojkáné Szita starosta 

198. Tés István Fodor-Bödös starosta 
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199. Süttő János Czermann starosta 

200. Neszmély István Janovics starosta 

201. Dunaalmás Árpád Ollé starosta 

202. Naszály Petra Dr. Maszlavér starosta 

203. Pátka Ferenc Nagy Dániel starosta 

204. Csákvár Szabolcs Illés starosta 

205. Gánt Ibolya Spergelné Rádl starosta 

206. Csákberény László Dr.Vécsei starosta 
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Príloha B.2. – Print screen webovej stránky projektu Danube InGrid 
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Príloha B.3. – Zoznam otázok a odpovedí z verejnej konzultácie v Maďarsku 

 

1. Čo robí E.ON počas výstavby pre minimalizáciu vplyvov na životné prostredie? 

 

Procesy spoločnosti E.ON zahŕňajú environmentálne povedomie, ktoré sa prejavuje vo výbere zariadení (prostredníctvom 

špecifikácie charakteristík použitých zariadení), v aspektoch návrhu, v prevádzke a samozrejme počas výstavby. 

V procese výstavby napríklad výber doby výstavby, ktorá spôsobuje najmenšie škody na zeleni, a v prevádzke 

poskytovanie možností diaľkového ovládania tak, aby nebol potrebný prístup na sieť a tým spôsobovať škody. 

2. Aké bude hlukové zaťaženie? Čo robí spoločnosť E.ON pre jeho zníženie? 

 

Investícia nezahŕňa výrazné hlukové znečistenie a spoločnosť E.ON priebežne zabezpečuje dodržiavanie limitných hodnôt 

počas výstavby a následnej prevádzky. Spoločnosť E.ON sa snaží obstarať zariadenia s čo najmenšími emisiami hluku. 

 

3. Spôsobí táto realizácia výpadky prúdu alebo iné nepríjemnosti? 

Pri realizácii investície dôjde k výpadku elektrickej energie iba v konečnom prípade, v prípade, ktorému nemožno zabrániť 

inými prostriedkami alebo činnosťami. Pripojenie nových sieťových komponentov sa v zásade vykonáva počas 

prevádzky. 

4. Odstráni takáto realizácia problémy s napätím / opakujúce sa poruchy v mojej obci, a kedy? 

Výhody rozvoja sú predovšetkým v znížení počtu a trvania porúch, v lepšej údržbe napätia, v znížení počtu napäťových 

rázov, v znížení počtu krátkodobých porúch (opätovných pripojení) v každej obci. Po dokončení jednotlivých investičných 

častí sa tieto efekty budú v regióne Severného Zadunajska neustále prejavovať v rokoch 2020 až 2025, pozrieme sa na 

presný harmonogram pre vašu obec a poskytneme vám spätnú väzbu.  

 

5. Prečo je dôležité urýchliť modernizáciu existujúcej energetickej infraštruktúry? 

 

Elektrický systém prešiel v poslednom desaťročí transformáciou, pričom okrem konvenčných veľkých fosílnych 

elektrární vznikajú rozptýlené obnoviteľné elektrárne závislé na počasí. Sieť musí byť na tieto zmeny pripravená. V 

súčasnej dobe je jednou z hlavných výziev rozvoj distribučnej siete, aby bola schopná zhromažďovať informácie o 

elektrickom systéme v reálnom čase z hľadiska zaťaženia. Projekt Danube InGrid má nezastupiteľnú úlohu, pretože zahŕňa 

použitie technológií, ktoré umožňujú v príslušných oblastiach získavať informácie o zvykoch spotrebiteľov a stave 

elektrizačnej sústavy v reálnom čase. Ak budeme mať údaje v špecifikovanej kvalite a detailoch, budeme môcť 

efektívnejšie využívať existujúcu sieť a skôr odhaľovať chyby a odstraňovať ich. 

 

6. Ako znížiť poruchovosť? 

 

Vďaka inteligentným technológiám dokážeme rýchlejšie odhaliť poruchu a skôr ju opraviť. To našim zákazníkom 

skracuje výpadok elektriny. 

 

7. Môžme očakávať, že kým nebudú tieto investície dokončené, budú problémy s pripojením HMKE alebo 

väčších solárnych panelov k sieti, alebo sa naplnia nové energetické potreby? 

Vyrovnať sa s neustále rastúcimi potrebami pripojenia a byť schopný ich splniť čo najrýchlejšie je pre spoločnosť E.ON 

stále väčšou výzvou. Tieto investície výrazne pomôžu naplniť potreby, aby sme mohli rýchlejšie ponúknuť riešenie, 

pretože teraz to v dôsledku potrebných vylepšení trvá dlhšie. 
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8. Aké aktivity plánuje E.ON implementovať v rámci projektu Danube InGrid v roku 2021? 

 

Dokončenie prepojenia mikrostanice Öttevény a siete stredného napätia, dokončenie mikrostanice Gyermely a začatie 

pripojenia na sieť stredného napätia, začiatok rozšírenia a pripojenia rozvodne Székesfehérvár juh a inštalácia diaľkovo 

ovládaných pólových spínačov. 
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Príloha B.4. – Analýza maďarskej verejnej konzultácie 

Priemerný počet divákov bol 52, maximálny počet divákov na maďarskej verejnej konzultácii bol 61. 
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Príloha B.5. – Fotografie z online verejnej konzultácie v Maďarsku 
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Príloha B.6. – Print screen celého videozáznamu verejnej konzultácie v Maďarsku 
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Príloha B.7. – Zverejnenie verejnej konzultácuie na maďarských webových stránkach 

Verejné konzultácie online k projektu Danube InGrid 

Dátum Prostriedok Typ Titul Odkaz 

08/07/2021 
Kossuth Rádió 

- 180 perc 
Rádio 

Megújul a 

villamosenergia hálózat 
6 perc 

23/06/2021 Blikk.hu Online 

Bárki gondolkodhat zöld 

megoldásokban - A jövő 

villamosenergia-hálózata 

épül az Észak-Dunántúlon 

https://www.blikk.hu/eletmod/

tippek/zold-megoldasok-

napelem-e-mobilitas/s7tgjeb 

23/06/2021 Hírstart.hu Online 

A jövő villamosenergia-

hálózata épül az Észak-

Dunántúlon 

https://www.hirstart.hu/hk/202

10623_erre_kolt_50_milliard_

forintot_a_kovetkezo_evekben

_az_eon?autorefreshed=1 

24/06/2021 Hírstart.hu Online 

Bárki gondolkodhat zöld 

megoldásokban: a jövő 

villamosenergia-hálózata 

épül az Észak-

Dunántúlo… 

https://m.hirstart.hu/hk/202106

24_a_jovo_villamosenergia-

halozata_epul_az_eszak-

dunantulon 

01/07/2021 Kisalföld.hu Online 

Öttevényen üzemelték be 

a jövő okoshálózatának 

első korszerű 

mikroállomását 

https://www.kisalfold.hu/kozel

et/helyi-kozelet/ottevenyen-

uzemeltek-be-a-jovo-

okoshalozatanak-elso-

korszeru-mikroallomasat-

11123543/ 

23/06/2021 Világgazdaság Tlač 
Okoshálózatot épít az 

E.ON 
4.oldal 

22/06/2021 MNNSZ.hu Online 

ITM: kiemelkedően 

fontosnak tekinti a 

kormány a DanubeInGrid 

villamosenergia-hálózati 

fejlesztést 

http://www.mnnsz.hu/itm-

kiemelkedoen-fontosnak-

tekinti-a-kormany-a-

danubeingrid-villamosenergia-

halozati-fejlesztest/ 

24/06/2021 MNNSZ.hu Online 

A jövő villamosenergia-

hálózata épül az Észak-

Dunántúlon 

http://www.mnnsz.hu/a-jovo-

villamosenergia-halozata-epul-

az-eszak-dunantulon/ 

25/06/2021 
Fejér Megyei 

Hírlap 
Tlač Megújuló villamoshálózat 2. oldal 

23/06/2021 Vg.hu Online 
Okoshálózatot épít az 

E.ON 

https://www.vg.hu/vilaggazdas

ag/okoshalozatot-epit-az-e-on-

3857246/ 

23/06/2021 Vg.hu Online 
A jövő okoshálózatát építi 

az E.ON 

https://www.vg.hu/vallalatok/e

nergia/a-jovo-okoshalozatat-

epiti-az-e-on-3858614/ 

01/07/2021 
Magyar 

Nemzet 
Tlač Épül a jövő okoshálózata 15. oldal 

25/06/2021 Feol.hu Online Megújuló villamoshálózat 

https://www.feol.hu/kozelet/he

lyi-kozelet/megujulo-

villamoshalozat-5055083/ 

https://imedias3.com/r/?q=2WAT7zSEreLfYJOwPhtk0atMDZ8uqSBAmFQo3AEw6fLVJ2y5WBe8NIDuz3vTa4RYOn50cTyGq7Luzdj4u%2F7clSHBfBd7Ha4BsU3CI3wbuGOuUPT1hRg81wVmhEIZ0XqF
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/zold-megoldasok-napelem-e-mobilitas/s7tgjeb
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/zold-megoldasok-napelem-e-mobilitas/s7tgjeb
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/zold-megoldasok-napelem-e-mobilitas/s7tgjeb
https://www.hirstart.hu/hk/20210623_erre_kolt_50_milliard_forintot_a_kovetkezo_evekben_az_eon?autorefreshed=1
https://www.hirstart.hu/hk/20210623_erre_kolt_50_milliard_forintot_a_kovetkezo_evekben_az_eon?autorefreshed=1
https://www.hirstart.hu/hk/20210623_erre_kolt_50_milliard_forintot_a_kovetkezo_evekben_az_eon?autorefreshed=1
https://www.hirstart.hu/hk/20210623_erre_kolt_50_milliard_forintot_a_kovetkezo_evekben_az_eon?autorefreshed=1
https://m.hirstart.hu/hk/20210624_a_jovo_villamosenergia-halozata_epul_az_eszak-dunantulon
https://m.hirstart.hu/hk/20210624_a_jovo_villamosenergia-halozata_epul_az_eszak-dunantulon
https://m.hirstart.hu/hk/20210624_a_jovo_villamosenergia-halozata_epul_az_eszak-dunantulon
https://m.hirstart.hu/hk/20210624_a_jovo_villamosenergia-halozata_epul_az_eszak-dunantulon
https://imedia.hu/s3/preview/?i=zenopqoruabmpvhfwqrn
http://www.mnnsz.hu/itm-kiemelkedoen-fontosnak-tekinti-a-kormany-a-danubeingrid-villamosenergia-halozati-fejlesztest/
http://www.mnnsz.hu/itm-kiemelkedoen-fontosnak-tekinti-a-kormany-a-danubeingrid-villamosenergia-halozati-fejlesztest/
http://www.mnnsz.hu/itm-kiemelkedoen-fontosnak-tekinti-a-kormany-a-danubeingrid-villamosenergia-halozati-fejlesztest/
http://www.mnnsz.hu/itm-kiemelkedoen-fontosnak-tekinti-a-kormany-a-danubeingrid-villamosenergia-halozati-fejlesztest/
http://www.mnnsz.hu/itm-kiemelkedoen-fontosnak-tekinti-a-kormany-a-danubeingrid-villamosenergia-halozati-fejlesztest/
http://www.mnnsz.hu/a-jovo-villamosenergia-halozata-epul-az-eszak-dunantulon/
http://www.mnnsz.hu/a-jovo-villamosenergia-halozata-epul-az-eszak-dunantulon/
http://www.mnnsz.hu/a-jovo-villamosenergia-halozata-epul-az-eszak-dunantulon/
https://imedias3.com/r/?q=uqkKJ6njla4sdBq%2FAQeF0bUVVFNfwYONeQM8xievQIp7sC%2BkiLvOu8uBK6ppMB7cPsyTzNYGV2T7mBzgS8c%2BkUQpfQxYuH%2FVPQMjH84pX4ZVxHpDQmXV01tpnmawgzSi
https://www.vg.hu/vilaggazdasag/okoshalozatot-epit-az-e-on-3857246/
https://www.vg.hu/vilaggazdasag/okoshalozatot-epit-az-e-on-3857246/
https://www.vg.hu/vilaggazdasag/okoshalozatot-epit-az-e-on-3857246/
https://www.vg.hu/vallalatok/energia/a-jovo-okoshalozatat-epiti-az-e-on-3858614/
https://www.vg.hu/vallalatok/energia/a-jovo-okoshalozatat-epiti-az-e-on-3858614/
https://www.vg.hu/vallalatok/energia/a-jovo-okoshalozatat-epiti-az-e-on-3858614/
https://imedias3.com/r/?q=Eu29ks%2Bb%2BsBSd3rM2Abdrs8Z0SZeFJp%2BLLKkTlBkIda%2Fpt5NYYNe9WJa6%2FfA3fx4K%2FHghR1hoVjQu7XrJ9GhXzhElOVwKvB9EIRTNS%2F6qi6dm3rvKjVk8oKecs86cb6O
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujulo-villamoshalozat-5055083/
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujulo-villamoshalozat-5055083/
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujulo-villamoshalozat-5055083/
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23/06/2021 Figyelő.hu Online 

A JÖVŐ 

OKOSHÁLÓZATÁT 

ÉPÍTI AZ E.ON 

https://figyelo.hu/hirek/a-jovo-

okoshalozatat-epiti-az-e-on-

129471/?utm_source=hirkeres

o&utm_medium=referral&utm

_campaign=hiraggregator 

22/06/2021 Mekh.hu Online 

A JÖVŐ 

VILLAMOSENERGIA-

HÁLÓZATA ÉPÜL AZ 

ÉSZAK-DUNÁNTÚLON 

http://www.mekh.hu/a-jovo-

villamosenergia-halozata-epul-

az-eszak-dunantulon 

25/06/2021 
Márkamonitor.

hu 
Online 

Danube InGrid: 50 

milliárdból újul meg a 

jövő villamosenergia-

hálózata az Észak-
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