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SPRÁVA  O ÚČASTI VEREJNOSTI 

Názov projektu Realizátori Dátum konzultácie 

Danube InGrid E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. (EED) 

MVM Émász Áramhálózati Kft. 

ELMŰ Hálózati Kft. 

 

16. jún 2022 

Uskutočnená online  

Západoslovenská distribučná, a.s. 

(ZSD) 

Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a.s. (SEPS) 

Východoslovenská distribučná a.s. 

(VSD) 

29. jún 2022 

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, ktorý je súčasťou piateho zoznamu projektov 

spoločného záujmu je cezhraničným projektom Slovenskej republiky a Maďarska. Na slovenskej 

strane sú realizátormi projektu prevádzkovatelia distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, 

a.s. (ďalej len „ZSD“) a Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“) a prevádzkovateľ 

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

maďarskej strane sú realizátormi projektu prevádzkovatelia distribučnej sústavy E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt. (ďalej len „EED“), ELMÜ Hálózati Kft. (ďalej len “ELMŰ”), a MVM 

Émász Áramhálózati Kft. (ďalej len “ÉMÁSZ”). Prvá verejná konzultácia sa uskutočnila v 

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

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

Koncepcia účasti verejnosti pre projekt Danube InGrid a termíny verejných konzultácií 16. a 29. 

júna 2022 boli schválené príslušným orgánom - Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky  

a Ministerstvom technológie a inovácií Maďarska.  

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

sepsas.sk, vsds.sk, zsdis.sk. 

A. Verejná konzultácia v Maďarsku 
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Hlavným cieľom verejnej konzultácie je informovať zainteresované subjekty o projekte v jeho  

počiatočnom štádiu a informovať ich o umiestnení a trajektórii projektových aktivít, ktoré sa budú 

vykonávať v Maďarsku. 

Verejná konzultácia sa uskutočnila 16. júna 2022 a bola realizovaná prostredníctvom online 

platformy na webovej stránke PCI projektu Danube InGrid (https://danubeingrid.eu/consultation/). 

Rečníci: okrem zástupcov maďarských spoločnosti EED, MVM Émász Áramhálózati Kft. a ELMÜ 

Hálózati Kft., paticipovali ako rečníci na verejnej konzultácii aj štátny tajomník pre energetiku 

a klimatickú politiku Ministerstva technológie a inovácií, vedúci odboru dohľadu nad elektrinou 

a cenovej regulácie maďarského úradu pre energetiku a verejné služby (regulátor), starosta obce 

Maklár.  

O konaní verejnej konzultácie pre PCI projekt Danube InGrid boli informované nasledovné 

samosprávy: 

- Zoznam obcí priamo alebo nepriamo dotknuté projektom a zoznam starostov (B.1) 

- Občania priamo alebo nepriamo dotknutí projektom prostredníctvom bilboardov na 

všetkých dotknutých samosprávach. 

A.1  Zhrnutie verejnej konzultácie v Maďarsku  

Hlavným predmetom verejnej konzultácie bolo ukázať účel projektu a konkrétne aktivity v rámci 

projektu. Počas verejnej konzultácie bol prezentovaný časový harmonogram pripravovaných 

aktivít.  

Verejná konzultácia bola rozdelená do 3 blokov. Zástupca generálneho riaditeľa spoločnosť E.ON 

Hungária Group v rámci prvého bloku verejnej konzultácie hovoril o perspektívnom obsahu 

projektu, v ktorom E.ON buduje  budúcu energetickú sieť ako odpoveď na potreby spotrebiteľov, 

zároveň v súlade s balíkom opatrení Čistá energia pre všetkých Európanov. Zástupca generálneho 

riaditeľa spoločnosti E.ON Hungária Group zdôraznil, že projekt Danube InGrid dodržuje princípy 

udržateľnosti, elektromobility a je v súlade s inteligentnými riešeniami energetickej sústavy. 

Zástupca generálneho riaditeľa pre infraštruktúru  spoločnosti MVM Group zdôraznil, že projekt 

výrazne prispeje k dosiahnutiu cieľov vyplývajúcich z  Národnej energetickej stratégie do roku 

2030 a k dosiahnutiu cieľov stanovených Európskou komisiou v klimatickom balíku Fit for 55. 

Štátny tajomník pre rozvoj energetickej a klimatickej politiky Ministerstva technológie a inovácií 

Maďarska zdôraznil kľúčové postavenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov 

distribučnej sústavy pri implementácii energetických a klimatických cieľov Európskej Únie, 

potrebu obnoviteľných zdrojov energie a cenovo dostupné a bezpečné dodávky energie. 

Vedúci odboru dohľadu nad elektrinou a cenovej regulácie maďarského úradu pre energetiku 

a verejné služby (regulátor) hovoril o procese povoľovacieho konania pre PCI prostredníctvom 

maďarského príkladu projektu Danube InGrid a o význame TEN-E nariadenia, zároveň vyjadril 

podporu regulátora  a vyzval realizátorov k predkladaniu podobných žiadostí. 

V rámci druhého bloku riaditeľ spoločnosti ELMÜ Hálózati Kft. predstavil nové výzvy 

distribučného systému, ako sú výzvy na zabezpečeie konzistentnej a väčšej rastúcej kapacity 

dodávok energie v dôsledku rýchlo rastúcich požiadaviek spotrebiteľov. Vysvetlil dopady a výhody 

prudkého nárstu dopytu po malých elektrárňach pre domácnosti. Tieto výzvy evokujú realizáciu 

rozvojových projektov akým je aj Danube Ingrid. 

https://danubeingrid.eu/consultation/
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Počas tretieho bloku starostovia obcí Veresegyház a Maklár predstavili miestne dopady projektu 

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

podniky. 

V poslednej časti, zástupcovia spoločností MVM Émász Áramhálózati Kft., ELMÜ Hálózati Kft. 

a projektový manažér projektu Danube InGrid odpovedali na otázky kladené verejnosťou.  

Prílohy: 

A.1 Pozvánka pre zainteresované subjekty 

A.2 Print screen webovej stránky projektu Danube InGrid 

A.3 Zoznam otázok a odpovedí 

A.4 Fotodokumentácia z verejnej konzultácie 

A.5 Print screen celého videozáznamu 

       A.6 Zverejnenie na webových stránkach 

       A.7 Pozvánky 

B. Verejná konzultácia k Danube InGrid na Slovensku 

Z dôvodu zaradenia rozšíreného projektu Danube InGrid na piaty zoznam projektov spoločného 

záujmu, ako aj z dôvodu prípravy žiadosti o grant na spolufinancovanie projektu Danube InGrid 

2.0 realizátori zorganizovali spoločnú verejnú konzultáciu spoločností ZSD, SEPS a VSD. 

Spoločná organizácia verejnej konzultácie všetkými tromi slovenskými realizátormi (ZSD, SEPS 

a VSD) ako aj online platforma bola zvolená z dôvodu  širšieho dosahu na verejnosť v rámci 

jedného podujatia. 

Cieľom verejnej konzultácie je informovať zainteresované subjekty o projekte v počiatočnom 

štádiu a informovať ich o umiestnení a trajektórii aktivít projektu, ktoré sa budú vykonávať v rámci 

Slovenskej republiky. 

Verejná konzultácia bola realizovaná pomocou online platformy, t.j. online streamu 

prostredníctvom internetovej stránky PCI projektu Danube InGrid (https://danubeingrid.eu/). 

Rečníci: zástupcovia spoločností – realizátorov, zástupca Ministerstva hospodárstva, zástupca 

Európskej komisie v Slovenskej republike. 

B.1 Zainteresované subjekty dotknuté PCI projektom Danube InGrid 

Realizátori kládli dôraz na vytvorenie zoznamu zainteresovaných subjektov, ktorý budú 

upovedomení o verejnej konzultácii, vrátane relevantných regionálnych a lokálnych úradov, 

občanov žijúcich v blízkosti realizácie projektu, všeobecná verejnosť ako aj asociácie, organizácie 

a skupiny. Konkrétne pre PCI projekt Danube InGrid boli o konaní verejnej konzultácie 

informované nasledovné inštitúcie: 

Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo obrany SR, Krajský pamiatkový úrad, Lesy 

Slovenskej republiky, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Vodohospodársky 

podnik, Archeologický ústav, Ochrana dravcov na Slovensku, VÚC Košický kraj, VÚC 

Bratislavský kraj, Národný park Poloniny, Národný park Slovenský raj, Pieninský národný park, 

Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Muránska planina, Štátna 

ochrana prírody, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Samosprávny 

https://danubeingrid.eu/
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bratislavský kraj, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, všetky relevantné samosprávne kraje 

a miestne stavebné úrady, ktorých sa týkajú aktivity projektu. 

O konaní verejnej konzultácie bola verejnosť informovaná v dostatočnom predstihu 

prostredníctvom viacerých metód, za účelom zabezpečenia širokej propagácie podujatia a zapojenia 

sa čo najväčšieho počtu jednotlivcov, vládnych úradov, organizácií na ochranu životného prostredia 

v súlade s Koncepciou komunikácie s verejnosťou. Zoznam zainteresovaných subjektov, ktoré sa 

majú priamo osloviť bol vytvorený na základe predchádzajúcich skúseností a na základe lokalít 

ovplyvnených realizáciou projektu. Na oznámenie verejnej konzultácie boli použité nasledovné 

prostriedky a metódy: 

- Priame oslovenie starostov obcí, resp. zástupcov stavebných úradov 

- Inzercia prostredníctvom miestnych novín 

- Zverejnenia v internetových médiách 

- Príspevky na sociálnych sieťach a na profiloch jednotlivých spoločností realizátorov 

(LinkedIN) 

- Pravidelné aktualizácie webovej stránky Danube InGrid 

- Verejné internetové stránky obcí 

- Informačné bannery umiestnené na vývesných tabuliach obcí 

- Webové banery v dotknutých lokalitách 

- Informácie zverejnené na webových stránkach realizátorov. 

Všetky spôsoby oznamovania (okrem informácií zverejnených na webových stránkach 

realizátorov) boli realizované prostredníctvom platenej inzercie. 

B.2 Zhrnutie verejnej konzultácie na Slovensku 

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 

budú v blízkej budúcnosti realizovať.   

Verejná konzultácia bola rozdelená do štyroch blokov. V rámci prvého bloku zástupcovia 

predstavenstiev jednotlivých spoločností predstavili svoje spoločnosti, prepojenia a spoluprácu 

medzi distribučnými a prenosovou sústavou, výzvy v oblasti energetiky ako elektromobilita, nové 

obnoviteľné  zdroje, energetická politika reagujúca na ciele EÚ v oblasi energetiky, predstavenie 

CIENA, CEF a PCI. Počas druhého bloku vystúpil zástupca Ministerstva hospodárstva SR 

a zástupca Európskej komisie v SR. Ministerstvo hospodárstva SR pôsobí ako kompetentný orgán 

pre integráciu a koordináciu všetkých povoľovacích procesov a ako autor Príručky postupov pre 

proces udeľovania povolení vzťahujúcej sa na projekty spoločného záujmu. Zástupca Európskej 

komisie v SR sa pozitívne vyjadril k prístupu cezhraničnej spolupráce v rámci PCI projektu Danube 

InGrid a vyzdvihol jeho európsky význam. Zástupca Európskej komisie v SR zároveň vyzdvihol 

úspech slovenskej prenosovej a slovenských distribučných spoločností na európskej úrovni, keďže 

Danube InGrid je už druhým PCI projektom inteligentných sietí realizovaný na Slovensku. 

Tretí blok verejnej konzultácie bol venovaný predstaveniu samotného projektu a relevantných 

aktivít každej spoločnosti, zástupcovia spoločností predstavili hlavnú myšlienku projektu Danube 

InGrid, územie, časový harmonogram, finančný objem, cezhraničný charakter projektu – realizátori 

zapojení do projektu z maďarskej strany. 

Štvrtý blok bol zameraný na technické detaily projektu, inštalované zariadenia a smart prvky. Počas 

každého bloku bola zodpovedaná väčšina otázok, ktoré boli odovzdané verejnosťou 
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prostredníctvom aplikácie sli.do počas konania verejnej konzultácie. Verejnosť bola oboznámená 

s výhodami a ďalšími informáciami súvisiacimi s projektom. Viac informácii je k dispozícii  

 

v priloženej prezentácii. Celý záznam z konania verejnej konzultácie je zverejnený na internetovej 

stránke PCI projektu Danube InGrid https://danubeingrid.eu/stream/. 

B.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. Zoznam otázok a odpovedí je k dispozícii v prílohe č. 4. 

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

Prílohy: 

B.1  Prezentácia z verejnej konzultácie  

B.2  Pozvánka pre zainteresované subjekty 

B.3  Fotodokumentácia z verejnej konzultácie 

B.4  Zoznam otázok a odpovedí  

B.5  Uverejnenia na webových médiách 
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  Príloha A.1 – Zoznam pozvaných zainteresovaných subjektov Maďarska 

  Maďarskí zástupcovia samospráv 

Number Locality Name Title 

1. Ászár Zsolt Pekár Mayor 

2. Bajna Tibor Pallagi Mayor 

3. Bakonybánk Marianna Nagyné Farkas Mayor 

4. Bakonygyirót Zoltán Soós Mayor 

5. Bakonyoszlop Ferenc Ifj. Wolf Mayor 

7. Bakonyszentiván István Frum Socially appointed Mayor 

8. Bakonyszentkirály Zoltán Csillag Mayor 

9. Bakonyszentlászló Zoltán Soós Mayor 

10. Bakonyszombathely Istvánné Géringer Mayor 

11. Bakonytamási Károly Németh Mayor 

12. Balatonfőkajár Zsolt Forró Mayor 

13. Béb Imre Brunner Mayor 

14. Beled Jenő Major Mayor 

15. Bogyoszló Imre Róbert Varga Mayor 

16. Csáfordjánosfa Albert Viktor Németh Mayor 

17. Csánig Ferenc Joó Mayor 

18. Csép József Széber Mayor 

19. Csepreg Zoltán Horváth Mayor 

20. Csesznek Éva Renáta Trieblné Stanka Mayor 

21. Csorna Katalin dr. Bónáné dr. Németh Mayor 

22. Csót István Kékesi Mayor 

23. Dozmat György Gombor Mayor 

24. Eplény János Fiskál Mayor 

25. Epöl Attila Tácsik Mayor 

26. Ete Anita Gyüsziné Rohonczi Mayor 

27. Gic Adrienn Németh Mayor 

https://csepreg.hu/hu/onkormanyzat/kepviselotestulet/horvath-zoltan.html
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28. Gyermely Rita Kókai Mayor 

29. Győr Csaba András Dr. Dézsi Mayor 

30. Hajmáskér Miklós Köbli Mayor 

31. Héreg József Nieszner Mayor 

32. Hosszúpereszteg Margit Farkas Mayor 

33. Iklanberény Mária Mészárosné Nagy Mayor 

34. Iván Péter Hajtó Mayor 

35. Királyszentistván Ilona Kőszegi Mayor 

36. Kisbér Zoltán Sinkovitz Mayor 

37. Kisgörbő Gábor Kozma Mayor 

38. Kisigmánd Attila Pécsvárady Mayor 

39. Lábatlan Péter Teller Mayor 

40. Lázi József Kajtár Mayor 

41. Lepsény Béla Salamon Mayor 

42. Litér Mihály Varga Mayor 

43. Lócs Ildikó Horváth Mayor 

44. Lövő Gábor Hollósi Mayor 

45. Magyarkeresztúr Gyöngyi Kovácsné Kálmán Mayor 

46. Mihályi Gábor Csitei Mayor 

47. Mosonmagyaróvár  István Dr. Árvay Mayor 

48. Nagyesztergár Tiborné Szirbek Mayor 

49. Nagygeresd Lajos Németh Mayor 

50. Nagygyimót Zsolt Szaller  Mayor 

51. Nagyigmánd Erika Hajduné Farkas Mayor 

52. Nemeskér Csilla Joóné Nagy Mayor 

53. Nemesládony Viktória Rubóczkiné Börczy Mayor 

54. Olaszfalu Edit Boriszné Hanich Mayor 

55. Öttevény Zsolt Bider Mayor 

56. Pápa Tamás Dr. Áldozó Mayor 
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57. Pápateszér Béla Völfinger Mayor 

58. Potyond Vilmos Molnár Mayor 

59. Réde Lajos Farkas Mayor 

60. Répcelak József Szabó Mayor 

61. Répceszemere László János Radics Mayor 

62. Románd Jenő Galler Mayor 

63. Sajtoskál Imre Haller Mayor 

64. Sé Róbert Nagy Mayor 

65. Sikátor József Imréné Kovács Mayor 

66. Simaság Dániel Simon Mayor 

67. Sóly József Kaptur Mayor 

68. Sopronnémeti Sándor Bognár Mayor 

69. Sümeg László Végh Mayor 

70. Székesfehérvár András Dr. Cser-Palkovics Mayor 

71. Szombathely András Dr. Nemény Mayor 

72. Szomor György Nagy Mayor 

73. Tatabánya Ilona Szücsné Posztovics Mayor 

74. Tárkány Lászlóné Major Mayor 

75. Tormásliget Árpád Ferenc Mester Mayor 

76. Torony György Kovács Mayor 

77. Ugod Tibor Vörös Mayor 

78. Újkér Balázs József Sulyok Mayor 

79. Uraiújfalu Marietta Keszeiné Jancsó Mayor 

80. Vadosfa József Tövissi Mayor 

81. Vámoscsalád Endre Biczó Mayor 

82 Veszprém Gyula Porga Mayor 

83. Veszprémvarsány Melinda Vaderna Mayor 

84. Zalaszentgrót József Baracskai Mayor 

85. Zámoly Mihály Sallai Mayor 
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86. Zirc Péter Ottó Mayor 

87. Kunsziget Ivánné Lendvai Mayor 

88. Abda Zsolt Szabó Mayor 

89. Győrladamér Adrienn Pappné Kett Mayor 

90. Győrzámoly Nikoletta Paulai Mayor 

91. Győrújfalu Imre Attila Nagy Mayor 

92. Mosonszentmiklós Csaba Bedő Mayor 

93. Vérteskethely János Tóth Mayor 

94. Bakonysárkány Ferenc Ősz Mayor 

95. Nagysáp Miklós Balogh Mayor 

96. Bajót Zoltán Tóth Mayor 

97. Máriahalom Kálmán Murczin Mayor 

98. Úny József Pósfai  Envoy 

99. Dág Tamás Steiner Mayor 

100. Tompaládony Ildikó Molnár Mayor 

101. Mesterháza Zsolt Dohi Mayor 

102. Hegyfalu Tibor Bartok Mayor 

103. Zsédeny László Bognár Mayor 

104. Vasegerszeg József Németh Mayor 

105. Hövej Istvánné Horváth Mayor 

106. Himod Attila Lukácsi Mayor 

107. Csapod László Kocsis Mayor 

108. Gyóró Jenő Zsirai Mayor 

109. Cirák Sándor József Tóth Mayor 

110. Dénesfa Lajos Takács Mayor 

111. Nick József Csorba Mayor 

112. Rábakecöl Erik Tuba Mayor 

113. Vásárosfalu Sándor Molnár Mayor 

114. Edve László Csaba Imre Mayor 
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115. Páli András Póczik Mayor 

116. Vág Attila Pálffy Mayor 

117. Kemenesszentpéter Beáta Törekiné Takács Mayor 

118. Rábasebes Zoltán Dr. Gasztonyi Mayor 

119. Bársonyos Lajos Kálnai Mayor 

120. Kerékteleki István György Mayor 

121. Mezőörs Barnabás Szőke Mayor 

122. Pázmándfalu Imre Gusztáv Nagy Mayor 

123. Pannonhalma Gábor Vas Mayor 

124. Nyalka Ervin Balogh Mayor 

125. Táp László Csikár Mayor 

126. Tápszentmiklós József Kovács Envoy 

127. Győrasszonyfa Mihály Valiczkó Mayor 

128. Tarjánpuszta Anikó Dobosné Jukli Mayor 

129. Ravazd Krisztina Hadaricsné Balogh Mayor 

130. Écs Norbert Dr. Szabó Mayor 

131. Nyúl Henrik Schmiedt Mayor 

132. Tényő Gábor Varga Mayor 

133. Sokorópátka Attila Bassák Mayor 

134. Bakonypéterd Tünde Bolla Mayor 

135. Bakonyság Lajos Kiss Mayor 

136. Nagydém Andrea Kálmán Mayor 

137. Lovászpatona Imre Pintér Mayor 

138. Adásztevel Béla Fodor Mayor 

139. Nagytevel Sándor Orbán Mayor 

140. Homokbödöge Árpád Farkas Mayor 

141. Bakonykoppány Tamás Szalai  Envoy 

142. Bakonyszücs István Fódi Mayor 

143. Fenyőfő Dezső Klauz Mayor 
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144. Csatka Tímea Bognár Mayor 

145. Ácsteszér Norbert Vuts Mayor 

146. Aka Antal Mór Mayor 

147. Súr Miklós Sógorka Mayor 

148. Aba Lajos Dr. Mikula Mayor 

149. Seregélyes Sándor Horváth Mayor 

150. Batyk Gábor Litvai Mayor 

151. Bérbaltavár Bernadett Némethné Beczők Mayor 

152. Csehi László Nagy Mayor 

153. Csehimindszent Imre Lóránt Fukszberger Mayor 

154. Csipkerek Katalin Dókáné Léber Mayor 

155. Dötk Veronika Takácsné Martincsevics Mayor 

156. Mikosszéplak László Böröcz Mayor 

157. Nagytilaj Klára Horváthné Kántor Mayor 

158. Pakod László Halek Mayor 

159. Pókaszepetk András Tóth Mayor 

160. Sénye László Fölföldi Mayor 

161. Vindornyaszőlős Zoltán Tálos Mayor 

162. Zalabér Ferenc Kozma Envoy 

163. Zalaistvánd Lászlóné Petőfi Mayor 

164. Zalavég András Marton Mayor 

165. Balatonkenese János Jurcsó Mayor 

166. Csajág Zoltán Verebélyi Mayor 

167. Füle Róbert Kiss Mayor 

168. Küngös Gergely Attila Szabó Mayor 

169. Mezőszentgyörgy Angéla Lánginé Csík Mayor 

170. Polgárdi László Nyikos Mayor 

171. Bucsu Sándor Gál Mayor 

172. Felsőcsatár Katalin Konczér Mayor 
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173. Gencsapáti Ferenc Bodorkós Mayor 

174. Horvátlövő Vilmos Bugnits Mayor 

175. Narda Krisztina Galavanics Mayor 

176. Perenye Viktória Imre Mayor 

177. Vaskeresztes Tamás Krancz Mayor 

178. Bozsok Béla Darabos  Mayor 

179. Gyöngyösfalu Árpád József Tóth Mayor 

180. Ják Ernő Dr. Tóth Mayor 

181. Kőszegdoroszló Tamás Imre Joó Mayor 

182. Kőszegszerdahely Péter Takács Mayor 

183. Lukácsháza János Virág Envoy 

184. Nárai Tamás Németh Mayor 

185. Pornóapáti Orsolya Fülöp Mayor 

186. Velem László Bakos Mayor 

187. Bakonybél Zoltán Márkus Mayor 

188. Bakonynána Zsuzsanna Németh Mayor 

189. Borzavár László Dombi Mayor 

190. Csetény Attila Nagy Mayor 

191. Dudar Edina Kitti Tóth Mayor 

192. Hárskút Ferenc Tábori Mayor 

193. Jásd Tünde Győry Mayor 

194. Lókút Ilona Adelheid Sümeginé Hegyi Mayor 

195. Pénzesgyőr Arnold Véber Mayor 

196. Porva Andrea Veinperlné Kovács Mayor 

197. Szápár Katalin Trojkáné Szita Mayor 

198. Tés István Fodor-Bödös Mayor 

199. Süttő János Czermann Mayor 

200. Neszmély István Janovics Mayor 

201. Dunaalmás Árpád Ollé Mayor 
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202. Naszály Petra Dr. Maszlavér Mayor 

203. Pátka Ferenc Nagy Dániel Mayor 

204. Csákvár Szabolcs Illés Mayor 

205. Gánt Ibolya Spergelné Rádl Mayor 

206. Csákberény László Dr.Vécsei Mayor 

207. Budapest XIII. ker. Dr. Tóth József Mayor 

208. Budapest II. ker Örsi Gergely Mayor 

209. Budapest III. ker. Dr. Kiss László Mayor 

210. Göd Balogh Csaba Mayor 

211. Vácrátót Spiegelhalter László Mayor 

212. Őrbottyán Szabó István Ferenc Mayor 

213. Veresegyház Pásztor Béla Mayor 

214. Pilisvörösvár Dr. Fetter Ádám Mayor 

215. Budapest VII. ker. Niedermüller Péter Mayor 

216. Budapest IX. ker. Baranyi Krisztina Mayor 

217. Pécel Horváth Tibor Mayor 

218. Maglód Tabányi Pál Mayor 

219. Budapest 13th District Dr. Tóth József Mayor 

220. Budapest 2nd District Örsi Gergely Mayor 

221. Budapest 3rd District Dr. Kiss László Mayor 

222. Göd Balogh Csaba Mayor 

223. Vácrátót Spiegelhalter László Mayor 

224. Őrbottyán Szabó István Ferenc Mayor 

225. Veresegyház Pásztor Béla Mayor 

226. Pilisvörösvár Dr. Fetter Ádám Mayor 

227. Budapest 7th District Niedermüller Péter Mayor 

228. Budapest 9th District Baranyi Krisztina Mayor 

229. Budapest 14th District Horváth Csaba Mayor 

230. Budapest 11th District Dr. László Imre Mayor 
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231. Pécel Horváth Tibor Mayor 

232. Maglód Tabányi Pál Mayor 

233. Kóka Juhász Ildikó Mayor 

234. Nagykáta Dorner Gábor Mayor 

235. Sülysáp Horinka László Mayor 

236. Szentmártonkáta  dr. Boér Imre Hunor Mayor 

237. Tápiószecső Gál Csaba Mayor 
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Príloha A.2 – Náhľad na internetovú stránku Danube InGrid 
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Príloha A.3 – Zoznam otázok a odpovedí z maďarskej verejnej konzultácie 

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

 

Procesy E.ON zahŕňajú environmentálne povedomie, ktoré sa odráža pri výbere zariadení 

(prostredníctvom špecifikácie charakteristík použitých zariadení), v aspektoch dizajnu, v prevádzke a 

samozrejme počas výstavby. V stavebníctve je to napríklad výber doby realizácie, ktorý spôsobí 

najmenšie škody zelene a v prevádzke zabezpečenie možností diaľkového ovládania tak, aby nebolo 

potrebné približovať sa k sieti a tým spôsobovať škody. 

Odstráni toto vylepšenie problémy s napätím / opakujúce sa poruchy v mojej obci a kedy? 

Výhody vylepšenia sa prejavujú najmä v znížení počtu a dĺžky trvania porúch, v lepšom udržiavaní 

napätia, v znížení počtu napäťových rázov, v znížení počtu krátkodobých porúch (opätovných zapojení) 

v každej z dotknutých oblastí. Po dokončení jednotlivých investičných častí sa tieto efekty v oblasti 

regiónu Severného Zadunajska prejavia nepretržite v rokoch 2020 až 2025, pozrieme sa na presný 

harmonogram v rámci vašej oblasti a poskytneme vám samostatnú spätnú väzbu.  

Ako si E.ON vyberá partnerov, s ktorými bude spolupracovať na tomto obrovskom projekte? 

Všetky činnosti sa vykonávajú v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami verejného 

obstarávania. Keďže ide o projekt financovaný EÚ, na obstarávanie sa vzťahujú veľmi špeciálne 

pravidlá, takže každé naše obstarávanie musí byť v súlade s maďarským právom a pri takej veľkej 

investícii to znamená, že všetky naše obstarávania presahujú prah EÚ, takže nielen naše obstarávania sú 

zverejnené v Maďarsku, ale aj na európskej úrovni, takže všetky naše plány obstarávania sú dostupné 

na portáli verejného obstarávania EÚ a čakáme na ponuky od záujemcov. 

Plánujú sa ďalšie projekty ako Danube InGrid? 

Momentálne je projekt Danube InGrid pokračovaním projektov ELMŰ a ÉMÁSZ v zásobovacej oblasti, 

no podobných projektov na dobudovanie inteligentnej siete môže byť v budúcnosti viac. 

Aká bude hluková záťaž? Čo robí E.ON, na zníženie hlukovej záťaže? 

 

Investícia nepredstavuje výraznú hlukovú záťaž a E.ON priebežne zabezpečuje dodržiavanie limitných 

hodnôt počas výstavby a následnej prevádzky. E.ON sa pri obstarávaní snaží nakupovať zariadenia s čo 

najnižšími emisiami hluku. 

 

Aké vylepšenia budú vykonané v rámci programuv roku 2023? 

 

InGrid 2 - ELMŰ: 

Prenosové vedenie Angyalföld - Kőtér bude nahradené prepojením prostredníctvom optických káblov, 

čím sa vytvorí dodatočná kapacita na sieti a začne sa „unbundling“ siete, teda inštalácia prístrojov na 

meranie napätia a prúdu v trafostaniciach. Začnú sa aj prípravné práce pre rozvodňu Vizafogo. 

 

InGrid 1- EED: 

Uskutoční sa uvedenie do prevádzky rozvodní Kisbér a Zalaszentgrót. Do prevádzky budú uvedené aj 

prenosové polia Csepreg a Csorna. Spomedzi prenosových vedení bude uvedené do prevádzky 

prenosové vedenie Kisbér - Veszprémvarsány.  Investície na podporu prevádzky siete budú zahŕňať 

inštaláciu transformátorov ovládateľných pod záťažou, ako aj inštaláciu indikátorov porúch, diaľkovo 

ovládaných stĺpcových a káblových ističov a meteorologických staníc. Sieť bude vybavená aj IT 

riešeniami – nainštalujú sa systémy SCADA, INIS a systém merania dát.  

 Príloha A.4. – Fotografie z online maďarskej verejnej konzultácie 
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Príloha A.5. – Náhľad na videozáznam z maďarskej verejnej konzultácie 
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Príloha A.6. – Zverejnenia na webových médiách ohľadne maďarskej verejnej konzultácie 

Danube InGrid nyilvános konzultáció sajtó megjelenések 

Date Medium Type Title Link 

2022/06/16 Hírstart.hu Online 

Budapesten és Pest 

megyében folytatódik a 

jövő villamosenergia-
hálózatának építése 

https://www.hirstart.hu/

keres/Budapesten%2CP
est%2Cmegy%C3%A9b

en%2Cfolytat%C3%B3

dik%2Cj%C3%B6v%C
5%91%2Cvillamosener

gia-

h%C3%A1l%C3%B3za
t%C3%A1nak%2C%C3

%A9p%C3%ADt%C3%

A9se 

2022/06/17 InfoRádió Rádió 

Budapesten és Pest 

megyében fejleszt az 
E.On 

3 perc 

2022/06/18 Okosipar.hu Online 

Budapesten és Pest 

megyében folytatódik a 
jövő villamosenergia-

hálózatának építése 

https://www.okosipar.hu
/budapesten-es-pest-

megyeben-folytatodik-a-

jovo-villamosenergia-
halozatanak-epitese/ 

2022/06/17 Mnnsz.hu Online 

Budapesten és Pest 
megyében folytatódik a 

jövő villamosenergia-

hálózatának építése 

http://www.mnnsz.hu/bu

dapesten-es-pest-

megyeben-folytatodik-a-
jovo-villamosenergia-

halozatanak-epitese/ 

2022/06/16 Iparicégek.hu Online 

Budapesten és Pest 

megyében folytatódik a 

jövő villamosenergia-
hálózatának építése 

https://www.iparicegek.
hu/info/11951-

budapesten-es-pest-

megyeben-folytatodik-a-
jovo-villamosenergia-

halozatanak-epitese 

2022/06/20 Trend FM Rádió Danube InGrid projekt 7 perc 

2022/06/16 Diplomacy&Trade Online 

DANUBE INGRID 

PROJECT 

CONTINUES 

http://dteurope.com/new

s/danube-ingrid-project-

continues/ 

2022/06/17 Thebudapester,hu Online 

Folytatódik a jövő 
villamosenergia-

hálózatának kiépítése 

Budapesten és Pest 
megyében 

https://thebudapester.hu/

bp/folytatodik-a-jovo-

villamosenergia-
halozatanak-kiepitese-

budapesten-es-pest-

megyeben/ 

2022/06/16 Bdpst24.hu Online 

Budapesten és Pest 
megyében folytatódik a 

jövő villamosenergia-
hálózatának építése 

https://bdpst24.hu/budap
esten-es-pest-megyeben-

folytatodik-a-jovo-
villam/ 

2022/06/16 Hírnavigátor.hu Online 

Budapesten és Pest 

megyében folytatódik a 
jövő villamosenergia-

hálózatának építése 

https://hirnavigator.hu/hi

r/3467016-budapesten-

es-pest-megyeben-
folytatodik-a-jovo-

villamosenergia-

halozatanak-epitese 

2022/06/16 MTI Online 

Folytatódik az 

áramhálózat megújítása 

a Danube InGrid projekt 
keretében 

http://mti.hu/Pages/news
.aspx?newsid=1139776

&lang=hun#1139776 

2022/06/16 Webrádió.hu Online 

Folytatódik az 
áramhálózat megújítása 

a Danube InGrid projekt 

keretében 

https://webradio.hu/hire

k/gazdasag/folytatodik-

az-aramhalozat-
megujitasa-a-danube-

ingrid-projekt-kereteben 

https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://eonos.sharepoint.com/:w:/r/sites/E.ONAvantgarde/Shared%20Documents/General/Monitoring/Havi%20riport/J%C3%BAnius/20220617%20-%20InfoR%C3%A1di%C3%B3.doc?d=w3beb662898f94d3bbd1ba810fd826c3c&csf=1&web=1&e=iTCeWA
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
http://www.mnnsz.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
http://www.mnnsz.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
http://www.mnnsz.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
http://www.mnnsz.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
http://www.mnnsz.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.iparicegek.hu/info/11951-budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese
https://www.iparicegek.hu/info/11951-budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese
https://www.iparicegek.hu/info/11951-budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese
https://www.iparicegek.hu/info/11951-budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese
https://www.iparicegek.hu/info/11951-budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese
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Príloha A.7 – Pozvánka 
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           Zoznam príloh k verejnej konzultácii konanej na Slovensku 

            Príloha B.1 Pezentácia z verejnej konzultácie 
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Príloha  B.2  Pozvánka pre zainteresované subjekty 

 

Všeobecná pozvánka: 
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Pozvánka pre občanov: 
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Pozvánka pre zástupcov miest a obcí, zástupcov stavebných úradov: 
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Príloha  B.3  Fotodokumentácia z verejnej konzultácie 

 

 
Fotka č. 1 (z ľava) – Radoslav Haluška, predseda predstavenstva (VSD), Peter Dovhun, predseda predstavenstva 

a genergálny riaditeľ (SEPS), Tomáš Turek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  (ZSD) 

 

 
Fotka č. 2 (z ľava) – Marcel Fitere, riaditeľ divízie prevádzky a rozvoja siete (VSD), Martin Riegel, člen 

predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku rozvoja investícií a obstarávania (SEPS), Marian Kapec, člen 

predstavenstva a finančný riaditeľ (ZSD) 
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Fotka č. 3 (z ľava) – Jozef Tomčík, vedúci úseku stratégie distribučnej sústavy (VSD), Mr. Peter Náhly, výkonný 

riaditeľ sekcie investícií Est (SEPS), Miloš  Nagy, vedúci úseku technického rozvoja (ZSD) 

 

 
Fotka č. 4 –  Ján Petrovič, Ministerstsvo hospodárstva SR 
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Príloha  B.4  Zoznam otázok a odpovedí  

Na čo je dobrý a čo vlastne je ten smartgrid? Čo mi to prinesie ako zákazníkovi, elektrina predsa 

stále tečie rovnako...  

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. Citlivosť užívateľov distribučnej 

sústavy na kvalitu a plynulosť distribúcie rastie. Pripájajú sa nové obnoviteľné zdroje. Počet 

elektromobilov rastie. 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 lepšie riadiť distribúciu v 

reálnom čase, čo okrem iného znamená pružnejšiu reakciu na poruchové stavy.  

Modernizácia distribučnej sústavy je nevyhnutná vzhľadom na potrebu rozširovania využívania 

obnoviteľných zdrojov energie a dosahovanie energetických cieľov Európskej únie a Slovenskej 

republiky. Prevádzkovať sústavu s vysokou penetráciou obnoviteľných zdrojov, kladie vyššie nároky 

na kvalitu a množstvo „SMART informácií“ o distribučnej sieti a zároveň aj vyššie nároky na „klasickú“ 

časť vedenia, transformátory. 

Budete stavať aj v Šamoríne a okolí?  

Projekt Danube InGrid sa realizuje v pohraničných oblastiach s Maďarskom v rámci distribučného 

územia ZSD. Benefity z projektov budú mať dosah nielen na územie celého Slovenska, ale aj okolitých 

krajín.  V rámci druhej vlny projektu Danube InGrid sa plánuje rozšírenie aj na územie východného 

Slovenska.  

A áno, aj v okolí Šamorína sa bude stavať, v blízkosti obce Mierovo napríklad vznikne nová elektrická 

stanica 110/22kV. 

Aký vplyv na prenosovú sústavu má pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie do 

distribučnej sústavy?  

Z dôvodu pripájania nových OZE je z pohľadu SEPS potrebné navyšovanie kapacity pre nové 

inštalované zdroje, jedná sa najmä o fotovoltické a veterné elektrárne. Dostatok flexibility a regulačného 

výkonu prenosovej sústavy je nevyhnutnou podmienkou pre integráciu obnoviteľných zdrojov do 

sústavy. 

Čo znamená, že projekt Danube InGrid je projektom spoločného záujmu? 
 

Projekty spoločného záujmu (PCI) sú kľúčové infraštruktúrne projekty zamerané na integráciu 

európskeho vnútorného trhu s energiou s cieľom zaistenia energetickej bezpečnosti a pomoci EÚ 

dosiahnuť ciele v oblasti energetickej a klimatickej politiky. Projektom spoločného záujmu Európskej 

únie sa priznáva tzv. „prioritný štatút“, čo znamená že sa mu priznáva štatút čo najvyššieho 

vnútroštátneho významu, aký je vo vnútroštátnej legislatíve priznávaný a ako s takým sa s ním 

zaobchádza v postupoch vydávania povolení, pri územnom plánovaní a environmentálnom 

posudzovaní. 

V Slovenskej republike je takýmto postavením práve inštitút významnej investície. Vymedzenie pojmu 

významná investícia, základné podmienky pre vydanie osvedčenia o významnej investícii, ako aj proces 

vydávania osvedčenia o významnej investícii upravuje zákon č. 371/2021 Z. z. o významných 

investíciách. Osvedčenie sa udeľuje projektom, ktorých implementácia je aj v záujme štátu. 
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Aké smart technológie budú využívané v rámci aktivít SEPS?  

 

Inštalované budú inteligentné prvky, ako sú digitálne ochranné relé, riadiace jednotky polí, tlmivky a 

ovládače prepínačov odbočiek transformátora. 

Osvedčený koncept SEPS vychádza z technológií, ktoré sú implementované aj inými prevádzkovateľmi 

prenosových sústav v rámci EÚ, za účelom zabezpečenia prepojeného európskeho trhu s cieľom 

zachovať bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok. Hlavnou výhodou je prevádzka a údržba. Technológie 

musia spĺňať požiadavky technických noriem a smerníc z hľadiska energetickej efektívnosti, 

dekarbonizácie, flexibility a plnenia cieľov EÚ. 

SEPS v rámci obnovy a modernizácie postupne prechádza na riadenie diaľkového režimu, čo znamená, 

že prevádzka si nevyžaduje prítomnosť miestneho personálu a všetky riadiace úkony rozvodne sú 

vykonávané na diaľku z dispečingu. On-line monitorovací systém transformátorov je najefektívnejším 

prostriedkom na zabezpečenie monitorovania spoľahlivosti prevádzky výkonových transformátorov a 

predikcie možného poškodenia jednotlivých komponentov počas životného cyklu. 

Aké investície sa plánujú na zvýšenie flexibility sústavy? 

Flexibilita sústavy je potrebná pre udržiavanie výkonovej rovnováhy. S cieľom zabezpečiť vyrovnanú 

výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou SEPS využíva na kompenzáciu jalového výkonu  

kompenzačné zariadenia, tzv.  kompenzačné tlmivky. V rámci projektu Danube Ingrid sa plánuje s ich 

vybudovaním vo všetkých investičných aktivitách SEPS – na západnom Slovensku vo Vajnoroch, 

v Podunajských Biskupiciach a v Stupave a na východe Slovenska v ESt Spišská Nová Ves a ESt Voľa. 

Ako pomôžu investície v rámci projektu Danube InGrid Bratislavskému regiónu? 

 

Neustále rozsiahlejšia výstavba najmä v okolí Bratislavy a narastajúci počet užívateľov elektrizačnej 

siete si vyžaduje posilnenie jej uzlových bodov.  

Realizáciou aktivít v rámci Danube InGrid sa zvýši kvalita dodávky elektriny a eliminujú sa možné 

dopady spôsobené výpadkom dodávky elektriny. Na úrovni distribučnej a  prenosovej sústavy v oblasti 

hlavného mesta SR sa zvýši spoľahlivosť napájania dotknutých uzlových oblastí v tomto regióne. 

Prečo je dôležité vybudovanie novej ESt Vajnory? 

Súčasťou projektu Danube InGrid je aj výstavba novej elektrickej stanice 400/110 kV vo Vajnoroch, 

ako bezobslužnej elektrickej stanice s diaľkovým riadením, zaslučkovanie vedenia 400 kV, ktoré bude 

pozostávať z dvoch samostatných nadzemných vedení 400 kV prepájajúcich existujúce vedenie a novú 

elektrickú stanicu (zaslučkovanie realizované v katastrálnom území Patov, Sv. Jur, Vajnory). 

Výstavba ESt Vajnory s transformáciou 400/110 kV je potrebná z dôvodu zabezpečenia pokrytia 

očakávanej budúcej spotreby elektriny v oblasti hlavného mesta SR Bratislava a spravovaných uzlových 

oblastí prevádzkovateľom distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a. s.  Okrem toho je 

cieľom zvýšenie kapacity siete a možnosti pripojenia nových zákazníkov, resp. OZE, implementácia 

moderných inteligentných prvkov do siete a zlepšenie udržateľnosti na úrovni distribúcie s ohľadom na 

očakávané budúce požiadavky zákazníkov. 

Aké dotácie dáva na tento projekt štát?    

Slovenská republika tento projekt finančne priamo nepodporuje. Podpora prichádza z programu CEF 

Európskej únie, ktorý riadi agentúra CINEA European Climate Infrastructure and Environment 
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Executive Agency. SR podporuje projekt napr. formou zrýchlenia administratívnych procesov 

v prípadoch, kedy je to možné. V prípade SEPS je v riešení žiadosť o pridelenie štatútu významnej 

investície.  

Ako projekt zvýši šance na výrobu elektriny z ekologických zdrojov? 

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

predovšetkým OZE. Tým, že sieť posilníme a zlepšíme schopnosť ju riadiť s využitím moderných 

technológií, vytvoria sa aj ďalšie možnosti rozšírenia obnoviteľných zdrojov elektriny. Digitalizácia  

infraštruktúry je jedným zo základných pilierov pre pripájanie nových OZE. 

Ako ja zákazník reálne pocítim nižšiu poruchovosť keď sa projekt zrealizuje? 

Vieme poruchu odstrániť skôr vďaka rýchlejšej lokalizácii poruchy. Taktiež sme schopní rýchlejšie 

odizolovať úsek s poruchou od zdravej časti sústavy. Prerušenie distribúcie elektriny z pohľadu 

zákazníka sa tým skráti. Práve túto schopnosť prinášajú smart technológie. Navyše, vybrané vedenia 

budú v rámci projektu kabelizované, t. j. vzdušné vedenia budú uložené do zeme, čím sa významne zníži 

ich poruchovosť a eliminujú sa negatívne vplyvy počasia.  

A nebude to tak, že teraz kvôli všetkým tým stavbám budete robiť odstávky a my budeme bez 

elektriny? 

Našou prioritou je samozrejme vypínať zákazníkov čo najmenej a na čo najkratšiu dobu, pričom sa z 

tohto titulu snažíme využívať náhradné zdroje, ale nie je v našich silách použiť ich vždy a všade alebo 

zmeniť zapojenie siete, tam kde to je technicky možné, resp. robiť práce pod napätím. Bohužiaľ v 

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

dopadu na zákazníka, čiže vypnutie. Nové smart technológie majú prispievať k skráteniu trvania 

prerušení – či už ide o plánované práce alebo poruchy. 

Môžem čakať, že ušetrím na faktúrach za elektrinu? 

 

Cieľom týchto projektov je zrýchlenie digitalizácie sietí s využitím spolufinacovania z európskych 

fondov. 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. 

 

Aké konkrétne zámery „automatizovanej elektronickej komunikácie so zákazníkmi“ budú 

predmetom projektu? 

 

Elektronická komunikácia so zákazníkmi je v rôznych odvetviach Ekonomiky štandardom. V súčasnosti 

aj prevádzkovatelia distribučných sústav ako VSD smerujú žiadateľov do elektronickej formy 

komunikácie. Už dnes viac ako 90% komunikácie (žiadosti, podnety, reklamácie) s našimi súčasnými, 

alebo budúcimi zákazníkmi prebieha elektronickou formou. Cieľom aktivít v projekte Danube InGrid 

je ďalej zvyšovať mieru elektronizácie a zároveň modernými interaktívnymi prostriedkami pomôcť 

a spríjemniť spôsob riešenia požiadaviek na strane zákazníkov. V tomto pomôžu moderné technológie, 
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ktoré sú schopné zabezpečiť transformáciu písaného textu a ľudskej reči do „jazyka“ využiteľného pre 

počítačové systémy a následné vyriešenie požiadaviek zákazníka, napr. moderné systémy ako Chatbot, 

Voicebot, rôzne komponenty geograficko-informačného systému sprístupnené zákazníkovi. Zároveň 

tieto systémy pomôžu aj efektívnejšie spracovať požiadavky zákazníkov aj v IT systémoch vo vnútri 

spoločnosti. 

 

Ako ste pripravení na nárast spotreby a výroby elektriny spôsobenej elektroautami, 

fotovoltikami? 

Domnievame, sa že práve technológie supernabíjačiek, ktorých rozvoj už voči nám komunikuje aj 

MHSR, bude výzvou pre zabezpečenie spoľahlivej a kvalitnej distribúcie elektriny a predovšetkým 

dostatočnej kapacity na odpočívadlách diaľnic, kde spravidla nie je v súčasnosti zriadená takáto 

robustná infraštruktúra. Aj preto VSD v blízkosti odpočívadiel diaľničného systému zriadi aj v rámci 

projektu Danube InGrid 2.0 elektrickú stanicu (napr. stanica Lučivná v blízkosti odpočívadla Štrba), 

alebo použije moderné ekologické riešenia vo forme batériových úložísk napr. v okolí lokality Levoča. 

Vhodné nabíjanie a vybíjanie batériového úložiska umožňuje posunúť zaťaženie oblasti z času 

maximálneho zaťaženia do času minimálneho zaťaženia, aby sa zabezpečila primeraná kvalita napätia 

ako napr. eliminovať poklesy napätia, tzv. flikre apod. Tieto opatrenia prirodzene zvyšujú kapacitu 

pripojenia aj pre moderné obnoviteľné zdroje. 

Na čo je vám optika, keď takmer všade máte mobilný internet? To máte také veľké prenosy 

dát? 

Optické trasy sú pre distribúciu elektriny životne dôležitou súčasťou už viac ako 25 rokov. 

Prostredníctvom týchto projektov sa snažíme riešiť rýchlejšie pokrytie optickými trasami aj na 

napäťovej úrovni 22kV. Optické vlákna sú dnes považované za najspoľahlivejšiu a zároveň aj za 

najbezpečnejšiu formu komunikácie. Ruka v ruke s rozširovaním počtu diaľkovo ovládaných prvkov aj 

meracích prvkov v sústave rastú aj naše požiadavky na komunikačné trasy. Spoločnosť ZSD ako 

prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry je nútená neustále zvyšovať kvalitu a bezpečnosť prenosu 

informácií. Prenosy dát cez mobilných operátorov samozrejme používame, avšak optické trasy 

poskytujú lepšie prenosové parametre. 

 

Môžem sa na vašu optiku pripojiť aj ja ako bežný zákazník? 

ZSD nie je telekomunikačný operátor, preto s takouto službou alebo produktom nepočítame. Naším 

cieľom je budovať infraštruktúru primárne pre účely prevádzkovania distribučnej sústavy. 

 

V ktorých lokalitách bude VSD prioritne inštalovať diaľkovo ovládané transformačné stanice? 

Ako už bolo uvedené v jednej z odpovedí predchádzajúcich rečníkov, VSD sa venuje téme spoľahlivosti 

distribúcie elektriny. Na automatizáciu nadzemných vedení realizovaných na našom území od roku 2008 

chceme nadviazať aj automatizáciou transformačných staníc nachádzajúcich sa prevažne vo väčších 

mestách. Obnovu pôvodných priestorovo náročných technológií za moderné kompaktné zariadenia 

chceme vzhľadom na úspešnosť povoľovacích procesov (keďže nielen náklady ale aj povoľovacie 

procesy zásadne ovplyvňujú realizovateľnosť týchto zámerov) začneme v tomto roku predovšetkým 

v Poprade, ale minimálne jedna takáto stanica by mala byť inštalovaná aj v Trebišove, Svite, Svidníku 

a Snine. V ďalších dvoch rokoch veríme, že súčinnosť dotknutých úradov a organizácií umožní plynulý 

rozvoj týchto technológií aj v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Spišskej n. Vsi, 

a ďalších. 

 

Ako súvisia aktivity VSD týkajúce sa kompenzácie jalovej zložky elektriny s aktivitami SEPS? 

Ako už bolo spomenuté aj v prezentácii – táto aktivita VSD bude nadväzovať na spoločnú štúdiu, na 

ktorej sa SEPS a prevádzkovatelia DS spolupodieľali. Toky jalovej elektriny vznikajú v prenosovej, 
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distribučnej sústave a taktiež u užívateľov, ktorí sú pripojení do našich sústav. Tieto toky výrazne 

ovplyvňujú úroveň napätia v celej elektrizačnej sústave, vzhľadom na ich charakter a trend vývoja 

napätie zvyšujú, čo sa aktuálne najviac prejavuje na pomeroch v prenosovej sústave. Spoločná štúdia 

identifikovala vhodné opatrenia, ktoré by mali zamedziť hraničným stavom v elektrizačnej sústave a 

novelizovaná legislatíva by mala vytvoriť spravodlivý rámec pre ich uvedenie do praxe. Projekt 

obsahuje tieto technické riešenia ako aj spôsob zdieľania dát voči prevádzkovateľovi prenosovej 

sústavy, s cieľom dosiahnuť efektívnu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ES SR ako celku. 
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B.5  Uverejnenia na webových a printových médiách 
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