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Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s. www.vsds.sk 



Legislatíva EU 

5 Zdroj: Európsky parlament a rada. 

(osd.55) Malo by byť možné, aby sa zavedenie inteligentných meracích systémov 

zakladalo na ekonomickom hodnotení. Ak by sa v tomto hodnotení dospelo 

k záveru, že zavedenie takýchto meracích systémov je ekonomicky prijateľné 

a nákladovo efektívne iba pre spotrebiteľov s určitou spotrebou elektriny, členské 

štáty to môžu pri zavádzaní inteligentných meracích systémov zohľadniť. 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/72/ES 

z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 

s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES 
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Analýza nákladov a benefitov inštalácie  inteligentných meračov 

spotreby elektriny 

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 

Pilotný projekt 

Fáza analýzy nákladov 

a benefitov, fáza 1 

Fáza analýzy nákladov 

a benefitov, fáza 2 

Verejné 

pripomienkovanie 

Rozhodnutie  

o zavedení  

a stanovenie ceny 

2011 2012 

☑ 

(berúc do úvahy všetky efekty okrem úspor 

na strane spotreby elektriny) 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, BCG,  www.vsds.sk 
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Analýza nákladov a benefitov inštalácie  inteligentných meračov 

spotreby elektriny 

Potenciálne prínosy inteligentného merania 

Prínosy pre 

spotrebiteľov  

 

 

• Nižšia spotreba 

energie z dôvodu 

častejších a 

presnejších informácií 

o spotrebe 

• Predpokladá sa, že 

zákazníkom budú tiež 

plynúť prínosy z 

predaja, úspory 

dodávateľov sa môžu 

preniesť na zákazníkov 

z dôvodu konkurencie 

na trhu  

 

Liberalizácia trhu a 

nové produkty  

 

 

• Ľahšia zmena 

dodávateľov  

• Nové tarify / lepšia 

cenotvorba  

• Zdokonalené 

profilovanie zákazníka 

a správa záťaže  

• Optimalizácia 

pohľadávok  

• Presnejšia fakturácia 

a zníženie nákladov 

spojených so službami 

zákazníkom  

 

Znižovanie 

prevádzkových 

nákladov RDS  
 

• Znížené náklady na 

meranie  

• Diaľkové 

pripojenie/odpojenie  

• Nižšie náklady 

spojené s výjazdom k 

falošnému výpadku  

• Rýchlejšia 

identifikácia výpadkov  

• Nižšie straty siete  

• Potenciálne nižšie 

náklady na údržbu  

• Náklady na TDO (pri 

pokročilej funkcionalite 

IEM a plnom 

nadsadení)  

 

 

Inteligentná 

elektrická  

sieť „Smart Grid“ 
 

• Odklad investícií, 

ktoré je potrebné pre 

Zriadenie dostatočnej 

výkonovej kapacity 

súvisiacej s rastom 

spotreby  

 

• Flexibilita a riadenie 

výroby a spotreby 

domácností a 

distribuovanej výroby 

 

 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, BCG, www.vsds.sk 
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Distribučná sústava elektriny – základ „Smart Grid“ - súčasnosť 

VVN 

VN 

NN 

VN sústava:                                             
Vietor                 0 MW  –    0 zdrojov                               

Solar              131 MW  – 150 zdrojov                             

Voda                23 MW  –   29 zdrojov                         

100% výroby monitorovanej diaľkovo                         

97% spotreby monitorovanej diaľkovo         

Počet odberných miest – 3196                     

Celková ročná práca 1399 GWh 

NN sústava:                                      

Vietor                0 MW  –    0 zdrojov                                   

Solar                 3 MW  –   159 zdrojov                                 

Voda                 3 MW  –     37 zdrojov                                    

Počet odberných miest – 603 000                               

Celková ročná práca priemysel     678 GWh               

Celková ročná práca domácnosti 1210 GWh 

Technológia s potencionálnym rozvojom NN          

Elektrické vozidlá     1 vozidlo                                     

Tepelné čerpadlá      248 ks 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 

VVN Sústava:                                                  

100% spotreby monitorovanej diaľkovo    

Počet odberných miest – 22                   

Celková ročná práca 447 GWh 
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Technológia diaľkového zberu dát - súčasnosť 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Spotreba v distribučnej oblasti pokrytá diaľkovým odpočtom 

Počet zákazníkov pripojených do diaľkového odpočtu 

3 600   

odberných miest 

54%  celkovej spotreby 

Celková spotreba distribučnej oblasti v % 

Pomer počtu OM v diaľkovom odpočte     

k celkovému počtu OM 

Počet meraných odberných miest 

V súčasnosti je v distribučnej sústave Východoslovenskej distribučnej pripojených cca 3600 

diaľkovo meraných a monitorovaných odberných miest, ktoré reprezentujú cca 54% súčasnej 

spotreby v distribučnej oblasti 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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0 

Pilotný projekt - cieľ 

•    overiť v reálnych podmienkach možnosť úspory 

energie u koncového zákazníka na základe lepšej 

informovanosti o spotrebe 

 

•    vytvoriť také technické a organizačné opatrenia, 

ktoré budú informovať zákazníka o jeho spotrebe 

nad rámec štandardnej fakturačnej periódy    

 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 



11 

Realizácia pilotného projektu 1/2 

Kritériá zaradenia odberných miest do pilotného projektu  

•     región Košice 

•     priame meranie max. do 80A 

•     dvojtarifné distribučné tarify = dvojtarifné meranie 

•     priemerná ročná spotreba na hornej hranici spotrieb segmentu 

•     súhlas zákazníka 

•     vyhovujúce technické podmienky inštalácie na odbernom mieste 

 

 

      Komunikačný plán 

•     zaradenie OM do pilotného projektu bolo podmienené súhlasom zákazníka 

•     potenciálnym zákazníkom sme zaslali informačný list s dotazníkom, v ktorom  

      mohli vyjadriť svoj súhlas resp. nesúhlas 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Detaily z komunikácie so zákazníkom 

Segment 

Počet 

zaslaných 

oznámení 

Prijaté 

písomné 

odpovede 

zákazníka 

Áno 

Získaný 

súhlas cez     

Call 

Centrum 

Pripojené 

OM  

Malí 

podnikatelia 
90 27 25 18 25 

Stredne veľkí 

podnikatelia 
92 34 29 16 50 

Veľké 

domácnosti 
165 42 32 17 50 

SPOLU 347 103 86 51 125 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Realizácia pilotného projektu 2/2 

Technická infraštruktúra  

•     odberné miesta sú vybavené technikou umožňujúcou diaľkový odpočet 

     statické elektromery Itron nasadzované v segmente maloodber 

     komunikačné zariadenie Skalar používané v systéme AZD 

     komunikácia GPRS technológiou 

•     automatické zasielanie odčítaných dát na FTP server 

•     programové prostredie na spracovanie výsledkov odpočtov 

 

       Zákaznícke segmenty a počet inštalácií 

•     1.fáza – nepriama spätná väzba – informovanie zákazníka mesačne  

     veľké domácnosti                        50 OM    (>  8600 kWh/rok) 

     malí podnikatelia NN                   25 OM    (>  4700 kWh/rok) 

     stredne veľkí podnikatelia NN     50 OM    (> 38000 kWh/rok) 

•     2.fáza – priama spätná väzba – informovanie zákazníka denne (15min/1 hod) 

     veľké domácnosti                        25 OM – in-home display 

     stredne veľkí podnikatelia NN     25 OM – web portál                                                                                      

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Nepriama spätná väzba - mesačne 

GPRS/GSM  

FTP SERVER 

ZÁKAZNÍK 

veľké domácnosti                        50 OM     

malí podnikatelia NN                   25 OM     

stredne veľkí podnikatelia NN     50 OM DORUČOVANÁ 

MESAČNE 

POŠTOU  a       

e-MAILOM 

NEPRIAMA 

SPÄTNÁ VÄZBA 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Priama spätná väzba - Displej 

GPRS/GSM  

FTP SERVER 

DORUČOVANÁ 

MESAČNE 

POŠTOU  a       

e-MAILOM 

25 z 50tich 

veľkých 

domácností 

NEPRIAMA 

SPÄTNÁ VÄZBA 

ZÁKAZNÍK 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Základné zobrazované hodnoty 

o Množstvo spotrebovanej elektriny za 
   dnešný deň (od polnoci) 
   predchádzajúci deň 
   posledných 7 dní 

o Zobrazenie okamžitého odoberaného 
   výkonu – hodnota v kW a aj graficky  
   na farebnej stupnici  

Nastavovacie a ovládacie tlačidla 

o Grafické porovnávanie aktuálnej  
   dennej spotreby (vonkajšia stupnica)  
   s priemernou (vnútorná stupnica) 
o Zároveň porovnanie aktuálnej ¼ hodiny 
   s predchádzajúcou (šípky hore/dole) 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Priama spätná väzba – WEB portál 

GPRS/GSM  

SW: KMEdis  

with connection to  

WEB EDM 

Zákazník INTERNET 

Prijaté údaje sú 

zasielané z FTP 

servera do AZD DB. 

Export údajov z 

AZD do SAP EDM 

SAP EDM MDW  CONVERGE 

25 z 50tich 

stredne veľkých 

podnikateľov 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Priama spätná väzba – WEB portál 

• Aplikácia umožňuje prezeranie dát: 

- graficky – na hodinovej alebo dennej báze  

- tabuľkovo – na hodinovej alebo dennej báze 

- porovnanie dvoch porovnateľných období    

  (hodiny, dni alebo týždne)  

- štatistiky   

 

• diaľkový odpočet elektromerov každú hodinu a uloženie dát na FTP server 

• odoslanie prijatých dát z FTP do systému Converge a okamžitý export do SAP EDM 

• tieto dáta sú zákazníkom sprístupnené po autorizácii cez Web EDM – prístupový kód  

  + heslo 

• 25 z 50 odberných zo segmentu stredne veľkých podnikateľov má  

  od 1. februára každú hodinu aktuálnu informáciu o svojej spotrebe 

   

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Štruktúra ceny elektriny 

Zmena oproti 

2010 
Dôvod 

 Nová zložka ceny od roku 2011 

 Výrazný nárast TPS – nárast 

viacnákladov OZE a KVET 

(predovšetkým fotovoltika) 

 TSS (SyS) –  medziročný pokles 

 Mierny pokles 

 Mierny pokles trhovej ceny 

komodity 

Zmena zložiek ceny pre domácnosti 

-0,2% 

-0,5% 

-6,8% 

+136% 

podiel na 

celkovej cene 

podiel na 

celkovej cene 

zmena 

ceny 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 



Ďakujem za pozornosť 

© 2010 Digit, s.r.o. 

Fitere_Marcel@vsds.sk 
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Príloha k pilotnému projektu č.1: Informačný list pre zákazníka 

 
Vážený zákazník,  
 
Európska únia minulý rok vydala v rámci svojej energetickej politiky novú smernicu, ktorá sa okrem iného 
zaoberá aj tzv. „inteligentnými“ meradlami. Inteligentné meradlá sú elektromery určené na meranie 
spotreby elektriny, ktoré však disponujú, v porovnaní s klasickým elektromerom vyššou úrovňou 
„inteligencie“. Pod „inteligenciou“ sa v tomto prípade rozumie, že tieto meradlá poskytnú 
Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje o nameraných hodnotách spotreby elektriny na 
odbernom mieste zákazníka a tým získa aj zákazník podrobnejší prehľad o svojej spotrebe elektriny.     
 
Európska únia očakáva, že pri pravidelnom informovaní sa zákazníci budú správať efektívnejšie a tým 
dosiahnu zníženie spotreby elektriny. Na druhej strane je potrebné zákazníkov informovať, že vysoké 
investície, ktoré sú späté s inštaláciou „inteligentných“ meradiel, vrátane potrebnej technickej 
infraštruktúry, priamo súvisia s rastom nákladov Prevádzkovateľa distribučnej sústavy, čo je však 
vnímané kriticky.  
 
Z týchto dôvodov členské štáty Európskej únie boli požiadané, aby predložili komplexnú analýzu prínosov 
v prípade inštalácie tzv. „inteligentných“ meradiel. 
 
Naša spoločnosť, Východoslovenská distribučná a.s., je pripravená zapojiť sa do tohto procesu. Ako 
jeden z  hlavných cieľov sme si zvolili overiť vyššie spomenutú myšlienku v reálnych podmienkach našej 
zásobovacej oblasti (klimatické podmienky, priemerná výška spotreby, cena elektriny a jej distribúcie...) 
počas pilotného projektu.  
 
Samotný projekt zahŕňa niekoľko desiatok odberných miest, na ktorých naša spoločnosť nainštaluje 
špeciálne elektromery a komunikačné jednotky. Tie nám umožnia diaľkovo komunikovať s elektromerom 
a týmto spôsobom získať údaje o spotrebe daného odberného miesta. Údaje o spotrebe elektriny 
spracované vo vhodnej forme budú v mesačných intervaloch zasielané odberateľom.  
 
Naša spoločnosť má predbežný záujem zaradiť Vaše odberné miesto do pilotného projektu  
„Smart metering - Inteligentné meranie“. 
 
  

OM 123456, Prešov, Mierová 54. 
 
 
Aby tento projekt bol úspešný a naplnil stanovený cieľ, potrebujeme Vašu pomoc a podporu. Preto Vás 
prosíme o poskytnutie Vašej spätnej väzby vyplnením priloženého dotazníka. Všetky náklady spojené 
s týmto projektom hradí naša spoločnosť. 
 
Dotazník prosíme zaslať v priloženej obálke na uvedenú adresu našej spoločnosti do xx.x.2010. Vaša 
odpoveď a Vaše názory sú pre nás dôležité aj v prípade, že nemáte záujem zúčastniť sa na tomto 
projekte. 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Príloha k pilotnému projektu č.2: Dotazník pre získanie súhlasu zákazníka 

Obchodný partner :  Peter Šalát, Ing. 
Odberné miesto :  ČOM 123 456 , Prešov, Mierová 54 
Segment prieskumu : XX (len pre potreby vyhodnotenia prieskumu) 

 
 
Dotazník k projektu „Smart metering – Inteligentné meranie“ 
 
 
 
1. Máte záujem zúčastniť sa projektu ? 

a) áno, mám záujem zúčastniť sa projektu 
b) nie, ale považujem to za dobrú aktivitu 
c) nie, navrhujem iné aktivity napr.    ............................................................................. 
d) nie, nemám záujem zúčastniť sa projektu 

 
 
2. Ak by v budúcnosti bolo možné  vybaviť odberné miesto tzv. informačným displejom, privítali 

by ste takéto riešenie? 
a) áno 
b) nie 
c) ešte neviem 

 
 
3. Vaše kontaktné údaje 

a) telefón 
b) e-mail     .............................@..................... 
c) poštová adresa 

 
 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Príloha k pilotnému projektu č.3: Formulár na zasielanie informácii o 

spotrebe zákazníkovi 

Zdroj: Východoslovenská distribučná a.s, Východoslovenská energetika a.s. www.vsds.sk 
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Príloha k smernici EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/72/ES 

Zdroj: Európsky parlament a rada. 

(ods. 2) 

Členské štáty zabezpečia zavedenie inteligentných meracích systémov, ktoré sú pomôckou 

pri aktívnej účasti spotrebiteľov na trhu s dodávkami elektriny. Zavedenie týchto meracích 

systémov môže byť predmetom ekonomického hodnotenia všetkých dlhodobých nákladov 

a prínosov pre trh a jednotlivých spotrebiteľov alebo otázky, ktorá forma inteligentného 

merania je ekonomicky výhodná a nákladovo efektívna a aký časový harmonogram ich 

rozmiestnenia je reálny.  

Toto hodnotenie sa uskutoční do 3. septembra 2012. 

V závislosti od tohto hodnotenia členské štáty alebo akýkoľvek príslušný orgán, ktorý 

poveria, pripravia harmonogram s cieľom až 10 rokov na zavedenie inteligentných 

meracích systémov. Keď sa inštalácia inteligentných meracích zariadení zhodnotí 

pozitívne, do roku 2020 sa inteligentné meracie systémy nainštalujú u aspoň 80 % 

spotrebiteľov. 

Členské štáty alebo akýkoľvek príslušný orgán, ktorý určia, zaručia, aby sa na ich územiach 

dosiahla interoperabilita týchto meracích systémov, a náležite zohľadnia príslušné normy 

a osvedčené postupy a význam rozvoja vnútorného trhu s elektrinou.  


