
Energetika – zmeny, aké tu ešte neboli... Alebo kam kráčajú utility. 

Revolúcia v energetike! Silné slová? Možno sa niekomu budú zdať neadekvátne tomu, čo sme tu mali 
dlhé roky, keď energetika i celý utilitný sektor boli oázou stability, konzervatívnosti 
a predvídateľnosti. Avšak práve teraz sa v energetike, a nielen v nej, začína diať niečo veľmi 
významné.  Nie sú to iba prvé silné signály, ale už aj prvé zmeny, ktoré sa zdajú byť nezvratné. Na 
tých najvýznamnejší odborných fórach (naposledy aj na tohoročnom European Utility Week 
v Barcelone) renomovaní odborníci vyhlasujú, že utility už nebudú tým čím boli, ale digitálnymi 
spoločnosťami, ktoré budú okrem tradičných činnosti ponúkať komplexné služby v oblasti energie 
i mimo nej. Digitalizácia, alternatívne zdroje, inteligentné siete, internet vecí, dátová analytika, 
kybernetická bezpečnosť – to sú úplne nové pojmy, ktoré sú už trvalo spájané s utilitami 
a s elektroenergetikou zvlášť a  len podčiarkujú novú paradigmu. Nedávno zverejnený tzv. zimný 
energetický balíček s názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ako i nedávna slovenská 
odborná konferencia efocus o inteligentných sieťach toto nové smerovanie len potvrdzujú. 
V nasledujúcich riadkoch ponúkame zopár záverov, ktoré odzneli na vyššie uvádzaných odborných 
fórach. 

 

Globálna realita je viac ako zrejmá. Pretrvávajúca ekonomická nestálosť, pokles dopytu, klesajúci 
obrat, prebytok kapacít, tlak na profitabilitu, dekarbonizácia, energetická efektívnosť a obmedzené 
disponibilné zdroje sú otvorenými otázkami ako ďalej. Integrácia decentralizovaných zdrojov a úložísk 
obnoviteľnej energie, vytváranie mikrogridov, decentralizácia hodnoty, zmeny vo fungovaní 
tradičných utilít, zmeny fungovania trhu, dostupnosť informácií ako aj zmeny v očakávaní postavenia 
a angažovania koncových zákazníkov  - to je iba zlomok nových úloh, ktorým musí dnes priemysel 
čeliť. Preto aj analytici medzinárodnej spoločnosti IDC očakávajú, že v roku 2018 sa väčšina 
energetických spoločností vydá na cestu digitálnej transformácie podnikania. Ba čo viac, tradičné 
biznis modely nebudú  bezo zvyšku fungovať tak ako doteraz a odhaduje sa, že v roku 2020 budú 
utilitné spoločnosti generovať až 40 perc. svojho obratu z činnosti mimo tradičné domény svojho 
podnikania. 

Ak by sme významné odborné európske fóra brali ako lakmusový papierik prichádzajúcich zmien, tak 
v porovnaní s minulým rokom sme na tohtoročnom European Utility Week zaregistrovali významný 
posun. Kým minulý rok sa vystavovatelia predbiehali v technologicky orientovaných riešeniach ako 
smart metering, inteligentné siete a riešenia, tento rok sa pozornosť sústredila na  komplexnejšie 
témy ako inteligentné mestá, inteligentné technológie, meranie neelektrických veličín ako voda, 
teplo a plyn, ako aj na technológie pre životné prostredie. 



Energetika pri svojej transformácii, čo vyzdvihuje aj iniciatíva Energetickej únie a nový energetický 
balíček, by mala stáť na piatich pilieroch, a to energetická bezpečnosť a konkurencieschopnosť, 
funkčný spoločný trh, energetická efektívnosť, dekarbonizácia a integrovaný prístup k inováciám 
a v neposlednom rade  angažovaný koncový odberateľ.  

Smerom k multiutilitám 

Ak by sme ale hľadali odpoveď na otázku, aké  je ďalšie smerovanie technológií pre inteligentné siete, 
ponúkajú sa viaceré vysvetlenia. Predovšetkým inteligentné meracie systémy, ktoré boli doteraz 
zacielené len na energetiku, sa uberajú smerom k multiutilitám, teda k meraniu nielen elektriny a 
plynu, ale aj tepla a vody. A čo s dátami z inteligentných meračov? Údaje by mali smerovať do 
domácich energetických manažmentov s cieľom vizualizovať dáta v reálnom čase s využitím ďalších 
senzorických prvkov na úrovni konceptu internet vecí (IoT). Veľký rozmach zaznamenali 
poskytovatelia energetických služieb na báze otvorených dát s cieľom poskytovať pre koncových 
odberateľov poradenskú činnosť. Veľký objem generovaných dát bude súvisieť s osvojením si 
konceptu Big data, teda s potrebou ich pokrokového analyzovania a implementácie kognitívnych 
systémov, cloudových služieb a bezpečnostných kybernetických riešení. To o.i. bude vyžadovať, aby 
utility zamestnali nový typ odborníkov, ako sú analytici dát, data scientists. So zavádzaním 
inteligentných meracích systémov sa očakáva rozvoj nových typov služieb, ako dynamické tarify, 
diaľkové zapínanie a vypínanie dodávky, poskytovanie informácií o registroch a profiloch, notifikácia 
prerušení a obnovení dodávky a monitorovanie kvality elektriny.   

Je potrebné si uvedomiť, akú novú pridanú hodnotu ponúkajú inteligentné siete: 
• optimalizáciu (elimináciu negatívnych dopadov na prevádzku sústavy vplyvom inštalácie 

nových technológií), 
• flexibilitu (aplikáciu inovatívnych prístupov a pripravenosť na integráciu OZE - napr. striedavé 

vs. jednosmerné siete), 
• interoperabilitu (schopnosť integrácie a súčinnosti technológií, dát a procesov od rôznych 

výrobcov v rámci sústavy), 
• možností big data & analytics (pokroková analýza veľkého objemu dát umožni prediktívnu 

údržbu, energetické poradenstvo a podporí zmeny správania koncových odberateľov... ), 
• ICT a manažment dát (infraštruktúra na báze informačných a komunikačných technológií 

umožní novým spôsobom manažovať dáta, a teda zaviesť digitálne energetické služby a 
pod.). 

 
Na obzore virtuálne elektrárne 
 
Vývoj smeruje k tomu, že popri neveľkom počte veľkých elektrární, sa začínajú objavovať narastajúce 
počty menších výrobní, ktoré získavajú energiu hlavne z obnoviteľných zdrojov. Sú však geograficky 
rozložené na mnohých miestach a u niektorých typov ich dodávky závisia do značnej miery od 
výkyvov počasia. Z hľadiska funkčnosti a stability celej rozvodnej siete tak elektrárne, ktoré využívajú 
obnoviteľné zdroje energie, predstavujú záťaž pre sústavu svojou volatilitou. Jedným z riešení pre 
vyššiu bezpečnosť dodávky elektriny môže byť virtualizácia, ktorá využíva pokrok v IT oblasti. Rýchle 
komunikácie a vysoký výkon počítačov a databázových systémov vytvára priestor pre spájanie 
potenciálu malých roztrúsených zdrojov do celku, ktorý je schopný poskytnúť regulačnú rezervu 
a tým prispieva k stabilite elektrizačnej sústavy. 
 
Príklady, ktoré by mohli inšpirovať 
 



Decentralizácia výroby elektriny odštartovala výrobou z fotovoltických elektrární a veterných turbín. 
V modernom ponímaní však decentralizácia znamená niečo navyše: ekologicko-energetické 
hospodárstvo, ktoré sa pozerá na využitie energie ako celku. Ilustratívnym príkladom je mestečko 
Tesla Town v Austrálii, v ktorom vyrobená energia sa aj spotrebováva. Slúži nielen na nabíjanie 
elektromobilov, ale je aj súčasťou recyklovanej ekonomiky, ktorá maximálne využíva dažďovú vodu a 
separovaný odpad. V porovnaní s bežnými obydliami sa v tomto meste ušetrí až 43% spotreby vody, 
odpad sa zredukuje o neuveriteľných 80% (viac na http://inhabitat.com). 
 
Veľmi zaujímavá oblasť budovania mikrogridov sa odohráva na úrovni zdieľanej ekonomiky, 
vzájomného započítavania odovzdanej elektriny. Príkladom toho je mikrogrid v New Yorku, v časti 
Brooklyn. V mikrogride sú obyvatelia, ktorí inštalujú obnoviteľné zdroje a vyrábajú energiu a sú aj 
takí, ktorí energiu iba spotrebúvajú. V mikrogride tak výrobcovia ako aj čistí spotrebitelia vidia  toky 
energie, dokážu si ich zarátať a vyúčtovať (viac na http://brooklynmicrogrid.com). 
 
Aj domácnosti, ktoré nevlastnia solárne panely, budú môcť napriek tomu využívať solárnu energiu a 
zároveň šetriť. Sľubuje to zabezpečiť online energetická spoločnosť Arcadia Power, ktorá v USA práve 
spúšťa prvý komunitný solárny program. Domácnosti sa prihlásia k odberu zelenej energie na webe 
Arcadia Power. Týmto spôsobom získavajú podiel prostredníctvom Solar Power Agreement ku 
konkrétnemu solárnemu projektu. Z účtov za elektrinu následne Arcadia Power domácnostiam 
odpočítava to, čo vyprodukujú ich solárne panely a dodajú do sústavy. Náklady, ktoré by domácnosť 
vynaložila na vlastné solárne panely sa tým de facto premietnu do účtov za energie. V prípade 
priemernej americkej domácnosti, ktorá mesačne platí na účtoch za elektrinu 114 dolárov, by podľa 
Arcadie mohlo na dosiahnutie nulových účtov za elektrinu stačiť približne 25 solárnych panelov. 
 
Ďalší príklad sme našli vo Švédsku, ktoré plánuje zvýšiť  svoj podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe 
elektriny. V tomto zámere zohráva hlavnú úlohu ostrov Gotland. Gotland je najväčším ostrovom v 
Baltskom mori s celkovou rozlohou 3 140 km2, kde žije približne 58 000 obyvateľov, avšak ročne ho 
navštívi ďalších 300 000 turistov. Nachádza sa 90 km od kontinentálneho Švédska a je jednou z 
najobľúbenejších turistických destinácií. Projekt Smart Grid na ostrove Gotland je schopný integrovať 
do siete veľké objemy veternej energie a energie z ďalších obnoviteľných zdrojov pri súčasnom 
udržaní spoľahlivosti elektrickej sústavy. Projekt na ostrove Gotland  má slúžiť ako medzinárodný 
model pre inteligentné elektrické siete. Takéto siete však budú vyžadovať nové trhové modely ako aj 
inteligentnejšie riešenia integrácie elektrickej energie z decentralizovaných obnoviteľných zdrojov do 
energetických systémov, ktoré by podporili širšie spektrum výrobcov obnoviteľnej energie. Tento 
projekt by mal ukázať, ako sa dá modernizovať distribučný systém tak, aby zvládol integrovať veľké 
objemy výroby elektriny z veternej energie.  

Internet vecí 
 
Internet vecí (Internet of Things, IoT) je koncept siete s pospájanými objektmi najrôznejších druhov 
(napr. chladnička, teplomer, najrôznejšie snímače a senzory), kým internet všetkého (Internet of 
Everything, IoE) predstavuje sieť, v ktorej sú navzájom prepojení nielen ľudia a počítače, ale aj proce-
sy, dáta a veci okolo nás, ako sú stroje, alebo autá a ďalšie objekty. Ide teda o logické pokračovanie 
masového rozvoja internetizácie a sieťových služieb s využitím senzorov rôzneho typu a určenia. 
Tento koncept zažíva práve dnes marketingový boom, v praktickej rovine pár rokov potrvá, kým sa 
naplno prejaví jeho pridaná hodnota. No predpovede odborníkov Cisco naznačujú, že sa tak aj udeje. 
Kým v minulom roku bolo celkovo inštalovaných  25 miliárd IoT zariadení, roku 2020 ich bude 
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násobok, teda 50 miliárd a v roku 2030 dokonca 500 miliárd. Je povšimnutiahodné, že nezaostáva ani 
utilitný sektor, v minulom roku inštaloval 450 miliónov IoT zariadení, v roku 2020 to už bude miliarda!  

Odborníci už teraz vidia široké možnosti využitia konceptu IoT v utilitnom svete. Napríklad v oblasti 
inteligentného merania na monitoring a riadenie spotreby energií, sledovanie hladiny vody, ropy a 
zemného plynu v skladovacích nádržiach a cisternách, monitorovanie a optimalizácia výkonu 
solárnych elektrární, meranie tlaku vody v potrubných systémoch a podobne. V inteligentných 
domoch na vzdialené ovládanie podmienok v bazéne, monitoring spotreby energií a vody pre získanie 
rady, ako znížiť výdavky a spotrebu, zapnutie a vypnutie spotrebičov na diaľku pre zabránenie 
nehodám a úsporu energie, detekciu otvorených okien a dverí a vniknutí do objektov. Široké 
možnosti sa ponúkajú aj vo vodnom hospodárstve: monitorovanie kvality vody z vodovodov 
v mestách, detekcia únikov chemikálií v riekach, zisťovanie unikania splodín a odpadov z tovární 
v riekach, detekcia únikov vody mimo nádrží a kolísanie tlaku naprieč potrubím, monitorovanie 
kolísania hladiny vody v riekach, priehradách a nádržiach. Týmto sa možnosti internetu vecí zďaleka 
nevyčerpali, ďalšie aplikácie sú v oblasti bezpečnosti a ochrany energetických zdrojov, v logistika, 
industriálnej kontrole. 

Očakáva sa, že spájaním na pôdoryse doterajších spoločností budú vznikať nové, ktoré budú 
poskytovať riešenia na báze IoT. 

Elektromobilita 

Ešte pred pár rokmi by sme spojitosť elektromobilov a elektroenergetiky považovali za dosť vzdialenú 
hudbu budúcnosti, dnes je realitou. Už nielen Tesla, ale aj tradiční veľkí výrobcovia plánujú,  alebo už 
prichádzajú na trh s novými modelmi elektromobilov, respektíve hybridných pohonov.  Do roku 2020 
uvedú poprední výrobcovia na trh elektromobily s dojazdom 300 až 400 kilometrov.  Tento trend 
poháňa aj európska legislatíva o alternatívnych palivách, ktorá stanovila do roku 2021 emisný limit 95 
gramov CO2/km pre celú flotilu vo vozovom parku. Je viac ako zrejmé, že dnešná úroveň limitu 120 gr 
CO2/km sa nedá znížiť doterajším konceptom motorizácie a jedinou cestou zostáva ekologická 
doprava s využitím elektromobilov. Už dnes sa formujú netradičné partnerstvá a biznis modely 
automobiliek  s energo ekosystémom, alebo ekosystémom zdieľanej ekonomiky (Nissan/Enel, 
BMW/e-on, Tesla/SolarCity, Toyota/Uber) s cieľom prepojiť dopravu a zdroj energie. A to sa ešte 
nezmieňuje o koncepte autonómnych áut, ktoré sa už začínajú testovať v reálnej premávke... 

Ako odznelo aj v panelovej diskusii na konferencii efocus Inteligentné siete,  vecí sa síce dali do 
pohybu, ale mnohé sa bude musieť riešiť takpovediac za pochodu. Buduje sa európska sieť nabíjacích 
staníc (ale i slovenská – t.č. 20 rýchlo nabíjacích staníc, do roku 2018 okolo 50), vlády viacerých krajín, 
vrátane SR, sa snažia podporiť nákup elektromobilov finančným príspevkom, vývoj rýchlo nabíjačiek  
akceleruje – do dvoch rokov budú v Európe nabíjačky o výkone 300 kW, čim by motorista nemusel 
stráviť nabíjaním viac ako dvadsať minút... Samozrejme, otvorenou otázkou ostáva, ako na tento 
rozmach elektromobility a záťaž pri odbere zareaguje rozvodná sieť, či nevznikne potreba budovať 
ďalšie zdroje.  

Zauvažujme teda o tomto aspoň teoreticky: pri 10 nabíjacích stojanoch by musel byť príkon takejto “pumpy” na úrovni 3 
MW, čo je spotreba menšieho mestečka. Otázka je, či by pri menej ako polovičnom dojazde oproti spaľovacím autám 
nemalo tých stojanov byť aspoň raz toľko. Aj počet staníc by mal byť väčší a tak je potrebné dimenzovať zdroje na pokrytie 
takejto záťaže. Ak sa predpokladá, že do desiatich rokov bude polovica všetkých áut s elektro pohonom, bude potrebné 
rátať minimálne s batériami 100 kW. Ak je dnes u nás 2,7 milióna áut, tak o desať rokov predpokladáme viac ako milión e-
mobilov. Na nabitie z 0 na 100% behom hodiny by bol potrebný príkon stojanov 130 GW, pričom minuloročná špička SR 
bola 4,4 GW. Aj keby sa nabíjanie odohrávalo 10 hodín, stále potrebujeme 13 GW. Fyzika nepustí. Jadrový blok u nás má 
okolo 0,5 GW a tak to potom vychádza na postavenie ďalších dvoch Mochoviec... 

Inteligentné merače – ako ďalej... 



Tretí energetický balíček stanovil cieľ, aby 80 perc. spotrebiteľov v EÚ malo do roku 2020 
nainštalované inteligentné meracie systémy (IMS) podmienené  pozitívnym vyhodnotením 
dlhodobých celospoločenských prínosov a nákladov.  Odhaduje sa, že súčasná realita je niekde na 
úrovni 60 až 72 percent. Sedemnásť členských štátov EÚ deklarovalo plný rollout IMS, ale iba štyri 
krajiny majú penetráciu užívateľov na úrovni 80 a viac percent. Niektoré krajiny hlásia implementáciu 
na úrovni 30 až 80 percent, zopár na úrovni 10 až 30 percent  a osem členských krajín so zavádzaním 
nezačalo, alebo iba začína.  

   

V diskusnom paneli nedávnej konferencie efocus Inteligentné siete všetky tri regionálne distribučné 
spoločnosti deklarovali, že napĺňajú svoje plánované ročné zámery v súlade s legislatívou na vyše 90 
percent. Celkovo je na Slovensku nainštalovaných okolo 80 000 inteligentných meračov, pričom 
cieľov stav v roku 2020 je 400-tisíc, čo je asi pätina cieľového stavu. Niekoľko stoviek meračov 
inštalovali aj miestne distribučné spoločnosti, čo však súvisí s posunom povinnosti na tento a ďalšie 
roky. Sfunkčnil sa aj systém odosielania dát z IMS do OKTE. Najväčší objem prác však očakávajú 
regionálne distribučné spoločnosti pri inštalácii IMS pre kategóriu III, teda domácnosti – odberné 
miesta s ročným odberom nad 4 MWh. V zásade sa nevyskytli závažnejšie problémy s osvojením si 
novej technológie, dominuje prenos dát technológiou GPRS, experimentálne sa overujú aj ďalšie 
technológie ako PLC, LORA, či cez internetové rozhranie. Bezpečnosť dát je rovnako zabezpečená 
šifrovaním. Potiaľ by bolo všetko v poriadku. 

Zásadná otázka, ktorá sa objavuje v každej diskusii a kladie sa od samého počiatku inštalácie – kto 
bude mať benefit z inteligentných meračov? Konečný užívateľ zatiaľ rozhodne nič nezískava, pretože 
dodávateľom elektriny chýba možnosť využiť dynamické cenové ponuky v závislosti od cien elektriny 
na trhu a variabilnú tarifikáciu (tá sa má stanoviť až v novej Vyhláške URSO v roku 2017) , ktorou by 
dokázali motivovať spotrebiteľa k ekonomickému správaniu (napríklad používaniu niektorých 
spotrebičov - práčky -  mimo odber v špičke, teda v neskorých nočných či skorých ranných hodinách). 
Ani efekt zopár centov či eur, ktorý by takto dnes získali, nie je dostatočne presvedčivý, aby zásadne 
menili svoje správanie. Ako sa na to pozerajú distribučné spoločnosti, čo im inteligentné merače 
priniesli? Pravdupovediac, „dobrovoľne-povinne“ museli investovať značné prostriedky do nákupu 
a inštalácie meračov a zhodnotenie takejto investície sotva môžu očakávať v horizonte najbližších 
rokov... Predsa len určité prínosy sa objavili. Nová technológia im umožňuje diaľkové odpájania 
a pripájanie elektromerov, ako aj parametrizáciu, čim odstránili fyzické výjazdy technikov na miesto 
spotreby a tým dosiahli aj určitú úsporu nákladov. Inteligentné merače ukázali distribučnými 
spoločnostiam reálny stav siete, časti, ktoré je potrebné modernizovať. A ako sa zhodli zástupcovia 
všetkých troch regionálnych distribučných spoločnosti, pokrok sa predsa nedá zastaviť, modernizácia 
tohto typu by prišla skôr či neskôr... Takže zrátané -  byť na vlne inovácií dáva komparatívnu výhodu 
do budúcnosti – takáto cesta vodárov a plynárov pravdepodobne tiež neminie. Budú však môcť využiť 
technológie distribučných spoločností. 

Nový dizajn trhu 



Pojem inteligencia v spojitosti s energetikou sme zaregistrovali najskôr s európskou iniciatívou 
zavádzania smart metrov, teda inteligentných meracích systémov (IMS). Ako je známe, túto iniciatívu 
z úrovne Európskej komisie odštartoval 3. energetický balíček a u nás následne Zákon o energetike 
ako aj Vyhláška MH SR. Transformáciu  energetiky bude akcelerovať v budúcnosti nový energetický 
balíček, ktorý je spájaný aj s novým dizajnom trhu. Iniciatíva Európskej komisie  si kladie za cieľ 
uľahčiť integráciu rastúcej variabilnej výroby elektriny na báze obnoviteľných zdrojov, ktorá bude 
priamo pripojená do distribučných sústav. Na túto iniciatívu bude  nadväzovať balík legislatívnych 
návrhov k rozvoju obnoviteľných zdrojov energie (tzv. RED II), ktorý bude revidovať aktuálnu 
smernicu EÚ v oblasti podpory OZ. Ďalším legislatívnym balíkom bude nový systém  riadenia 
(Governance), ktorý bude predpisovať členským štátom vytvárať a predkladať národné energetické 
a klimatické plány. Tie by mali byť previazané na klimatické a energetické ciele EÚ do roku 2030, 
podľa ktorých by podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny v EÚ mal narásť  
z dnešných 28 perc. na 50 percent. Práve v tomto parametri začína Slovensko výrazne zaostávať za 
priemerom EÚ. Cieľ pre OZE je však stanovený pre celú EÚ a nie pre jednotlivé členské krajiny 
(individuálne ciele krajín budú stanovené v národných plánoch). Rast podielu obnoviteľných zdrojov 
by mal byť geograficky umiestnený tam, kde sú na to prírodné podmienky, preto je potrebné hľadať 
synergie medzi regiónmi a krajinami, integrovať trhu, rozvíjať krátkodobé trhy a posilňovať 
infraštruktúru. 

   
Zdroj: M. Nicz, MH SR 

IMS a ďalší rozvoj 

Z celoeurópskeho (a rovnako aj slovenského) pohľadu existujú viaceré problémové oblasti súčasného 
trhu: „model trhu“ nie je prispôsobený pre výzvy spojené so zvyšujúcim sa podielom 
decentralizovanej a variabilnej výroby a technologický vývoj – potreba „flexibility“. Podľa analýz 
Európskej komisie decentralizácia výroby na báze  variabilných OZE  vyžaduje aktívne zapojenie 
odberateľov (z pohľadu systému), rovnako je nevyužitý potenciál ich možnej flexibility („Demand 
Response“), či nízka motivácia pre distribučné spoločnosti aktívne riadiť sústavy. 

Na druhej strane je pomalé zavádzanie nových služieb, nízka úroveň existujúcich služieb, nízka 
výkonnosť maloobchodných trhov, čo súvisí so slabou konkurenciou na maloobchodných trhoch, 
rovnako slabé je aj zapojenie odberateľov (spoločný „driver“ z pohľadu systému a trhu). 

Je zrejmé, a viaceré pripravované iniciatívy Európskej komisie naznačujú, že podmienky zavádzania 
inteligentných meracích systémov pre koncových odberateľov sa  budú nanovo meniť a sprísňovať. 
Zavedie sa právo odberateľa na inštaláciu alebo „upgrade“ IMS a všetkých 10 odporúčaných 
funkcionalít, vrátane práva odberateľa na zmluvu s dynamickou tvorbou ceny. Súčasne legislatíva  EÚ 
bude vyžadovať postupné odstránenie cenovej regulácie dodávky s výnimkou preukázateľne 
zraniteľných odberateľov. Bude sa definovať rola a kritéria nezávislosti  prevádzkovateľov 
distribučných sústav (PDS) v špecifických otázkach (napr. „data handling“), zavedú sa celoeurópske 



princípy pre reguláciu a odmeňovanie PDS a zavedie sa transparentnosť a porovnateľnosť (metodík) 
distribučných taríf. 

Budúci vývoj v oblasti IMS a IS by mal reflektovať  nové globálne výzvy a trendy, ako je 
decentralizácia výroby na báze OZE spojená s legalizáciou nového typu užívateľa, tzv. prosumer 
(vyrába, spotrebúva, skladuje a eventuálne  dodáva elektrinu do siete a predáva na trhu priamo 
alebo sprostredkovane). Energetický systém by mal byť tým pádom flexibilnejší predovšetkým  
decentralizáciou systémových služieb, vrátane lokálneho skladovania elektriny a aktívneho riadenia 
sústavy, predovšetkým distribučnými spoločnosťami. Inštalácia IMS s novými funkcionalitami sa 
vníma ako kľúčový technologický predpoklad pre posilnenie postavenia koncového odberateľa na 
trhu, najmä malých podnikov a odberateľov v domácnosti. 

 Zhrnutie 

V oblasti vývoja technológií pre inteligentné siete možno očakávať trend využívania inteligentných 
meracích systémov v mulitiutilitách, silnú väzbu smart gridu na inteligentné lokality, budovy, 
domácnosti a služby pre koncových odberateľov. Zaiste bude silnieť tlak na aktívne riadenie a 
flexibilitu prevádzky prenosových a distribučných sústav. Decentralizácia výroby energie už začala, 
možno očakávať vznik mikrogridov a zdieľanej ekonomiky služieb. Čelíme výzve čoraz väčšej zložitosti 
a komplexnosti riešení aj s nástupom konceptu internet vecí, veľkého objemu dát určených pre 
spracovanie v reálnom čase (big data) či elektromobility. V konečnom  dôsledku trend smeruje ku 
konceptu inteligentných miest, ktoré využívajú všetky technologické vymoženosti súčasnej doby. 

Napredovať v tomto smere aj na Slovensku znamená  spojiť sily, nastaviť širokú spoluprácu štátnych, 
vzdelávacích a vedeckých inštitúcií a podnikov v SR s väzbami na zahraničie (moderné koncepcie, 
legislatíva, vzdelávanie, veda a výskum, pilotné projekty, implementácia, prevádzka, rozvoj, 
koordinácia). Pozitívnym krokom je uvedomenie si novej paradigmy, preto aj na pôde Ministerstva 
hospodárstva SR vznikla platforma Smart Energy, ktorá združuje našich popredných odborníkov, aby 
diskutovali a navrhovali najbližšie inovačné kroky. Pochopiteľne, diskutovať nestačí. Mali by sme 
pokročiť  v rozvíjaní telekomunikačnej infraštruktúry, prístupových sietí, ktoré prepoja všetky 
moderné komponenty. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať štandardizačnému rámcu 
a interoperabilite, čo je základným predpokladom, aby riešenia desiatok ba až stoviek dodávateľov 
boli navzájom kompatibilné. 

 

Spracoval Jozef Šupšák  

(z podkladov prednášateľov a diskutérov na konferencii efocus Inteligentné siete P. Chochola, F. 
Pecha, P. Križanského, J. Medeka, I. Trupa, J. Masaryka, M. Nicza, M. Slivu, O. Malého, Š. Džačku, M. 
Valjašeka a S. Beňovej) 
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