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Výpadky elektriny v obci 
Hamuliakovo



Témy
1. Príčiny výpadkov elektrickej energie na vzdušných sieťach VN
2. Prijaté operatívne opatrenia ZSD na zníženie počtu výpadkov
3. Plánované systémové opatrenia pre celý región



Príčiny výpadkov na vzdušných vedeniach 
VN

• Výpadky spôsobené krátkodobým 
medzifázovým skratom alebo zemným 
spojením

• Dĺžky trvania 0,5s a 90s
• Príčiny krátkodobých výpadkov:

• porasty
• poveternostné podmienky
• fauna 

Krátkodobé výpadky

• Trvalý medzifázový skrat alebo zemné 
spojenie

• Dĺžky trvania do fyzického odstránenia 
príčiny

• Príčiny dlhodobých výpadkov:
• porasty
• poveternostné podmienky
• fauna
• poškodenie zariadenia 
• cudzie zavinenie 
• plánované práce (údržba, opravy, 

investície)

Dlhodobé výpadky





Foto: Ochrana dravcov na Slovensku



Prijaté opatrenia na zníženie výpadkov 
spôsobených vtáctvom, zima 2021/2022

• Montáž odkloňovačov letu vtákov na kritických 
úsekoch linky V350 – zrealizované koniec 
decembra 2021

• Zmena zapojenia distribučnej siete, aby výpadky 
spôsobené vtákmi mali dopad na čo najmenší 
počet odberných miest

• Výmena strednej fázy linky V350 za izolovaný 
vodič typu SAX –realizácia 2.3.2022

Operatívne opatrenia



Dlhodobé plánované opatrenia na zvýšenie 
spoľahlivosti dodávky elektrickej energie v 
oblasti  

• Postupnou kabelizáciou vzdušných vedení a prepojením s 
existujúcimi vedeniami vybudovať súvislý káblový napájač z rozvodne 
P. Biskupice do Hamuliakova

• Celkové plánované a schválené náklady investície:

• cca 2 200 000,- €
• Aktuálny stav:

• 1 etapa (Rovinka) zrealizovaná
• 2 etapa (Dunajská Lužná) prebieha územné konanie
• 3 etapa (Kalinkovo) pripomienkovanie projektovej 

dokumentácie
• 4 etapa (Hamuliakovo) príprava projektovej 

dokumentácie

Vybudovanie nového káblového napájača linky V511 

• Náročná príprava stavby s 
veľkým rozsahom prevažne v 
obciach

• Prieťahy v stavebnom konaní
• Neprimerané požiadavky 

stavebných úradov
• Náročná realizácia 

personálne a logisticky 
(celkovo cca 8800 m nových 
káblových vedení a 
rekonštrukcia 12 trafostaníc

Výzvy projektu, ktorým ZSD čelí



Širšie vzťahy – aktuálny stav



Širšie vzťahy – návrh



Ďakujeme za pozornosť
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