Plán obrany
opatrenia pre významných
používateľov siete (VPS)

Čo je čo?

Základné pojmy
ČO JE PLÁN
OBRANY?

KOHO SA
TÝKA?

PREČO
TERAZ?
ČO TO
OBNÁŠA?

Je súhrn všetkých technických a organizačných opatrení na zabránenie šírenia
alebo zhoršovania poruchy elektrizačnej sústavy, aby sa zabránilo jej kolapsu.
V oblasti elektroenergetiky sa Plán obrany týka všetkých stupňov distribúcie elektriny
od výroby (SE) cez prenos elektriny (SEPS), distribúciu (aj HTMAS) až po spotrebiteľov s
rezervovanou kapacitou nad 150 kW. (teda významných používateľov siete – VPS)
Z nariadenia Európskej komisie 2017/2196 vyplýva MDS HTMAS povinnosť informovať
VPS o povinných opatreniach ako aj overiť, či ich zrealizovali.

Zabezpečenie vybavenia umožňujúceho manuálne odpojenie stanovenej časti odberu a
Manuálne riadenie výkonu P/Q.
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Čo to znamená?

Opatrenia
Čo sa chápe pod pojmom
„manuálne odpojenie
stanovenej časti svojho
odberu“?

Každý odberateľ by mal mať svoju prevádzku v zmysle
elektroinštalácie prispôsobenú tak, aby bol schopný v
prípade vyhlásenia stavu núdze znížiť svoj odber najmenej o
37% z rezervovanej kapacity. (napr. vypnutím ističa jednej
časti prevádzky)

Čo sa chápe pod pojmom
„Plán obmedzovania spotreby“?

Čo sa chápe pod pojmom
„Manuálne riadenie výkonu
P/Q “?

Viac o opatreniach nájdete aj vo vyhláške
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.416/2012 Z.z

Je to jedno z obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike,
ktoré sa uplatňuje pri predchádzaní stavu núdze na
vymedzenom území a pri skúške stavu núdze pri nedostatku
elektriny v prenosovej sústave a distribučnej sústave.
Odberateľ pripojený do distribučnej sústavy realizuje obmedzujúce
opatrenia samostatne na základe vyhlásenia alebo oznámenia
dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo
verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch. Každý
účastník trhu s elektrinou je povinný podrobiť sa obmedzujúcim
opatreniam v elektroenergetike počas ich prípravy a realizácie.

Odberateľ alebo výrobca elektriny bezodkladne vykoná pokyny,
ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy (SEPS) vydal priamo
alebo nepriamo prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej
sústavy (napr. MDS HTMAS), a v takom stave zotrvá do
oznámenia ďalších pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
3

Čo mám robiť?

Potrebné kroky

Na základe písomnej výzvy, ktorú ste dostali listom od HTMAS je potrebné ...

...aby sme ubezpečili, že vo vašej spoločnosti boli realizované
všetky spomenuté opatrenia. Tie nie sú nové a veľmi
pravdepodobne ich už máte urobené...

...je tiež dôležité aby ste v stanovenom termíne
do 30. apríla 2020 informovali o stave realizácie
opatrení našu spoločnosť (HTMAS). Môžete tak urobiť
písomne, alebo e-mailom. V prípade, že potrebujete
bližšie informácie, kontaktuje nás prosím telefonicky
+421 905 610 590, +421 48 2297 701, alebo emailom
na adrese info@htmas.eu.
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