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Opatrenia na odstránenie krátkodobých výpadkov 
elektrickej energie

Dôvody vzniku výpadkov v oblasti Dunajská Lužná, 
Šamorín, Miloslavov, Jurová

Časté výpadky sú spôsobené zvýšeným výskytom vtáctva, ktoré 
sa koncentruje na vodičoch elektrického vedenia a spôsobuje 
medzifázové skraty. Tieto skraty trvajú od 0,5 s až po 90 s a na 
odbernom mieste sa prejavia ako jednorazové prebliknutia alebo 
krátke výpadky elektrickej energie. 

Skraty, ktoré následne spôsobujú výpadky, spôsobujú nálety vtáctva 
na pole so slnečnicou, nad ktorým vedie dvojité vedenie vysokého 
napätia V228/610. Táto dvojlinka je vo vyhotovení citlivom na takéto 
nálety. 

Skraty vznikajú, ak príde k prepojeniu súčastí vedenia vtákom, ktorý 
dosadá do priestoru konzoly. Druhou príčinou je koncentrácia veľkého 
počtu vtákov na vodičoch elektrického vedenia. Pri náhlom odlete 
stoviek jedincov naraz dochádza k zmene napätia na vodiči, ktorý 
je takto vymrštený a kmitá. Ak je vedenie dvojité, vzájomný kontakt 
dvojice vodičov sa prejaví ako skrat na vedení.

Zvýšený počet výpadkov sme zaznamenali v tejto oblasti od augusta/
septembra tohto roku. Súvisí to s výsadbou slnečnice v blízkosti vedenia, 
ktorá spôsobila výraznejší výskyt vtáctva v danej lokalite. 

Situáciu monitorujeme aj v spolupráci s odborníkmi z občianskeho 
združenia Ochrana dravcov na Slovensku, s ktorým spolupracujeme na 
ekologizácii našich vedení a zariadení už niekoľko rokov. Ich vyjadrenie 
k tejto situácii je k dispozícii tu. 
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Realizované a pripravované opatrenia

V tejto lokalite boli hneď po vzniku problému realizované 
nasledovné opatrenia: 
• Okamžitá urýchlená montáž medzifázových rozperiek. 
• Úprava strednej konzoly vedenia a zabezpečenie usporiadania vedenia 

do súdka, čo by malo problém vzájomného kontaktu dvojice vodičov 
odstrániť. 

• Dohoda so starostami okolitých obcí, ktorí zabezpečia plán výsevu 
od poľnohospodárov na budúci rok. Na potenciálne kolízne miesta 
budú namontované rozperky, čím sa v budúcnosti predíde podobným 
problémom s výpadkami.

Dlhodobé plánované opatrenia na zvýšenie spoľahlivosti 
dodávky elektrickej energie v oblasti sú nasledovné:

Okrem operatívnych opatrení na elimináciu nárazov vtáctva do vedení 
sa v tejto oblasti plánuje investícia do kabelizácie vedenia. Postupnou 
kabelizáciou vzdušných vedení a prepojením s existujúcimi vedeniami 
sa plánuje vybudovať súvislý káblový napájač z rozvodne Podunajské 
Biskupice do Hamuliakova. Celková výška investície je cca 2 200 000 €, 
celkovo sa musí zakabelizovať 8 800 metrov káblových vedení 
a zrekonštruovať 12 trafostaníc. Ide však o časovo náročnú prácu, ktorá 

si vyžaduje aj vstup ďalších strán. Podmienkou kabelizácie je úspešné 
územné a stavebné konanie, pri ktorom môžu vznikať aj prieťahy, 
súvisiace s výkupom pozemkov a neprimerané požiadavky stavebných 
úradov. 

Aktuálne je projekt výstavby nového káblového vedenia z rozvodne 
110/22 kV Podunajské Biskupice, z ktorého budú napájané Rovinka 
a Dunajská Lužná, v nasledujúcej fáze: 
• 1. etapa (Podunajské Biskupice - Rovinka) - zrealizovaná
• 2. etapa (Rovinka - Dunajská Lužná) - vykonáva sa územné konanie
• 3. etapa (Dunajská Lužná - Kalinkovo) - vykonáva sa 

pripomienkovanie projektovej dokumentácie
• 4 etapa (Hamuliakovo) - príprava projektovej dokumentácie

V rámci stavebných konaní je vítaná aj pomoc samosprávy, najmä pri 
verejných diskusiách s potenciálne dotknutými vlastníkmi pozemkov, cez 
ktoré by mali prechádzať budúce podzemné distribučné vedenia.

Reklamácia a náhrada škody

Západoslovenská distribučná nie je povinná prípadnú škodu uhradiť. 
• Podľa § 1, písmeno a) Vyhlášky 236/2016 vydanej URSO, sa 

krátkodobý výpadok do 3 minút nepovažuje za zníženie kvality 
dodávanej EE, čo je aj v súlade s technickými podmienkami 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle § 3 Vyhlášky 236/2016 
vydanej URSO, uverejnených na stránke spoločnosti Západoslovenská 
distribučná a. s. a normou STN EN 50 160 „Napäťové charakteristiky EE 
dodávanej verejnými rozvodnými sústavami“.

• Podľa §31, odsek 1, písmeno e) Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 
má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť alebo prerušiť 
bez nároku na náhradu škody distribúciu elektriny pri poruchách na 
zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania. 

Odberateľ si musí náhradu škody uplatniť vo svojej poisťovni. 
Západoslovenská distribučná môže vystaviť odpoveď v znení 
predchádzajúcich odsekov, ktorú následne môže odberateľ pripojiť 
k žiadosti o náhradu škody pre poisťovňu, v prípade ak je poistený.

Ochrana spotrebičov

Čo sa týka ochrany spotrebičov, v prípade bežnej inštalácie je možné 
použiť prepäťové ochrany so správnou charakteristikou a korektnou 
montážou do celkovej inštalácie objektu a ešte doplniť samostatne pred 
chránený spotrebič, v prípade IT technológií sa odporúča kombinácia 
s UPS aby nedošlo pri výpadku k poškodeniu dát. Detailnejšie informácie 
je možné nájsť tu: https://www.legrand.sk/electrend/elektroinstalacie/
prepatova-ochrana-vam-zachrani-tisice-eur/. 











