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Anotácia 

Dokument Havarijný plán prevádzkovateľa lokálnej distribučnej sústavy (ďalej len „HPLDS“) 

predstavuje podrobnosti, ktorými sa ustanovujú postupy pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri 

stave núdze, opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a opatrenia 

zamerané na odstránenie krízovej situácie. Havarijný plán je vypracovaný v zmysle zákona č.251/2012 

Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. zo dňa 31. júla 2012, § 64 odst. 7, písm. e, 

a Vyhlášky MHSR č.416/2012 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu 

núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na 

odstránenie stavu núdze. Ustanovuje postup zabezpečenia prevádzky plynárenských zariadení, resp. 

obnovu plynulej dodávky zemného plynu.  

 

NÁZOV, ADRESA PREVÁDZKOVATEĽA LOKÁLNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A ZAMESTNANCI 

ZODPOVEDNÍ ZA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY  

 

Adresa: ESCO Distribučné sústavy a.s. , Františkánska 4, Trnava 917 01 

 

Zamestnanci zodpovední za distribúciu elektriny: Ing. Pavol Zajíček, výkonný riaditeľ 

 

Telefónne číslo:  +421 917 504 359 
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1. Spôsob vyhlasovania a uplatňovanie obmedzujúcich opatrení na dodávku plynu pri 

stave núdze a pri predchádzaní stavu núdze 

 

Vyhlasovanie stavu núdze. 

Stav núdze vyhlasuje MHSR na základe návrhu plynárenského dispečingu. 

  

Vyhlasovanie obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze.  

1. Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve vyhlasuje a odvoláva na vymedzenom území alebo na časti 

vymedzeného územia prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní 

úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území (ďalej len „plynárenský dispečing“) vo 

verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského 

riadenia. Tieto opatrenia závisia od úrovne krízovej situácie. 

 

2. Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na odstránenie rozdielu medzi zdrojmi a spotrebou plynu 

plynárenský dispečing vykonáva uplatnením 

a) obmedzujúcich odberových stupňov pre odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým 

ročným množstvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nad 641,4 MWh 

alebo nad 60 000 m3, 

b) obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým 

ročným množstvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nad 641,4 MWh 

alebo nad 60 000 m3, 

c) havarijného odberového stupňa pre všetkých odberateľov. 

 

3. Dodávateľ plynu určí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, 

ak je na odberné miesto odberateľa súčasne s ročnou zmluvou na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 

alebo so strednodobou zmluvou na viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov uzatvorená aj 

krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich mesiacov. 

 

4. Dodávateľ plynu určí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, 

ak je na odberné miesto odberateľa uzatvorená krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe 

nasledujúcich mesiacov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu viac ako 641,4 MWh 

alebo 60 000 m3. Prevádzkovateľ distribučnej siete určí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a 

obmedzujúce vykurovacie krivky, ak je na odberné miesto odberateľa uzatvorená krátkodobá zmluva 

na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich mesiacov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného 

plynu viac ako 641,4 MWh alebo 60 000 m3 a odberateľ plynu má uzatvorenú zmluvu na distribúciu 

plynu. 

 

Obmedzujúce odberové stupne 

1. Obmedzenie odberu plynu podľa obmedzujúcich odberových stupňov uplatňuje plynárenský 

dispečing pre odberné miesta odberateľa, u ktorého viac ako 50 % ročného odberu plynu nezávisí od 

vonkajšej teploty ovzdušia (ďalej len „odberateľ nezávislý od vonkajšej teploty ovzdušia“). 

 

2. Základným odberovým stupňom je odberový stupeň 3, podľa ktorého sa odber plynu uskutočňuje 

bez obmedzenia. Základný odberový stupeň 3 uplatňujúci sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení 

je určený denným množstvom plynu odberateľa v m3. 
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3. Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa a znižujú zmluvne 

dohodnuté denné množstvo plynu. 

 

4. Pri obmedzujúcom odberovom stupni 

a) 5 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 000 MWh 

alebo nad 374 181 m3 znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa, 

b) 4 a 6 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 000 

MWh alebo nad 374 181 m3 znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa, ale 

nad hodnotu bezpečnostného minima. Pri odberovom stupni 4 odberateľ, ktorému je určený tento 

odberový stupeň, prechádza na náhradné palivo najneskôr do 8 hodín od vyhlásenia tohto 

odberového stupňa. Pri odberovom stupni 6 odberateľ, ktorému je určený tento odberový stupeň, 

prechádza na náhradné palivo najneskôr do 24 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa, 

c) 7 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 000 MWh 

alebo nad 374 181 m3 znižujú odber plynu pod hodnotu odberového stupňa 5, ale nad hodnotu 

bezpečnostného minima, 

d) 8 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 641,4 MWh 

alebo nad 60 000 m3 znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima bezodkladne od 

vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, ak je možné odber plynu znížiť bez poškodenia výrobného 

zariadenia odberateľa. Ak nie je možné bezodkladne znížiť odber plynu na hodnotu bezpečnostného 

minima bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu navrhne časový harmonogram 

potrebný na zníženie odberu, tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými 

podkladmi. Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na odbernom 

mieste odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a 

obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Bezpečnostné minimum je určené pre jednotlivé odberné 

miesto odberateľa v absolútnej hodnote v merných jednotkách zemného plynu v m3, alebo 

výnimočne na základe dohody odberateľa plynu s dodávateľom plynu v percentách zo základného 

odberového stupňa, 

e) 9 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 641,4 MWh 

alebo nad 60 000 m3 znižujú odber plynu na nulu. Ak nie je možné bezodkladne ukončiť odber plynu 

bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu navrhne časový harmonogram potrebný na 

ukončenie odberu, tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi. 

 

5. Odberateľ znižuje odber plynu na odberných miestach na úroveň bezpečnostného minima, ak 

zabezpečuje 

- bezpečnosť štátu, 

- činnosť ústavných orgánov, 

- výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových 

výrobkov, 

- spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, 

- prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, 

- výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné    

bezpečnostné podmienky, 

- výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, 

- nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, 

- výrobu elektriny, 
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- prevádzku prepravnej siete, 

- spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, 

- prevádzku vodární alebo čistiarní odpadových vôd, 

- prevádzku asanačného zariadenia, 

- prevádzku krematória. 

 

6. Ak využíva odberateľ plynu aj na iné účely ako v odseku 5 bodoch 1 až 14, znižuje túto časť odberu 

plynu na nulu. Ak nemôže túto časť odberu plynu bezodkladne ukončiť bez poškodenia výrobného 

zariadenia, navrhne časový harmonogram potrebný na ukončenie odberu, harmonogram odôvodní 

objektívne preskúmateľnými podkladmi. 

 

7. Obmedzujúce odberové stupne 4 a 6 môžu byť vyhlásené a môžu nadobudnúť účinnosť súčasne so 

základným odberovým stupňom alebo s obmedzujúcimi odberovými stupňami 5 a 7. 

8. Vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupňov pri hroziacom nedostatku plynu alebo obmedzení 

dodávok plynu uskutočňuje plynárenský dispečing z vlastného podnetu alebo na požiadanie 

ministerstva. 

 

9. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať 

výrobu okrem odberateľov uvedených v odseku 10 písm. a) až j). Zastavenie výroby sa nevzťahuje ani 

na odberateľov, ktorí plyn používajú na stabilizáciu výroby z obnoviteľných zdrojov energie, pričom 

nesmie byť prekročená stanovená hodnota bezpečnostného minima. Horná hranica hodnoty 

bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom 

nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o 

dodávke plynu s dodávateľom plynu. 

 

10. Bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste najviac do 90 % základného 

odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom plynu je pre odberné 

miesta odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia, ktorý preukázateľne odoberá plyn na 

a) výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových 

výrobkov, 

b) spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, 

c) zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, 

d) výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, 

e) zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, 

f) výrobu elektriny, 

g) prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, 

h) spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, 

i) prevádzku asanačného zariadenia, 

j) prevádzku krematória. 

 

11. Výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na 

časť odberu využívaného na účel uvedený v odseku 10 písm. a) až j) a bezpečnostného minima na časť 

odberu plynu využívaného na iný účel. Pre odberateľov, ktorí preukázateľne odoberajú plyn na 

prevádzku prepravnej siete, je bezpečnostné minimum na časť odberu plynu využívaného na takto 
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vymedzené účely 100 % základného odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s 

dodávateľom plynu. 

 

12. Odberateľ plynu odsúhlasí hodnotu bezpečnostného minima, obmedzujúce odberové stupne a 

obmedzujúce vykurovacie krivky s dodávateľom plynu pre odberné miesta odberateľa pri uzavretí 

zmluvy o dodávke plynu. Ak má oprávnený odberateľ uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu, dohodne 

výslednú hodnotu bezpečnostného minima, obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce 

vykurovacie krivky s prevádzkovateľom distribučnej siete pri uzavretí zmluvy o distribúcii plynu. 

 

 

Obmedzovacie vykurovacie krivky 

1. Obmedzenie odberu plynu vykurovacími krivkami je uplatňované pre odberateľov, u ktorých 50 % a 

viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia (ďalej len „odberateľ závislý od 

vonkajšej teploty ovzdušia“). 

2. Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje odber 

plynu do najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva. Obmedzujúce vykurovacie krivky sú 

odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu plynu v porovnaní 

so základnou vykurovacou krivkou 

 

3. Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú: 

a) druhá vykurovacia krivka, ktorá určuje znížený denný odber plynu vo vzťahu k základnej vykurovacej 

krivke takto: 

1.) 100 % pre odberateľov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu na odbernom mieste 

do 4 000 MWh alebo do 374 181 m3 vrátane, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické 

zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení, 

2.) najviac 90 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov a pre objekty 

škôl, 

3.) najviac 85 % pre ostatných odberateľov, 

b) tretia vykurovacia krivka, ktorá určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste vo vzťahu k 

základnej vykurovacej krivke takto: 

1.) 100 % pre odberateľov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu do 4 000 MWh alebo 

do 374 181 m3 vrátane, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické zariadenia 

zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení, 

2.) najviac 80 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov a pre objekty 

škôl, 

3.) najviac 70 % pre ostatných odberateľov. 

 

4. Odberateľ plynu, ktorý využíva časť odberu plynu na vykurovanie zdravotníckeho zariadenia alebo 

na vykurovanie bytov, dohodne s dodávateľom plynu v zmluve o dodávke plynu časť odberu plynu 

vyjadrenú v percentách z celkového odberu využívaného na tento účel a obmedzujúce vykurovacie 

krivky ako vážený priemer predpokladaného množstva odberu využívaného na tento účel. Odberateľ, 

ktorý časť odberu plynu využíva pre technologické potreby výrobných zariadení, pri vyhlásení 

obmedzujúceho odberového stupňa 8 alebo 9 nie je oprávnený zabezpečovať výrobu okrem 

odberateľov uvedených v bode 10. 
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Havarijný odberový stupeň 

Havarijným odberovým stupňom je stupeň 10, pri ktorom je nulový odber plynu. Pri jeho vyhlásení je 

dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov 

 

Poskytnutie údajov vzťahujúcich sa na jednotlivé odberové stupne a vykurovacie krivky 

1. Dodávateľ plynu poskytuje informácie vzťahujúce sa na odberové stupne a obmedzujúce 

vykurovacie krivky pre riešenie stavu núdze prevádzkovateľovi distribučnej siete, na ktorého sieť sú 

odberatelia príslušného dodávateľa plynu pripojení, každoročne do 30. novembra v rozsahu 

definovanom v odsekoch 2 až 4. Ak v priebehu roka dôjde k podstatnej zmene údajov, aktualizované 

údaje poskytuje dodávateľ plynu prvý týždeň nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa tieto údaje zmenili. 

Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje informácie vzťahujúce sa na odberové stupne a 

obmedzujúce vykurovacie krivky pre riešenie stavu núdze prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý 

plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, každoročne do 10. decembra v rozsahu 

definovanom v odsekoch 2 až 4. Ak v priebehu roka dôjde k podstatnej zmene údajov, aktualizované 

údaje poskytuje prevádzkovateľ distribučnej siete prvý týždeň nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa 

tieto údaje zmenili. 

 

2. Dodávateľ plynu pre riešenie stavu núdze poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete o 

odberných miestach odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia so zmluvným množstvom 

odberu plynu od 641,4 MWh alebo 60 000 m3 do odberu 4 000 MWh alebo 374 181 m3 informáciu o 

dennom maximálnom množstve plynu v m3, o hodnote denného odberu plynu v m3 pri odberovom 

stupni 3 uplatňujúcom sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, o hodnote jednotlivých odberov 

plynu v m3 pri obmedzujúcich odberových stupňoch 8 a 9 a informáciu o časovom sklze v hodinách pri 

nariadenom prechode z odberu v odberovom stupni 3 uplatnenom počas vyhlásenia obmedzujúcich 

opatrení na odber pri vyhlásenom obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9. 

 

3. Dodávateľ plynu pre riešenie stavu núdze poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete o 

odberných miestach odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia so zmluvným množstvom 

odberu plynu nad 4 000 MWh informáciu o dennom maximálnom množstve plynu v m3, o hodnote 

denného odberu plynu v m3 pri odberovom stupni 3 uplatňujúcom sa počas vyhlásenia obmedzujúcich 

opatrení, o hodnote jednotlivých odberov plynu v m3 pri uplatňovaní obmedzujúcich odberových 

stupňov 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a informáciu o časovom sklze v hodinách pri nariadenom prechode z odberu v 

odberovom stupni 3 uplatnenom počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení na odber pri vyhlásenom 

obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9. 

 

4. Dodávateľ plynu poskytuje pre riešenie stavu núdze pre prevádzkovateľa distribučnej siete o 

odberných miestach odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia informáciu o dennom 

maximálnom množstve odberu plynu v m3, vykurovaciu tabuľku odberu v m3 s hodnotami odberu pre 

prvú vykurovaciu krivku a Qletné v m3 a vykurovaciu tabuľku odberu s hodnotami odberu pre druhú 

vykurovaciu krivku a tretiu vykurovaciu krivku. 

5. Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje pre riešenie stavu núdze údaje o odberateľoch 

pripojených k jeho sieti tomu prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského 

dispečingu na vymedzenom území, v rovnakom rozsahu ako dodávateľ plynu podľa odsekov 2 až 4. 
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Informácie o dodávkach a zásobách plynu a informácie na zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu 

na vymedzenom území 

1.  Prevádzkovateľ zásobníka po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave núdze do 

odvolania stavu núdze ministerstvu poskytuje denné informácie o 

- skutočnom stave zásob jednotlivých účastníkov trhu s plynom, ktorí majú s prevádzkovateľom 

zásobníka uzatvorenú zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, 

- najväčšom vtlačnom a ťažobnom výkone jednotlivých účastníkov trhu s plynom, ktorí majú s 

prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, 

- skutočnej ťažbe plynu zo zásobníka pre jednotlivých účastníkov trhu s plynom, ktorí majú s 

prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu. 

 

2. Plynárenský dispečing po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave núdze do 

odvolania stavu núdze poskytuje ministerstvu denné informácie o: 

- dodržiavaní obmedzujúcich opatrení a zmluvne stanovenej hodnoty individuálneho odberu na úrovni 

bezpečnostného minima dohodnutého v zmluve o dodávke plynu alebo zmluve o distribúcii plynu 

konkrétnymi odberateľmi so zmluvne dohodnutým ročným odberom nad 4 000 MWh alebo nad 374 

181 m3, 

- celkovom dennom objeme distribuovaného plynu v distribučnej sieti pre odberateľov so zmluvne 

dohodnutým ročným množstvom odberu plynu nad 4 000 MWh alebo nad 374 181 m3, 

- plnení opatrení dohodnutých s ministerstvom na riešenie stavu núdze na vymedzenom území. 

 

3. Prevádzkovateľ prepravnej siete po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave 

núdze do odvolania stavu núdze poskytuje ministerstvu denné informácie o toku plynu za deň v 

miliónoch m3 na všetkých cezhraničných vstupných a výstupných bodoch. Plynárenský dispečing 

vyhodnocuje denne úroveň dostupných zdrojov plynu na nasledujúce tri dni a očakávanú spotrebu 

plynu na vymedzenom území. Pri vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve odberateľ plynu 

nie je oprávnený prekročiť hodnotu odberu stanovenú pre jednotlivé obmedzujúce odberové stupne 

alebo obmedzujúce vykurovacie krivky. 

 

LDS  ESCO Distribučné sústavy a.s. po obdržaní obmedzujúceho opatrenia z plynárenského dispečingu 

pre odberné miesto bezodkladne telefonicky upovedomí všetkých odberateľov v rámci lokálnej 

distribučnej sieti o obmedzujúcom stupni. Každý odberateľ na základe plánu obmedzenia spotreby je 

povinný znížiť spotrebu zemného plynu na hodnotu predpísanú v rámci obmedzujúceho odberového 

stupňa.  

 

Plán obmedzenia spotreby.  

ESCO Distribučné sústavy a.s. ako prevádzkovateľ LDS sa pri mimoriadnych situácii, obmedzení, havárii 

a pod., ktoré prichádzajú zvonku riadi pokynmi distribútora a schváleným plánom odberu podľa 

vykurovacích kriviek a regulačných stupňov, viď. príloha č. l. Spôsob uplatnenia regulácie na 

odberateľov v rámci LDS je vzhľadom na malý počet individuálny a riadi sa operatívne podľa potrieb, 

tak aby sa zamedzilo vzniku škôd na majetku. Obmedzujúce stupne pri ktorých dochádza k zníženiu a 

obmedzeniu dodávky až na hranicu bezpečnostného minima je možné uplatniť po vyčerpaní všetkých 

možností riešenia havárie, alebo stavu núdze.  
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Opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze v plynárenstve 

- Opatrenia na odstránenie stavu núdze v plynárenstve sa vykonávajú ako osobitné postupy na 

obnovenie riadnej prevádzky prepravnej a distribučnej siete bezodkladne. 

- Pri odstraňovaní stavu núdze postupujú prevádzkovatelia sietí podľa schválených havarijných plánov, 

pokynov plynárenského dispečingu a pokynov vlastného dispečingu. 

 

ZOZNAM TRHOVÝCH OPATRENÍ ŠTANDARDU BEZPEČNOSTI DODÁVOK PLYNU 

1.  Opatrenia na strane dodávky: 

1.1. zvýšenie pružnosti výroby, 

1.2. zvýšenie pružnosti dovozu, 

1.3. uľahčenie začlenenia plynu z obnoviteľných zdrojov energie do infraštruktúry plynárenskej siete, 

1.4. komerčný zásobník plynu – ťažobný výkon a objem plynu v zásobníkoch, 

1.5. kapacita terminálov LNG a maximálna kapacita odvádzania plynu do siete, 

1.6. diverzifikácia dodávok plynu a plynárenských trás, 

1.7. spätné toky, 

1.8. koordinovaný dispečing prevádzkovateľov prepravných sietí, 

1.9. využívanie dlhodobých a krátkodobých zmlúv, 

1.10. investície do infraštruktúry vrátane obojsmernej kapacity, 

1.11. zmluvné podmienky na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu. 

 

2. Opatrenia na strane spotreby: 

2.1. využívanie prerušiteľných zmlúv, 

2.2. možnosť prechodu na iný druh paliva vrátane využívania alternatívnych rezervných palív v 

priemyselných zariadeniach a v elektrárňach, 

2.3. dobrovoľné znižovanie odberu zákazníkov s pevným profilom odberu, 

2.4. zvýšenie efektívnosti, 

2.5. zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

 

2. Záverečné ustanovenia 

Havarijný plán prevádzkovateľa LDS ESCO Distribučné sústavy a.s. s. bol vypracovaný 

prevádzkovateľom LDS a predstavuje súhrn požiadaviek a pravidiel uplatňujúcich sa pri stave núdze v 

elektroenergetike v LDS. Jednotlivé ustanovenia tohto dokumentu sú záväzné pre všetkých 

oprávnených používateľov pripojených v LDS. 

 

Rozsah tohto Havarijného plánu je možné meniť a dopĺňať iba formou dodatkov, ktoré musia byť včas 

zverejnené a prístupné pre všetkých oprávnených používateľov LDS na webovom sídle 

prevádzkovateľa LDS. 

 

 


