Protireèenia
a otvorené otázky
liberalizovaného trhu
s elektrickou energiou
v podmienkach SR a EÚ

Elektrizaèná sústava (ES) je mimoriadne zloitý technologický
komplex. Skladá sa z koncových spotrebite¾ov elektrickej energie,
zo zdrojov elektrickej energie, z prenosovej sústavy (PS) a distribuèných sústav (DS). Dôleitým komplementárnym prvkom sú
v nových trhových podmienkach ete aj obchodníci s elektrickou
energiou. Momentálne existuje na európskom kontinente obrovská nadnárodne prepojená ES, ktorá obsahuje ve¾ký poèet synchrónne prepojených regulaèných oblastí (RO). Spotrebou a výrobou je to jeden obrovský gigant.
V dôsledku vytýèenia politickej smernice o liberalizácii trhu s elektrickou energiou v podmienkach SR dolo v posledných rokoch
v SR k radu závaných rozhodnutí a legislatívnych zmien týkajúcich sa organizácie a usporiadania sektoru elektroenergetiky.
Pod¾a momentálne platného konceptu fungovania sektoru elektroenergetiky v SR existujú výrobcovia elektrickej energie vnútri RO
SR organizaène, úètovne i právne úplne oddelene od prenosovej
a distribuènej sústavy. PS je samostatným právnym subjektom
a v oblasti distribúcie existujú tri právne samostatné distribuèné
spoloènosti. Otázka dostatoènosti zdrojov v SR bola ponechaná
na trh. Zodpovednos za dostatok zdrojov elektrickej energie
v dlhodobom horizonte pre spotrebite¾ov geograficky sa nachádzajúcich v RO SR toti u nemá v rámci RO SR iadny výrobca.
V reálnom èase, resp. v horizonte jedného kalendárneho roka je
za vyrovnanú bilanciu spotreba/výroba v RO SR zodpovedný prevádzkovate¾ prenosovej sústavy (PPS).
Spôsob prevádzky ES SR je predurèený reálnou topológiou prenosových i distribuèných sietí, poètom, druhom a rozloením zdrojov
el. energie a taktie rozumným a prirodzeným nasadzovaním pouite¾ných zdrojov elektrickej energie v teritóriu SR. Pri rieení
moných variantov a scenárov rozvoja ES, ale aj PS je nevyhnutné
zoh¾adòova urèitú teritoriálne rozloenú spotrebu. Geografické
rozloenie spotreby, topológia DS, rozloenie, prevádzkyschopnos a stupeò nasadenia jednotlivých zdrojov elektrickej energie
na území SR v dlhodobom èasovom horizonte, resp. v horizonte
nad jeden kalendárny rok momentálne závisia od nezáväzných
subjektívnych rozhodnutí rôznych nezávislých podnikate¾ských
subjektov v urèitej miere nezávislých aj od vlády SR, i keï po privatizácii SE, a. s., nebude ma vláda SR rozhodovacie kompetencie
v oblasti zdrojov elektrickej energie voèi iadnemu subjektu ani
v SR. Avak popri parametroch PS a DS sú zdroje vnútri regulaènej oblasti zásadnými determinujúcimi faktormi na skúmanie
vlastností a urèenie schopností ES SR v urèitom èasovom horizonte. Tieto faktory sa v èase menia. Narastá a geograficky sa mení
rozloenie spotreby, doívajú niektoré výrobné aj prenosové a distribuèné kapacity, mení sa charakter obchodu, tranzitu, rozsah
importu i exportu. Ovplyvni ve¾kú èas týchto koncepèných, ale aj
operatívnych zmien nie je v kompetencii PPS. Vetky závané roz-
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hodnutia vplývajúce na vlastnosti elektrizaènej sústavy SR majú
by v budúcnosti pod¾a momentálnych predstáv vo ve¾kej miere závislé od individuálneho slobodného správania sa jednotlivých
úèastníkov liberalizovaného trhu s elektrickou energiou. tátna
ingerencia v tejto oblasti má by minimálna. Legislatívne nie je dostatoèným spôsobom zadefinovaný vak ani tento minimálny spôsob tátnej ingerencie.
Vetky tieto skutoènosti zásadným spôsobom ovplyvòujú a budú
ovplyvòova prognózy prevádzky ES SR a kvalitu týchto prognóz.
PPS, ktorý je v reálnom èase zodpovedný za vyrovnanú bilanciu
spotreba/výroba, nemá vak z dlhodobého h¾adiska k dispozícii
iadne záväzné programy výrobcov alebo podnikate¾ských skupín
ako potenciálnych výrobcov. Rovnako nemá dostupné iadne záväzné prognózy vývoja spotreby a jej geografického rozloenia
v rámci SR. Distribuèné spoloènosti taktie nie sú legislatívne nikomu zaviazané poskytova svoje programy rozvoja. Zo strany protagonistov liberalizovaného trhu s el. energiou sa oèakáva, e trh
bude spôsobilý správne a vèas reagova na vetky potreby v rozvoji
ES SR. Zachovanie základných funkcií alebo rozvoj regulaènej oblasti ES v zásade spoèíva v schopnosti nezávislých subjektov pôsobiacich v rámci liberalizovaného trhu s elektrickou energiou v SR
reagova na zmeny na strane spotreby aj v oblasti zdrojov elektrickej energie. Ide teda najmä o podnikate¾ské aktivity známych, ale
i anonymných podnikate¾ských subjektov v oblasti výstavby a odstavovania zdrojov elektrickej energie, ale aj v oblasti obchodu
s elektrickou energiou. Toto je, ve¾mi struène povedané, predstava mnohých kompetentných o fungovaní sektoru elektroenergetiky SR. Pritom vzh¾adom na územnú, projektovú a realizaènú nároènos investièných aktivít v oblasti zariadení elektroenergetickej
sústavy mono zásadné zmeny na strane zdrojov, ale i PS a DS zabezpeèi najskôr v rozmedzí 3 a 7, ale i viac rokov od zistenia potreby príslunej zmeny.
U i málo zainteresovanému èitate¾ovi zrejme pri èítaní tohto suchého opisu situácie musia zaèa blika kontrolky. Tí viac zainteresovaní a profesionáli v danej oblasti sú vak znaène znepokojení.
A oprávnene. Trhovým silám, resp. skrytým samosvorným mechanizmom a schopnosti automatickej samoregulácie prostredníctvom trhu sa toti prejavuje nenáleitá a riskantná dôvera. Ak by
sa toti mali zodpovedne posúdi vetky moné situácie, ktoré
by mohli v podmienkach ES SR nasta napr. v období 2005  2015,
bolo by nevyhnutné seriózne spracova znaèné mnostvo variantov, scenárov a podvariantov, kadý variant, scenár a podvariant
preskúma pomocou matematických modelov, a to z h¾adiska prenosových schopností a topológie PS a DS, ako aj z h¾adiska geografického rozloenia výroby vo väzbe na geografické rozloenie
spotreby. Charakteristiky spotreby sú toti v elektroenergetike
urèujúce vzh¾adom na vlastnosti elektrickej energie. V reálnom
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èase, ale i v dlhodobom horizonte kvalitatívne vlastnosti a kvantitatívne parametre spotreby el. energie priamo predurèujú spôsob,
rozloenie a objem jej výroby. Pre prevádzkovate¾a prenosovej sústavy, ktorý je zodpovedný za zosúladenie spotreby s výrobou v reálnom èase je ve¾mi dôleité aj geografické rozloenie spotreby.
Situácia v tejto oblasti nie je v SR momentálne platnou legislatívou
dostatoène rieená z h¾adiska èasového horizontu nad jeden kalendárny rok. V zásade platí, e PPS môe pod¾a platnej legislatívy
signalizova a riei len operatívne problémy, ak nastanú v priebehu jedného kalendárneho roka. Výrobca môe kedyko¾vek v horizonte nad jeden rok napr. odstavi akýko¾vek svoj zdroj. V podstate staèí, ak ho na trhu nikomu neponúkne. V rámci jedného
kalendárneho roka môe PPS v prípade problémov pre nedostatok
zdrojov urobi opatrenia, napr. vyhlási havarijný stav, nariadi nejakému výrobcovi nasadenie nejakého konkrétneho zdroja do výroby (ale len ak je k tomu prevádzkovo spôsobilý a bol ponúknutý
zo strany vlastníka v rámci prípravy prevádzky ES pre daný kalendárny rok), havarijne dovies urèitý objem elektrickej energie
z inej RO (ak to vak pomôe, t. j. ak mono túto energiu dopravi
prostredníctvom PS a DS na miesto, kde chýba), urèitú oblas od
ostatnej havarijne odpoji pre poruchu, pre nedostatok zdrojov,
a pod. Kompetenciu aktívne ovplyvòova dlhodobý èasový horizont v oblasti zdrojov v rámci RO SR vak PPS nemá. Pritom vak
rozvoj PS a prognóza prevádzky ES SR v dlhodobom horizonte sú
priam bytostne späté so situáciou v oblasti rozvoja zdrojov èo
do objemu i geografického rozloenia a rozvoja DS v dlhodobom
horizonte (toto vetko, samozrejme, v kontexte s vývojom spotreby, t. j. s objemom a geografickým rozloením spotreby).

nosti, za ktorých by sa mali tieto stavy dosiahnu. Systémovým
spôsobom by mala vlastne zaruèi, e nemôu nasta neelané
a neprijate¾né stavy a scenáre. Energetická politika SR by mala zásadne definova najmä otázky sebestaènosti SR v oblasti výroby
elektrickej energie v regulaènej oblasti SR, teda do akej miery má
by SR sebestaèná vo vlastnej výrobe el. energie a do akej miery
môe by závislá od dovozu elektrickej energie. K dispozícii pre takéto rozhodovanie vak nie je celých 100 % spotreby elektrickej
energie v SR, lebo vzh¾adom na technologické obmedzenia je nevyhnutné urèitú èas spotreby SR vyrobi priamo v RO SR. A to nielen v objeme, ale aj v primeranom geografickom rozloení zdrojov
na území SR. Týmito otázkami vak v SR nie je nikto kompetentne
a právomocne poverený a okrem vlády SR, ktorá si nepriamo svojimi rozhodnutiami na seba vzala zodpovednos, nie je v danej
oblasti nikto konkrétny ani kompetentný a zodpovedný. Treba
upozorni, e elektrická energia je strategický tovar a v prípade jej
nedostatku u nepôjde len o jej cenu, ale aj o výsostne bezpeènostné otázky. Teda ak by bola stanovená povinná sebestaènos
napr. devädesiat percent, logicky by mal by stanovený kompetentný ústredný orgán tátnej správy alebo ním poverená kompetentná organizácia so vetkými právomocami, ktorá pomocou dopredu vytvorenej a schválenej metodiky bude dlhodobo strái
a zodpoveda za to, èi sa v niektorom období táto hodnota nezníi.
Skúmaný èasový horizont by nemal by mení ako desa rokov, nako¾ko vzh¾adom na nároènos prípravy investièných aktivít v oblasti zariadení elektroenergetiky mono prípadné zásadné zmeny,
ak je avizované, e nastanú, zabezpeèi najskôr v rozmedzí 3 a 7,
ale i viac rokov od zistenia potreby príslunej zmeny.

Èo sa týka tranzitných výkonov, je nevyhnutné zdôrazni, e pre
garantovanie funkènosti prenosovej sústavy nie je rozhodujúci len
objem tranzitných výkonov a èas ich tokov, ale aj ich smer!
Zabezpeèi napr. prenos tranzitných výkonov cez regulaènú oblas
SR v smere západ  juh je úplne iná otázka ako napr. v smere východ  západ. Ak sa teda majú plni urèité predstavy a scenáre
v medzinárodnom obchode, musia by dostatoène vèas známe, aby
mohli by na prenos pripravené primerané prenosové a distribuèné cesty, resp. vnútorné kapacity národných prenosových sústav
bez výskytu moných preaení a nebezpeèných stavov v budúcnosti.

Sledovanie a vyhodnocovanie primeranej sebestaènosti vo výrobe
elektrickej energie z vlastných zdrojov nemono vôbec podceòova. Tento parameter je taký dôleitý, e by mal by sledovaný
a predpísaný, ako je pre kadú regulaènú oblas pravidlami nadnárodnej elektrizaènej sústavy UCTE predpísaný napr. objem regulaènej energie pre primárnu reguláciu výkonu/frekvencie a pred-

Reálny vývoj situácie v ES SR bude priamo závisie od obsahu novely zákona o elektroenergetike, od sekundárnej legislatívy, peciálne od vyhláky o pravidlách trhu s elektrickou energiou.
Ak by sa dnes iadalo vyda osvedèenie o dostatoènosti urèitých
veobecne definovaných variantných stavov ES SR v budúcnosti
z h¾adiska potrieb zásobovania elektrickou energiou vetkých teritórií a regiónov v SR a funkènosti ES SR, muselo by sa spracova
primerané zadanie a museli by sa ve¾mi precízne definova stavy,
ktoré sa majú posudzova. Takisto by sa museli úplne jasne definova legislatívne podmienky a pravidlá trhu, pre ktoré by mali by
platné závery. Súèasou zadania by museli by dodané rozsiahle
podklady v duchu takto koncipovaného zadania o parametroch
zdrojov a objemoch výroby za prevádzkovate¾ov výrobných energetických zdrojov pre sledované obdobie a taktie za prevádzkovate¾ov PS a DS, ïalej záväzné údaje o spotrebe a jej geografickom
rozloení, a to vo viacerých variantoch a pre kadý reálne oèakávate¾ný scenár. Táto cesta je za súèasného stavu smerovania sektora elektroenergetiky a stavu legislatívy prakticky nerealizovate¾ná pomocou reálnych serióznych údajov. Preto by prísluné
analýzy mohli by spracované len hypoteticky. Pri hypotetickom
zvaovaní situácie vak môe enormne narás poèet variantov, podvariantov a scenárov, ktoré by takto museli by zváené. Tento postup je teda nereálny. Pri úplne liberálnom prístupe je toti moných variantov vývoja nekoneène ve¾a.
Záleitos ve¾mi úzko súvisí so stavom národnej/tátnej energetickej politiky SR, ktorá ak by existovala, mala by ove¾a konkrétnejie
definova práve elané cie¾ové stavy a definova prostredie a okolAT&P journal 7/2004
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písaná povinnos udrova saldo zahranièných výmen elektrickej
energie sekundárnou reguláciou výkonu. Niekto by mohol namieta, e týmito predpismi je implicitne stanovený a predpísaný aj
objem výroby pre kadú RO, ale také jednoduché to zase nie je.
Parameter predpísanej minimálnej sebestaènosti vo výrobe elektrickej energie kadej jednotlivej RO by si mala sledova a dodrova nielen kadá regulaèná oblas synchrónne prepojenej nadnárodnej elektrizaènej sústavy na európskom kontinente, ale mal by
by kontrolovaný aj z pozície Európskej komisie. Je to toti základný technologický bezpeènostný parameter pre zachovanie
bezpeènej a spo¾ahlivej prevádzky nadnárodnej elektrizaènej sústavy. Objem a parametre geografickej mernej hustoty spotreby elektrickej energie na európskom kontinente v zónach
prepojených do jednej nadnárodnej synchrónne spolupracujúcej sústavy toti jednoznaène predurèuje objem a parametre geografickej mernej hustoty výroby elektrickej energie na európskom kontinente!!! Tento predpis by nemal ma
niè spoloèné s liberalizáciou obchodu s elektrickou energiou. Pre
vo¾ný obchod mono uvo¾ni len taký objem prenosu elektrickej
energie medzi jednotlivými RO, aký dovolí udranie bezpeènej
a spo¾ahlivej prevádzky prepojenej sústavy a bezpeèné a spo¾ahlivé
zabezpeèenie základnej dodávky elektrickej energie v kadej RO.
Preto sa v sieových odvetviach, resp. v komodite tovaru elektrická energia v oblasti bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzky sústavy
a dodávky el. energie nedá spolieha na správne fungovanie automaticky fungujúcich samoregulaèných síl trhu. Koniec koncov,
na vytvorenie zóny vo¾ného obchodu je nevyhnutný dostatok
zdrojov a ich vo¾ná súa. Pre existenciu liberalizovaného
trhu s elektrickou energiou je nevyhnutným predpokladom
vo¾ná súa výrobcov elektrickej energie! Tá vak nemôe
nasta, ak existuje i keï len malý nedostatok elektrickej
energie, resp. ak nie je dosiahnutá schopnos jej dostatoènej výroby! Bez dostatku zdrojov, dokonca bez ich urèitého,
technologicky a ekonomicky oprávneného prebytku, nemono vôbec hovori o vo¾nom alebo liberalizovanom trhu
s elektrickou energiou.
Vyrovnaná bilancia spotreba/výroba závisí najmä od fyzikálnych
parametrov danej elektroenergetickej regulaènej oblasti, prièom
nutnou podmienkou je dostatok urèitého (nevyhnutného) objemu
výroby a regulaèných schopností výrobných zdrojov (regulaènej
energie) vnútri kadej RO. V rámci zodpovednosti za vyrovnanú bilanciu spotreba/výroba má prevádzkovate¾ prenosovej sústavy
momentálne kompetenciu spracováva Prípravu prevádzky ES
SR len na jeden kalendárny rok dopredu. Táto príprava prevádzky obsahuje nasadenie len tých zdrojov, ktoré ponúknu výrobcovia
v SR. Obchodníci a importéri el. energie nemajú iadnu záväznú
povinnos ohlási a záväzne dodra objem importu v danom kalendárnom roku a u vôbec nie v období dlhom ako jeden rok.
Záväzná príprava prevádzky ES SR na obdobie dlhie ako jeden
rok sa ani nespracováva. Nerealizujú sa teda ani výpoèty na overenie spôsobilosti ES SR pre iný èasový horizont záväzným spôsobom.
Na základe rôznych signálov sú napr. na obdobie rokov 2009
 2013 avizované ve¾ké úbytky zdrojov vnútri regulaènej oblasti
SR. Z toho vyplýva ve¾mi ve¾ký objem nevyhnutných importov
el. energie do regulaènej oblasti SR. Je avizovaná závislos ES SR
od importu elektrickej energie v základnom pásme spotreby prakticky a 30 % objemu predpokladanej spotreby el. energie v SR
v predmetných rokoch. Pod¾a doterajích expertných skúseností z vyhodnotenia vlastností elektrizaènej sústavy SR takýto stav znamená reálnu závislos ES SR od importu v niektorých významných èasových úsekoch v danom období aj
viac ne 50 % v reálnom èase. A to nielen poèas generálnych opráv a plánovaných technologických odstávok zdrojov
vnútri RO SR! Avizovaná skladba a geografické rozmiestnenie
zdrojov el. energie v rámci regulaènej oblasti SR sú nevhodné a aj
keï nie je známe oèakávané geografické rozloenie spotreby
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v rámci regulaènej oblasti SR, ale len prognóza celkového objemu
rastu, expertne mono kontatova znaèný nesúlad v geografickom rozloení zdrojov v súvislosti s geografickým rozloením spotreby vo väzbe na existujúcu a budúcu topológiu PS a DS. Pri existencii takýchto oèakávaní vývoja je nevyhnutné váne upozorni,
e v období od roku 2009 do roku 2013 môu nasta tieto základné
problémy v elektroenergetickom sektore SR, resp. v ES SR:
1. Nebude moné zabezpeèi vyrovnanú bilanciu spotreba/výroba v regulaènej oblasti SR pre nedostatok tých
druhov podporných sluieb, resp. regulaènej energie,
ktorú nemono z technického/technologického princípu
doviez zo zahranièia, prípadne z iných regulaèných
oblastí. Ide najmä o povinnosti, ktoré musí pod¾a pravidiel fungovania prepojenej nadnárodnej elektroenergetickej sústavy
na kontinente Európy (pravidlá vyhlásené a záväzné v rámci
UCTE) zabezpeèi kadá regulaèná oblas samostatne pomocou vlastných zdrojov. Hovoríme najmä o primárnej regulácii
výkonu/frekvencie a sekundárnej regulácii výkonu (saldo medzinárodných obchodných výmen). Taktie nastanú problémy
s reguláciou napätia (primárna a sekundárna regulácia napätia). Tieto regulácie si z fyzikálneho a technologického h¾adiska, ale aj na základe záväzných technických pravidiel prevádzky UCTE musí zabezpeèi kadá RO vo vlastnej kompetencii
výluène z vlastných zdrojov. Táto povinnos vyplýva z technickej, technologickej a fyzikálnej podstaty zabezpeèenia bezpeènej a spo¾ahlivej prevádzky nadnárodného elektroenergetického synchrónne prepojeného systému na udranie statickej
i dynamickej stability nadnárodnej sústavy. Je daná výluène fyzikálnymi zákonmi a existujúcou technológiou a nemono ju zabezpeèi/nahradi obchodom, teda ani importom/exportom
elektrickej energie, resp. nemono ju nakúpi na medzinárodnom trhu s el. energiou.
2. Nebude moné zabezpeèi dodávku el. energie vetkým
koncovým odberate¾om el. energie na území SR v poadovanom objeme a v normovanej kvalite. Ide o to, e taký
výrazný úbytok vlastnej výroby v regulaènej oblasti SR by vyvolal extrémne finanène a investiène nároèné opatrenia nielen
na úrovni prenosovej sústavy, ale aj na úrovni distribuèných sústav. Zároveò, aj napriek realizácii technicky realizovate¾ných
investièných opatrení na úrovni prenosovej a distribuèných sústav, by nedostatok zdrojov vnútri regulaènej oblasti nebol rieite¾ný len dobudovaním zariadení prenosovej a distribuèných
sústav. Nedostatok zdrojov vnútri elektroenergetickej regulaènej oblasti spôsobený urèitým deficitom zdrojov u nemono
vyriei len dobudovaním vedení, elektrických rozvodných alebo transformaèných staníc atï. Je to v dôsledku existujúcej
technológie a fyzikálnych vlastností elektrickej energie.
3. Nebude moné zabezpeèi plnoprávnu a zmysluplnú
existenciu ES, resp. PS SR v rámci medzinárodných
obchodných výmen a rieenia nadnárodných stabilitných
otázok. Ide o to, e elektrizaèná sústava/regulaèná oblas, ktorá by bola výluène importérom, dokonca závislým importérom,
za ktorého by okolité regulaèné oblasti museli prebera viaceré
ve¾mi zodpovedné funkcie, úlohy a povinnosti v oblasti statickej, ale i dynamickej stability, by vôbec neplnila funkcie, ktoré
sú oèakávané v oblasti nadnárodného obchodu/tranzitných výmen elektrickej energie. A èo je najpodstatnejie, neplnila by
povinnosti a technologické funkcie vyplývajúce z dôleitého
princípu solidarity pri rieení ve¾kých porúch v prepojenej nadnárodnej elektroenergetickej sústave. Takáto sústava by nielen
nemohla plni povinnosti, ktoré vyplývajú z pravidiel UCTE
v rámci existencie a vybudovania povinných obranných plánov proti íreniu systémových porúch, ale bola by prakticky
pri kadej výraznejej poruche automaticky odpojená ochranami a automatikami od ostatných sústav a odhodená ako
neprijate¾ná/neudrate¾ná záa pri rieení týchto problémov.
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Take v ES SR by v predmetných obdobiach boli ve¾mi èastým
javom situácie v obmedzovaní spotreby (odpájanie niektorých
oblastí od dodávky el. energie) a situácie typu black out (prípady dobre známe z posledného obdobia najmä z Talianska
a USA). Teda priemysel a obyvatelia v teritóriu regulaènej
oblasti SR by si museli zvyknú na výpadky v dodávke elektrickej energie trvajúce i nieko¾ko hodín s nedozernými ekonomickými národohospodárskymi kodami, ohrozením bezpeènostnej situácie v táte a pod.
4. Nebude moné udra ceny za prenosové sluby a za
elektrickú energiu pre koncových odberate¾ov v priemysle a u obyvate¾stva na území SR na úrovni okolitých tátov EÚ. Ide o to, e prenosová sústava, ale i distribuèné sústavy by pri nedostatku zdrojov el. energie vo vlastnej regulaènej
oblasti pracovali vo ve¾mi akých a finanène nároèných podmienkach, museli by realizova ve¾ké investície do technických/technologických opatrení a enormne by zdraela regulaèná energia pre podporné sluby, ktorú musí nakupova
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy. Veobecne známy nedostatok elektrickej energie v základnom pásme, t. j. oficiálne známa
závislos SR od zdrojov elektrickej energie od druhých/tretích
strán by jednoznaène znamenala enormné nárasty cien pre daného odberate¾a na liberalizovanom trhu s elektrickou energiou aj v základnom pásme.
Avizované zmeny v oblasti úbytku zdrojov elektrickej energie v regulaènej oblasti SR sú ve¾mi váne. Pokia¾ by mali by eliminované
do technicky a finanène realizovate¾nej miery opatreniami v oblasti prenosových a distribuèných sústav, naviac, ak by malo ís o fak-
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ticky hranièné medzné stavy alebo stavy za únosnou hranicou, je
nevyhnutné ich realizovate¾nos, únosnos a prijate¾nos vdy ve¾mi precízne posúdi pomocou matematických modelov elektrizaènej sústavy. Bez realizácie týchto modelových výpoètov a bez precízneho zadania a záväzného definovania skúmaných stavov
nemono vylúèi vznik ve¾mi nebezpeèných a nezvládnute¾ných
stavov v ES SR v predmetných rokoch a nemono ani zodpovedne
garantova bezpeènú a spo¾ahlivú prevádzku ES SR v inkriminovanom období. Vetky uvedené riziká vyplývajú priamo z prijatia
konceptu liberalizácie trhu s elektrickou energiou a jeho nepochopenia, resp. nezvládania v reálnej praxi v SR. Situácia v EÚ vak
taktie nie je ideálna. V ostatných krajinách EÚ vak neboli urobené také radikálne rozhodnutia ako v SR a situácia je tam teda ete stále pod vedomou kontrolou národných vlád. Aj tam vak u zaèínajú silnie hlasy o nezvládnute¾nosti konceptu liberalizácie trhu
s elektrickou energiou bez primeraných technických, ale aj legislatívnych zmien a opatrení. Politické ciele vyhlásené v oblasti liberalizácie trhu s elektrickou energiou by sa teda mali prispôsobi
reálnym technickým a technologickým monostiam, ktoré sú v takom interaktívne previazanom sieovom odvetví ako elektroenergetika zvlá zloité.
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