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Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., prináša 
inováciu používaných technológií v oblasti merania 
spotreby a výroby elektriny. Nové a moderné systémy 
merania sú prísľubom kvalitnejších a operatívnejších 
služieb pre  svojich zákazníkov. 

IMS – čo to je?
Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) je reťazec 
elektronických a softvérových systémov, ktorý významne 
rozširuje možnosti merania spotrebovanej, alebo vyrobenej 
elektriny. Okrem základných funkcií umožňuje zber informá-
cií a dát pre riadenie distribučnej sústavy, či o spotrebiteľ-
skom správaní zákazníka. Dôvodom realizácie IMS je pre-
dovšetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu 
s elektrinou a podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov 
trhu, najmä odberateľov. Základný legislatívny rámec zavá-
dzania IMS tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 
s elektrinou z 13. júla 2009, ktorá ukladá všetkým členským 
štátom Európskej únie (ďalej len „EÚ“) povinnosti týkajúce 
sa zavádzania IMS do roku 2020.

Inštalácia
Inštalácia elektromerov IMS na území Slovenskej republiky 
bude vykonaná bezplatne a v súlade s plnením povinnos-
tí prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom 
území, uvedených v Zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a Vyhláške č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup 
a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligent-
ných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len 
Vyhláška). 
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Koncový odberateľ elektriny môže komfortným spôsobom 
získať informácie o svojej spotrebe. Vďaka reťazcu elektro-
nických a softvérových systémov je možné poskytovať vy-
brané namerané údaje priamo spotrebiteľovi. Zákazník má 
tak možnosť poznať a meniť svoje spotrebiteľské návyky, čo 
môže prispieť k úspore elektriny.

Výmena elektromeru a aj inštalácia IMS je bezplatná.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne informuje 
koncového odberateľa elektriny, ktorého odberné miesto 
splnilo kritériá Vyhlášky, o termíne inštalácie IMS v odber-
nom mieste. Informuje ho o rozsahu potrebnej súčinnosti 
pri inštalácii inteligentného meracieho systému najmenej 
15 dní vopred.

Koncový odberateľ elektriny, 
ktorého odberné miesto spl-
nilo kritériá na inštaláciu IMS, 
umožní prevádzkovateľovi 
distribučnej sústavy montáž 
a prevádzku inteligentného 
meracieho systému v odber-
nom mieste.

Podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike výrobca elek-
triny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť 
prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k určenému 
meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu s cieľom 
vykonať kontrolu, výmenu, odobratie určeného meradla, ale-
bo zistenie odobratého množstva elektriny.

Pokiaľ je elektromer prístupný, účasť odberateľa pri výmene 
elektromera nie je nutná.

Pri montáži inteligentného meradla bude odovzdaný, resp. na 
odbernom mieste zanechaný, doklad o výmene a stručný ná-
vod na obsluhu.

Viac informácií o IMS nájdete na web stránke  
www.sse-d.sk.


