
 
 

Žilina, 27. december 2013  

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D) pôsobí v Žilinskom, v Bansko-bystrickom a 
v časti Trenčianskeho kraja, kde distribuuje elektrickú energiu pre viac ako 700 000 zákazníkov 
podnikateľov a domácnosti. Pri rozvoji distribučnej sústavy kladie SSE - D dôraz na zvyšovanie kvality 
dodávky, znižovanie doby bezprúdia, posilnenie siete a pripájanie nových zákazníkov. 
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Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektrickej 
energie 
 
 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D), zohľadňujúc 
závery štúdie, určujúcej limity voľnej kapacity pre pripojenie zariadení na výrobu 
elektriny do distribučnej sústavy SSE-D a množstvo žiadostí o pripojenie 
takýchto zdrojov, prijatých od 1. 12. 2013, pozastavuje až do odvolania prijímanie 
a riešenie žiadostí o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej 
sústavy SSE-D, so zámerom udržať prevádzkovú bezpečnosť distribučnej 
sústavy, s účinnosťou od 27. 12. 2013 vrátane. Toto oznámenie sa týka aj žiadostí 
o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny, ktorým ešte zo strany SSE-D nebolo 
vydané stanovisko. Obnovenie prijímania žiadostí bude oznámené 
prostredníctvom internetovej stránky SSE - D - www.sse-d.sk  

 
 
SSE - D je v zmysle zákona o energetike povinná zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné 
prevádzkovanie sústavy a dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť 
a spoľahlivosť jej prevádzky. Na základe aktuálneho množstva pripojených          
zdrojov, očakávaného budúceho vývoja a predbežných meraní zaťaženia v 
transformačných uzloch spoločnosť predpokladá, že pripájanie ďalších zariadení na 
výrobu elektriny ohrozí prevádzkovú bezpečnosť distribučnej sústavy SSE-D. Pre 
objektívne posúdenie je nutné vykonať ďalšie kvalifikované prepočty a zabezpečiť 
aktualizáciu vypracovanie odbornej štúdie o posúdení vplyvu pripojených zariadení na 
výrobu elektriny na prevádzku distribučnej sústavy SSE-D.  
  
Všetky žiadosti o pripojenie zdrojov k distribučnej sústave SSE - D budú vybavené 
oznámením o zastavení prijímania a riešenia žiadostí. Obnovenie prijímania žiadostí 
o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny bude oznámené prostredníctvom 
internetovej stránky SSE - D - www.sse-d.sk. 
  
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky na linke 
0850 166 007 každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 alebo emailom na 
prevadzkovatel@sse-d.sk. 
 
 

 


