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8 štátov EU a Ukrajina (časť) 

 4 výzvy na predloženie 

projektov 

 124 schválených projektov 

• 1. výzva: 29 projektov 

• 2. výzva: 37 projektov 

• 3. výzva: 28 projektov 

• 4. výzva: 23 projektov 

Projekt TRANSENERGY je 

implementovaný Programom  

Stredná Európa 

 

Spolufinancovaný Európskym Fondom 

Regionálneho Rozvoja 

Priorita 3:  

Zodpovedné využívanie životného prostredia 

 

Oblasť intervencie 3.1:  

Rozvoj vysokokvalitného životného 

prostredia manažovaním prírodných zdrojov 

a dedičstva 

 

Trvanie Projektu: 2010 –  2013 



MFGI - Magyar Földtani és Geofizikai Intézet / 

MÁFI - Magyar Állami Földtani Intézet 

Annamária Nádor (vedúci projektu) 

János Hálmai (finančný manažér) 

GBA - Geologische Bundesanstalt  

Gerhard Schubert (koordinátor projektu - AT) 

Gregor Goetzl 

ŠGÚDŠ - Štátny geologický ústav Dionýza 

Štúra  

Radovan Černák (koordinátor projektu - SK) 

Anton Remšík – odborný garant - SK 

GeoZS - Geološki zavod Slovenije 

Andrej Lapanje (koordinátor projektu - SI) 

Partnermi projektu TRANSENERGY – geologické ústavy 4 krajín 



 porovnať, harmonizovať a poskytnúť súčasné vedecké poznatky v 

regióne strednej Európy pre trvalo udržateľné využitie zdrojov 

geotermálnej energie 

 

 rozvoj využívania prírodných zdrojov, ktoré sú zdieľané viacerými 

krajinami 

 
Konkrétne ciele projektu – viazané na pracovné oblasti (pracovné balíky): 

 Verejne prístupný internetový portál sprostredkuje v rámci projektu 

spracované vedecké poznatky o geotermálnych zdrojoch a ich trvalo 

udržateľnom manažmente 

 

 Budú poskytnuté relevantné informácie o zdrojovom potenciáli, 

zraniteľnosti a udržateľnom rozvoji v príslušných cezhraničných 

geotermálnych oblastiach 

 transfers expert know-how about geothermal resources  

 

 poskytnúť súčasné vedecké poznatky pre trvalo udržateľné využitie 

zdrojov geotermálnej energie  

 

 rozvoj využívania prírodných zdrojov, ktoré sú zdieľané viacerými 

krajinami 

 

Všeobecný zámer projektu TRANSENERGY – sleduje ciele programov EÚ:  

    - podpora nástrojov pre trvalo udržateľný rozvoj využitia energetických 

      zdrojov 

    - posilňovanie územnej integrácie zúčastnených regiónov a krajín 

    - zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónov 

    - podporou znižovania emisií skleníkových plynov 

Zhrnutie doterajsích výsledkov, informovanie  verejnosti, propagácia operacneho 

programu 

WP1 Riadenie a koordinácia prác  
 

WP2 Komunikácia, šírenie informácií a pubilicta projektu 

WP3 Využívanie geotermálnych vôd   
 

WP4 Dátový manažment, hamonizácia informácií 
 

WP5 Kompilácia modelov geologických, hydraulických a geotermálnych 
 

WP6 Publikovanie a implementácia výsledkov projektu na web portáli 



Kontakt s inštitúciami → dotazníky → vyhodnotenie s prehľadom 

respondentov/inštitúcií, podklad pre spracovanie legislatívnych aspektov a 

manažmentu geotermálnych vôd 

Kontakt s využívateľmi: pohovory, dokumentovanie 

základných parametrov u využívateľov geotermálnych 

vôd → vyhodnotenie, porovnanie, vizulalizácia: 

súhrnné mapy využívania geotermálnych vôd 

(cezhraničné štruktúry) 

172 využívateľov geotermálnych vôd  (územie 

projektu Transenergy) 

WP3 Využívanie geotermálnych vôd  

Cieľ - v rámci zúčastnených krajín:  

- porovnať súčasné využívanie geotermálnych vôd v krajinách projektu  

- porovnať legislatívne schémy v prístupe hodnotenia geotermálnych  

  vôd/energie   

- porovnať prístup v manažmente podzemných a geotermálnych vôd 

Správa s porovnaním legislatívy medzi krajinami 

projektových partnerov 

 



Hodnotiace správy + 12 sumárnych máp zobrazujúcich využívanie 

geotermálnych vôd  

http://transenergy-eu.geologie.ac.at 

 

172 využívateľov geotermálnych vôd  (územie 

projektu Transenergy) 

 

hodnotiaca správa 

http://transenergy-eu.geologie.ac.at 

 



WP4 Dátový manažment, hamonizácia informácií 

Zostavenie prehľadu dostupných informácií 
(využitie doterajších prieskumov a projektov) 

     
Harmonizovanie dát 
     
Vyhodnotenie dát a zostavenie jednotnej 
informačnej databázy 
  

Doplnkové merania 
 

Zostavenie finálnej databázy  

Cieľ:  Vytvoriť spoločnú platformu pre zostavenie 

modelov v skúmanej oblasti 
FIELD TEST 

GEOCHEM 

GEOTHERMIC 

HYDROGEOL 

GEOLOGY 

UTILIZATION 

PURPOSE 

BASIC 

name 

X,Y,Z 

depth 

438 parametrov rozdelených do 13 skupín 



WP4 Dátový manažment, hamonizácia informácií 

Výstupy: správa, mapy, web aplikácia   

Expert database:  

~ 2500 boreholes 
Verejne 

prístupná časť 

 

Vybrané 

parametre  

 

Počet vrtov 

59 SK 

129 SLO 

742 HU 

115 AT  



 Komarno-Sturovo (HU-SK) 1:200 000 

 Danube basin (A-SK-HU) 1:200 000  

 Lutzmannsburg – Zsira (A-HU) 1:100 000 

 Vienna basin (SK-A) 1:100 000 

 Bad Radkersburg – Hodoš (A-SLO-HU) 1:200 000 

Celková oblasť projektu 

supra-región 1:500 000 

 geologické modely 

 hydrogeologické modely 

 geotermáne modely 

 modelovanie rôznych scénarov 

využívania  

WP5 Kompilácia modelov geologických, hydraulických a 

geotermálnych 



Geologický model - supra-región 1:500 000 



Geotermický model - supra-región 1:500 000 



3D geologický model 

Geologický a hydrogeologický model –Danube Basin  

1:200 000 

3D hydrogeologický model 



WP6 Publikovanie a implementácia výsledkov projektu na web portáli 

  

http://transenergy-eu.geologie.ac.at 



Ďakujem za pozornosť 

...zástavka v Ostrihome v 

rámci exkurzie 14.9.2012 

... využívanie geotermálnych 

vôd - vrt Podhájska-1  

exkurzia 14.9.2012 


