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VIBRATe v číslach

 prvý stredoeurópsky cezhraničný projekt na podporu 
elektromobility

 rozpočet projektu 1 250 000 €
 spolufinancovanie vo výške 72 % z verejných zdrojov, 
primárne z Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko 
– Rakúsko 2007 – 2013

 20 používateľov elektromobilov v regióne
 9 nabíjacích staníc v Bratislave, z ktorých sú 4 pre širokú 
verejnosť

 4 rýchlonabíjacie stanice pozdĺž diaľnice medzi 
Bratislavou a Viedňou, 1 v Bratislave

Partneri projektu

Projekt spája päť významných aktérov v energetike. 
Na Slovensku sem patrí Západoslovenská energetika, a.s., 
a mimovládne Energetické centrum Bratislava, v Rakúsku 
ide o spoločnosti Verbund, Wien Energie a EVN.

VIBRATe okrem spoločného technického sekretariátu 
podporuje aj rakúske Spolkové ministerstvo hospodárstva, 
rodiny a mládeže (BMWFJ), príslušné regionálne 
samosprávy, magistráty Bratislavy aj Viedne a krajské 
samosprávy Bratislavského a Dolnorakúskeho kraja.



VIBRATe: 
zelená diaľnica Bratislava – Viedeň

VIBRATe – VIedeň BRATislava E-mobility predstavuje pilotný 
cezhraničný projekt na podporu elektromobility v strednej 
Európe. Spoluprácou konzorcia rakúskych a slovenských 
spoločností prinesie do Twin City regiónu Bratislava – 
Viedeň infraštruktúru štandardizovaných nabíjacích staníc. 
Vybudovaním zelenej diaľnice tak VIBRATe podporí prepojenie 
medzi dvoma susednými štátmi a stavia základný kameň tejto 
ekologickej dopravy budúcnosti.

Prínos VIBRATe 

Cieľom projektu je preukázať celkovú funkčnosť elektromobility 
v regióne. Na verejných a poloverejných miestach (ako napr. 
parkoviská v nákupných centrách) sa do konca roka 2012 
vybudujú nabíjacie stanice na rýchle a normálne dobíjanie.

Na účely projektu dostali v januári 2012 používatelia 
do dennej prevádzky 20 elektromobilov, ktoré sa môžu dobíjať 
na oboch stranách hranice. Počas dvojročnej skúšobnej fázy 
sa otestuje ich využitie v každodennej prevádzke. K tomu, 
samozrejme, patrí aj cezhraničné účtovanie spotrebovanej 
elektrickej energie používateľom nezávisle od použitej 
stanice. Implementácia cenovo efektívneho spôsobu platieb 
za tankovanú elektrinu bude založená na dostupných 
technológiách.

Budúcnosť zelenej dopravy 

Koncept cezhraničnej elektromobility umožní celému regiónu 
naštartovať pohodlné využívanie spôsobu prepravy významne 
šetrnejšej k životnému prostrediu. Tri milióny obyvateľov 
na územiach oboch štátov znamenajú silný potenciál pre jej 
využitie v praxi. Unikátne prepojenie susedných metropol 
tak uvedie zelenú dopravu po prvý raz skutočne na dosah 
verejnosti.

Jazdíme na elektrinu

Používatelia elektromobilov sú vybraní primárne z radov 
verejných inštitúcií. Získali elektromobil do nájmu na celé obdobie 
trvania projektu – do roku 2013. 
V súčinnosti sa medzi používateľmi a partnermi projektu realizuje 
zber a vyhodnocovanie údajov, ktoré sa zameriava na rôzne 
parametre ako napríklad skúsenosti vodičov, kvalita jazdy, dojazd, 
vhodnosť do mestskej premávky, spoľahlivosť áut, čas nabíjania 
áut a ďalšie.

Zelených 7 000 km, ktoré 
5 elektromobilov najazdilo počas 
prvých troch mesiacov testovania 
v Bratislave, znamená úsporu emisií 
CO2 vo výške 700 kilogramov.

Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava je strategický partner projektu VIBRATe. 
Primátor hlavného mesta pridelil zapožičaný elektromobil od ZSE 
krízovému centru, kde bude slúžiť ako sociálny taxík.

„Bratislava chce ísť príkladom pre moderné a ekologické riešenia 
v doprave. Nesmierne ma preto teší, že spolu s Viedňou sme 
súčasťou prvého stredoeurópskeho cezhraničného projektu 
na prepojenie elektromobility.“
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava-Petržalka je používateľ elektromobilu 
v projekte.

„Petržalka sa snaží byť lídrom mestských častí Bratislavy 
a aj projekt VIBRATe je toho príkladom. Osobne pokladám 
elektromobily za celkom jasnú budúcnosť v oblasti automobilovej 
dopravy, preto sa budem snažiť, aby sa aj naša mestská časť 
uberala v budúcnosti týmto smerom a aby k nášmu prvému 
elektromobilu pribudli ďalšie.“
Vladimír Bajan, starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj je strategický partner projektu 
VIBRATe. 

„Verím, že aj elektromobilita prispeje k tomu, že v Bratislave 
bude menej hluku, menej problémov so životným prostredím, 
budeme menej závislí od dodávky klasických palív a budeme 
sa môcť spoľahnúť na zdroje, ktoré máme doma.“ 
Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je používateľ 
elektromobilu v projekte. 

„E-mobilita na Slovensku je jednou z aktuálnych tém v rámci 
zvyšovania inovačnej výkonnosti, ktorá je nevyhnutná pre 
hospodársky rast Slovenska. Pre Slovensko ide o veľmi 
perspektívnu oblasť vzhľadom na to, že sa radíme k špičke 
v oblasti výroby automobilov a zároveň máme vysokú 
úroveň sektora energetiky. MH SR preto agendu E-mobility 
od začiatku nástupu nového vedenia považovalo za ďalšiu 
prioritu svojej činnosti. Som presvedčený, že tento pilotný 
projekt má svoju budúcnosť, a som rád, že sme mali príležitosť 
byť jeho súčasťou.“
Juraj Miškov, minister hospodárstva SR
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky je používateľ elektromobilu v projekte. 
Elektromobil bude slúžiť potrebám celého ministerstva a jeho 
primárne využitie sa bude orientovať na poštové služby 
medzi jednotlivými agentúrami ministerstva lokalizovanými 
na rôznych miestach v meste. 
Kontrolné a projektové stretnutia programov cezhraničnej 
spolupráce v Bratislave a blízkom okolí taktiež využijú primárne 
dopravu elektromobilom.


