
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27,  P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
Číslo: 0004/2007/E                                                 Bratislava 23.10.2006 

 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) a f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. vo veci rozhodnutia o návrhu 
ceny za poskytovanie systémových služieb a podporných služieb pre regulovaný subjekt 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84  Bratislava 
26, IČO 35 829 141 takto    

 
    

r o z h o d o l : 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 4 v spojení s § 12 ods. 1 
písm. g) a h) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. a v súlade s výnosom Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah 
cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených 
nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, pre regulovaný 
subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84  
Bratislava 26, IČO 35 829 141  schvaľuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 
2007 tieto ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb a podporných služieb:  

  
 

1 ) Maximálna cena za poskytovanie jednotlivých druhov podporných služieb je 
 

2200  Sk/MW/h za primárnu reguláciu výkonu a frekvencie (v rozsahu ± 32 MW) 
2020  Sk/MW/h za sekundárnu reguláciu výkonu a frekvencie (v rozsahu ± 115 MW) 
540 Sk/MW/h za 10 min  terciárnu reguláciu(+ ) výkonu a frekvencie (služba rýchlo 
štartujúcej zálohy v rozsahu + 320 MW),  
 250 Sk/MW/h za 10 min. terciárnu reguláciu (- ) výkonu a frekvencie (služba rýchlo  
štartujúcej zálohy v rozsahu – 150 MW) 
 840  Sk/MW/h za 30 min  terciárnu (+ ) reguláciu výkonu a frekvencie (v rozsahu + 155 
MW) 
490  Sk/MW/h za 30 min  terciárnu (- ) reguláciu výkonu a frekvencie (v rozsahu - 125 
MW) 
440  Sk/MW/h za hod  terciárnu (+ ) reguláciu výkonu a frekvencie (v rozsahu + 175 
MW) 
 

2)  100 000 000 Sk ako hodnota maximálnych povolených nákladov na zabezpečenie 
regulácie napätia, jalového výkonu a za  štart z tmy. 

 



3) Tarifa 329 Sk/MWh (SPK2007) za poskytovanie systémových služieb pre koncových 
odberateľov priamo pripojených na prenosovú sústavu a koncových odberateľov držiteľa 
povolenia na distribúciu elektriny, s výnimkou elektriny odobranej koncovými 
odberateľmi pripojenými v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej 
sústavy Slovenskej republiky  

 
4) Tarifa 1 316 Sk/MWh (SPO2007) za poskytovanie systémových služieb pre koncových 

odberateľov držiteľa povolenia na distribúciu elektriny pripojených v rámci prevádzky 
preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, ak sa tento 
odberateľ neplánovane pripojí do elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.  

 
5)  Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej 

služby (PpS) TRV30MIN+, TRV10MIN+, TRVHOD vo všetkých pracovných dňoch 
daného štvrťroka v dobe od 06:00 do 22:00 hod. 

-    pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je 6000  Sk/MWh,  
-    pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je 5400 Sk/MWh. 

 
6)  Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej 

služby (PpS) TRV30MIN+, TRV10MIN+, TRVHOD vo všetkých pracovných dňoch 
daného štvrťroka v dobe od 00:00 do 06:00 hod. a od 22:00 do 24:00 hod. a vo všetkých 
nepracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod. 

-    pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je 3400 Sk/MWh,  
-    pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je 3000 Sk/MWh. 

 
7)  Najnižšia cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej 

služby (PpS)  TRV30MIN-, TRV10MIN- vo všetkých pracovných dňoch daného 
štvrťroka v dobe od 06:00 do 22:00 hod. 

-     pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku  je -25 Sk/MWh,  
-     pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku  je - 50 Sk/MWh. 
 
8)  Najnižšia cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej 

služby (PpS)  TRV30MIN-, TRV10MIN- vo všetkých pracovných dňoch daného 
štvrťroka v dobe od 00:00 do 06:00 hod. a od 22:00 do 24:00 hod. a vo všetkých 
nepracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod. 

-  pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je –600 Sk/MWh,  
-     pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III štvrťroku je –800 Sk/MWh. 
 
9)  Cena kladnej regulačnej elektriny dodanej v rámci sekundárnej regulácie výkonu a 

frekvencie vo všetkých pracovných dňoch daného štvrťroka v dobe od 06:00 do 22:00 
hod., ak v danej hodine nebola použitá iná kladná regulačná elektrina 

- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je 5100 Sk/MWh,  
- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je 4700 Sk/MWh. 
 
10) Cena kladnej regulačnej elektriny dodanej v rámci sekundárnej regulácie výkonu a 

frekvencie vo všetkých pracovných dňoch daného štvrťroka od 00:00 do 06:00 hod. a od 
22:00 do 24:00 hod. a vo všetkých nepracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod., ak 
v danej hodine nebola použitá iná kladná regulačná elektrina 

- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je 2700  Sk/MWh,  
- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je 2400 Sk/MWh. 
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11) Cena zápornej regulačnej elektriny dodanej v rámci sekundárnej regulácie výkonu a 
frekvencie vo všetkých pracovných dňoch daného štvrťroka v dobe od 06:00 do 22:00 
hod, ak v danej hodine nebola použitá iná záporná regulačná elektrina 

- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je  -10 Sk/MWh,  
- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je - 20 Sk/MWh. 
 
12) Cena zápornej regulačnej elektriny dodanej v rámci sekundárnej regulácie výkonu a 

frekvencie vo všetkých pracovných dňoch daného štvrťroka v dobe od 00:00 do 06:00 
hod. a od 22:00 do 24:00 hod. a vo všetkých nepracovných dňoch od 00:00 hod. do 
24:00 hod., ak v danej hodine nebola použitá iná záporná regulačná elektrina 

- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je -500 Sk/MWh,  
- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je -650 Sk/MWh. 
 
13) Zúčtovacia cena odchýlky je rovná konečnej cene prevažujúcej regulačnej elektriny 

dodanej v danej hodine. Ak je objem kladnej regulačnej elektriny dodanej v danej 
hodine rovný objemu zápornej regulačnej elektriny dodanej v danej hodine, je 
zúčtovacia cena odchýlky rovná konečnej cene kladnej regulačnej elektriny. Pokiaľ 
nebola v danej hodine dodaná žiadna regulačná elektrina, zúčtovacia cena odchýlky je  
rovná 3000 Sk/MWh. 

 
14)   Hodnoty ekonomických parametrov : 
 

• ..................... Sk ako maximálny výnos z platieb za systémové služby (SST2007),  
• ..................... Sk ako plánované náklady na nákup podporných služieb od držiteľov 

licencie na výrobu elektriny  PPS2007 , 
• hodnota 0,2 ako koeficient delenia rozdielu medzi skutočnými a plánovanými 

nákladmi na nákup podporných služieb regulovaným subjektom, medzi regulovaný 
subjekt a odberateľov elektriny, ktorí sú pripojení na prenosovú sústavu,   

 
Všetky uvedené hodnoty cien a  taríf sú bez DPH.  
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 18.10.2006  
doručený od regulovaného subjektu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské 
Nivy 59/A, 824 84  Bratislava 26 (ďalej len „regulovaný subjekt“) návrh cien za poskytovanie 
systémových služieb a podporných služieb na rok 2007 (ďalej len „návrh cien“). Návrh cien 
regulovaným subjektom bol vypracovaný v zmysle výnosu úradu č. 2/2006 zo dňa 21. júna 
2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej 
vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného 
zisku a podklady na návrh ceny (ďalej len „výnos úradu“). 

 
 Pri schválení taríf uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia úrad uvažoval                 
s  korekčným faktorom (KS2007)  vo výške .........................  Sk a inými povolenými nákladmi 
na zabezpečenie systémových služieb držiteľom povolenia na prenos elektriny, okrem 
nákladov na nákup podporných služieb v roku 2006 (NSYS2006) vo výške .........................  Sk. 
 

Úrad po preskúmaní návrhu cien dospel k záveru, že predložený návrh cien je v súlade 
s výnosom úradu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 3 



Poučenie:  
 

 Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. proti tomuto 
rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné  
súdom. 
 
 
 
 
 

Ing. Karol Dvorák 
                             predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Nezverejnené údaje v bode 14) a v odôvodnení rozhodnutia sú predmetom 
obchodného tajomstva.  
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84  Bratislava 26. 
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