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Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre 
poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR 

pre obdobie rokov 2019 až 2021 

 

 

1. CIEĽ PREDKLADANEJ STRATÉGIE 

Cieľom dokumentu „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre 

poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie 

rokov 2019 až 2021“ (ďalej len „Stratégia“) je sumarizácia informácií a argumentov pre 

zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na roky 2019 až 

2021 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho 

a transparentného princípu prostredníctvom viacročného výberového konania. 

Podrobný popis a zdôvodnenie cieľa Stratégie je rozpracované v ďalších bodoch. 

 

2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení skorších predpisov (ďalej len „ZoE“) je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) v postavení prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len 
„PPS“). V súlade s §28, písm. i) ZoE je PPS povinný zabezpečiť nákup PpS potrebných na 
zabezpečenie poskytovania systémových služieb pre dodržanie kvality dodávky elektriny a na 
zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy. 

2.1  Vývoj obstarávaných objemov a typov PpS  

Zabezpečovanie dostatočných objemov PpS v posledných rokoch bolo poznačené najmä 
klesajúcou cenou silovej elektriny na veľkoobchodných trhoch, čoho dôsledkom je postupné 
odstavovanie klasických elektrární (schopných poskytovať rezervu výkonu vo forme PpS) 
z prevádzky, nakoľko tepelné elektrárne (ďalej len „TE“) vyrábajúce elektrinu na báze uhlia 
alebo plynu nie sú schopné konkurencie pri tak nízkych cenách elektriny. Nízke, resp. záporné 
hodnoty tzv. „clean spark spread“ (hrubá marža na výrobe elektriny z plynu = rozdiel medzi 
cenou za 1 MWh elektriny a palivovými nákladmi na nákup plynu potrebného na výrobu 
1 MWh elektriny) boli pravdepodobne aj dôvodom odstávky PPC Malženice. Niektoré TE v ES 
SR naďalej ostávajú v prevádzke, avšak len ako „studená“ záloha pri poskytovaní PpS typu 
TRV10MIN+ (PPC Bratislava), resp. sú v prevádzke vďaka zapojeniu do podpory v rámci 
kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). 

V súlade so ZoE je za stanovenie požadovaných objemov disponibility PpS zodpovedný PPS, 
pričom tento je povinný ich na ročnej báze zverejniť na svojom webovom sídle v termíne do 
30.9. predchádzajúceho roka. Na základe požadovaných objemov PpS, Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) určuje maximálne jednotkové ceny jednotlivých typov 
PpS a celkové povolené náklady na poskytovanie všetkých typov PpS. 

V tabuľke č. 1 nižšie je uvedený prehľad schválených priemerných ročných požadovaných 
objemov pre jednotlivé typy PpS v rokoch 2005 až 2018. Z tabuľky je možné pozorovať 
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postupný trend skracovania doby aktivácie a deaktivácie PpS typu TRV, či už v kladnom, 
alebo zápornom smere. Zároveň je možné konštatovať, že od roku 2012 (okrem prechodu 
TRV30MIN na TRV15MIN) sú požadované objemy v jednotlivých typoch PpS ustálené.  

Tabuľka č. 1 – Prehľad priemerných ročných požiadaviek na nákup PpS (v MW) po jednotlivých typoch za obdobie 
od 2005 do 2018 podľa cenových rozhodnutí ÚRSO. 

Rok PRV± SRV± TRV3+ TRV3- TRV10+ TRV10- TRV15+ TRV15- TRV30+ TRV30- TRV 120 TRV hod ZNO ZVO 

2005 34 124 - - 320 - - - 170 160 - 200 - - 

20061 32 120 - - 324 159 - - 166 137 - 178 - - 

2007 32 115 - - 320 150 - - 155 125 - 175 - - 

2008 33 110 - - 310 150 - - 160 120 - 130 - - 

2009 32 110 220 130 - - - - 190 130 120 - - - 

2010 30 120 220 130 - - - - 250 130 80 - - - 

2011 29 130 260 135 - - - - 260 210 - - - - 

2012 29 134 255 135 220 100 - - 150 130 - - 70 20 

2013 29 137 255 135 215 100 - - 150 130 - - 70 20 

2014 29 139 255 135 215 100 - - 120 130     69 10 

2015 28 139 255 135 215 100 130 130 - - - - 69 10 

2016 27 140 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

2017 26 143 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

2018 26 145 255 135 215 100 120 120         70 10 

 

Legenda k Tabuľke č. 1: 

PRV± - primárna regulácia činného výkonu; 

SRV± - sekundárna regulácia činného výkonu; 

TRV3+ - terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová (kladná); 

TRV3+ - terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová (záporná); 

TRV10+ - terciárna regulácia činného výkonu 10 minútová (kladná); 

TRV10+ - terciárna regulácia činného výkonu 10 minútová (záporná); 

TRV15+ - terciárna regulácia činného výkonu 15 minútová (kladná); 

TRV15+ - terciárna regulácia činného výkonu 15 minútová (záporná); 

TRV30+ - terciárna regulácia činného výkonu 30 minútová (kladná); 

TRV30+ - terciárna regulácia činného výkonu 30 minútová (záporná); 

TRV120 - terciárna regulácia činného výkonu 120 minútová; 

TRVhod - terciárna regulácia činného výkonu hodinová; 

ZNO - zníženie odberu; 

ZVO - zvýšenie odberu; 

  

                                                           
1 Na rok 2006 neboli zo strany ÚRSO určené regulované rozsahy jednotlivých typov PpS. Uvažovalo sa 
s priemernými požiadavkami jednotlivých typov PpS. 
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Nižšie uvedený Graf č. 1 zobrazuje rozsah celkových kladných a záporných priemerných 
ročných objemov PpS v období od 2005 do 2018 na základe príslušných rozhodnutí ÚRSO. 
Z Grafu je zrejmé, že po poklese celkovej disponibility v rokoch 2009, 2010 a 2011, dochádza 
v roku 2012 k nárastu potreby disponibility PpS typu SRV± a rýchlo štartujúcich TRV+ a TRV-. 

 

Graf č. 1 – Priemerné ročné rozsahy požadovanej disponibility PpS 

 

Z Grafu č. 1 je možné pozorovať, že vývoj potreby PpS typu TRV od roku 2005 po súčasnosť 

smeruje k požiadavkám na kratšie časy aktivácie a deaktivácie. Pomalšie PpS typu TRV zanikli 

úplne. Nasledovné dva Grafy ukazujú, ako klesal objem TRV+ a TRV- s dobou aktivácie 

a deaktivácie dlhšou ako 15 minút a rástol objem TRV s dobou kratšou alebo rovnou 15 minút. 

Zvýšený dôraz na zníženie času aktivácie a deaktivácie bol vyvolaný fundamentálnymi 

zmenami na trhu s elektrinou. Prudkým rozvojom inštalácie volatilných respektíve ťažšie 

predikovateľných zdrojov elektriny (najmä fotovoltické elektrárne - FVE) je potrebné 

v krátkom čase reagovať nielen na zmeny v spotrebe elektriny, prípadne výpadky veľkých 

odberateľov alebo väčších zariadení na výrobu elektriny, ale aj na dynamickú zmenu výroby 

z FVE. Pre ilustráciu je v Grafoch č. 2 a 3 naznačený aj podiel inštalácií FVE, vyhodnotený na 

základe zoznamu ÚRSO o výrobcoch FVE, ktorí majú uznanú podporu výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov. 
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Graf č. 2 – Porovnanie vývoja objemov TRV+ z pohľadu času aktivácie/deaktivácie v ES SR 

 

 

Graf č. 3 – Porovnanie vývoja objemov TRV- z pohľadu času aktivácie/deaktivácie v ES SR 

 

2.2  Dostatočnosť a použitie obstarávaných objemov PpS 

Obstarané PpS sú využívané v procese dispečerského riadenia na zabezpečenie poskytovania 
systémových služieb, najmä na vyrovnávanie systémovej odchýlky ES SR v reálnom čase. 
Objemy PpS, dopytované zo strany PPS (viď. bod 2.1), sú stanovené s predpokladom, aby bolo 
možné zvládnuť nie len bežnú prevádzku ES SR a prevádzku počas plánovaných odstávok 
a údržby zariadení na výrobu elektriny, ale aj neplánované výpadky na strane výroby alebo 
spotreby elektriny. Je možné konštatovať, že za bežných okolností sú požadované objemy PpS 
nastavené dostatočne na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR. Napriek 
tomu je možné identifikovať prípady, kedy objem nakúpených PpS nie je postačujúci a je 
potrebné prijímať dodatočné nápravné opatrenia. 
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Existuje veľké množstvo faktorov, ovplyvňujúcich veľkosť systémovej odchýlky ES SR. Okrem 
bežného „dýchania“ sústavy sú to najmä neplánované výpadky na strane výroby, presnosť 
predikcie spotreby, presnosť predikcie osvitu, vonkajšia teplota a pod. Na nasledovnom 
príklade je možné vysvetliť kritickú situáciu v ES SR, ktorá vznikla kombináciou viacerých 
negatívne pôsobiacich faktorov, vrátane nesprávneho nastavenia regulácie v oblasti 
zúčtovacej ceny odchýlky. 

V dôsledku extrémne nízkych teplôt v januári a na začiatku februára 2017 v kombinácii s 
výrazným nedostatkom elektriny najmä v južnej časti obchodnej oblasti 4M MC (Market 
Coupling obchodných oblastí ČR, SR, Maďarska a Rumunska) nastala v ES SR nová, doteraz 
nezaznamenaná situácia. Uvedené okolnosti spôsobili nárast spotových cien elektriny na 
Slovensku nad úroveň 100 €/MWh, resp. 110 €/MWh, čím sa vytvorili podmienky pre 
špekulatívne konanie niektorých subjektov zúčtovania, pretože nastal stav, keď bolo 
výhodnejšie nezabezpečiť pre svoje bilančné skupiny (prípadne odberateľov) dostatok 
elektriny nákupom na spotovom trhu, ale využiť situáciu, keď sa pravdepodobná cena za 
odchýlku javila nižšia ako cena na dennom trhu s elektrinou. Je možné, že k obdobným 
špekuláciám dochádzalo aj v minulosti, avšak v uvedenej situácii boli dosiahnuté limity 
uregulovateľnosti sústavy. Obdobná situácia by mohla nastať aj v prípade súbehu výpadku 
zdrojov a vedení v regióne 4M MC. Na Grafe č. 4 je uvedený stav zo dňa 24.01.2017, počas 
ktorého bolo potrebné odregulovať extrémne veľkú systémovú odchýlku. 

 

Graf č. 4 – Situácia v sústave dňa 24.01.2017 

Vysvetlivky ku Grafu č. 4: 

GCC+ - grid control cooperation s ČR a Poľskom (kladná) 

GCC- - grid control cooperation s ČR a Poľskom (záporná) 

HV CEPS - havarijná výpomoc zo susediacich PPS (ČEPS - ČR) 

HV PSE - havarijná výpomoc zo susediacich PPS (PSE - Poľsko) 

NRE - negarantovaná regulačná elektrina 
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Z Grafu č. 4 vyššie je zrejmé, že vplyvom viacerých faktorov (extrémne nízka teplota 

a nesprávne nastavenie zúčtovacej ceny odchýlky) a napriek dostatočnému objemu PpS bolo 

nutné požiadať susedných PPS o tzv. „havarijnú výpomoc“ (HV). 

Na Grafe č. 5 nižšie je porovnanie hodinových cien denného trhu s elektrinou s maximálnou 
cenou kladnej regulačnej elektriny (RE) v problematických dňoch 24.-26.01.2017. Vzhľadom 
na to, že v súlade s príslušnou legislatívou bola zúčtovacia cena odchýlky v danej zúčtovacej 
perióde (15 min.) stanovená ako marginálna cena regulačnej elektriny použitej na vyrovnanie 
systémovej odchýlky, viacerí účastníci trhu nenakúpili objem elektriny potrebný na krytie 
dodávky ich odberateľom a zostali v individuálnej odchýlke (nenakúpené množstvo elektriny 
musel pokryť PPS prostredníctvom aktivácie PpS a dodávky regulačnej elektriny). 

 

Graf č. 5 – Situácia na trhu s elektrinou v D-1 pre dni 24. – 26.01.2017 

Z Grafu č. 5 je rovnako vidieť, že situácia, kedy trhové ceny elektriny prekročili v niektorých 
hodinách maximálnu cenu regulačnej elektriny pokračovala aj v dňoch 25. a 26.01.2017, avšak 
bez potreby aktivácie tak enormného objemu PpS. Dôvodom bola najmä skutočnosť, že 
zúčtovacia cena odchýlky v prípade dovozu regulačnej elektriny v rámci HV z ČEPS a PSE, nie 
je regulovaná maximálnou cenou.  
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Graf č. 6 – Situácia v sústave v dňoch 24. – 26.01.2017 

Podobná situácia ako v dňoch 24.- 26.01.2017 nastala aj dňa 04.08.2017, kedy naopak 

z dôvodu vysokých teplôt v regióne 4M MC a na Balkáne sa cena elektriny na dennom trhu 

na Slovensku pohybovala na úrovni maximálnej ceny regulačnej elektriny. V rámci dňa 

04.08.2017 boli zobchodované (vyvezené) ďalšie objemy elektriny, čo túto situáciu 

v niektorých hodinách ešte zhoršilo. 

 

Graf č. 7 – Situácia na trhu s elektrinou v D-1 pre deň 04.08.2017  
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Výsledkom bola aktivácia PpS v značnom rozsahu, zobrazená na Grafe č. 8 nižšie. V tejto 
súvislosti je potrebné konštatovať, že ani v jednom z uvedených prípadov, nedošlo počas 
kritických hodín k výpadku zariadenia na výrobu elektriny (napr. v prípade výpadku bloku JE 
s výkonom cca 500 MW by nastala extrémne kritická situácia a možno kolaps systému – 
Blackout).  

 

Graf č. 8 – Situácia v sústave dňa 04.08.2017 

V nadväznosti na vyššie uvedené situácie PPS listom adresovaným ÚRSO inicioval potrebu 
zmeny spôsobu stanovenia zúčtovacej ceny odchýlky, vrátane návrhu riešenia uvedenej 
problematiky. Následne v priebehu marca až novembra 2017 prebiehala v spolupráci s OKTE 
a ÚRSO dopadová analýza a samotná úprava prevádzkového poriadku OKTE, ktorý spôsob 
stanovenia zúčtovacej ceny odchýlky definuje. Uvedená zmena je účinná od 01.01.2018 
a spočíva v zakomponovaní ceny elektriny na dennom trhu SR do výpočtu zúčtovacej ceny 
odchýlky tým spôsobom, že vždy platí vyššia z cien (i) marginálna cena aktivovanej regulačnej 
elektriny a (ii) 1,1 násobok ceny elektriny na dennom trhu. Riešenie zabezpečuje, že zúčtovacia 
cena za spôsobenú odchýlku je vždy vyššia ako cena elektriny na dennom trhu v oblasti SR, 
čím sa značne eliminuje možnosť špekulácie subjektov zúčtovania (arbitráže medzi cenou na 
trhu a zúčtovacou cenou odchýlky) a zároveň sa zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok 
elektriny bez potreby navyšovania objemov PpS. 

 

3. NEDOSTATOČNOSŤ PONÚK PODPORNÝCH SLUŽIEB A REALIZOVANÉ OPATRENIA 

V úvodnej časti tohto materiálu (bod 2.1) boli popísané požadované, resp. obstarávané 
objemy PpS v podmienkach ES SR. V ďalšom texte je pozornosť venovaná (ne)dostatočnosti 
na strane ponuky v niektorých typoch PpS a doteraz prijatých opatreniach na elimináciu 
negatívnych dopadov na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky ES SR.  
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Nízka cena elektriny na slovenskom i okolitých trhoch s elektrinou spôsobuje značné problémy 
výrobcom elektriny. Graf č. 9 zobrazuje prehľad vývoja cien elektriny na nemeckom trhu s 
elektrinou (referenčný trh s elektrinou určujúci cenové trendy elektriny v regióne) za obdobie 
od roku 2010. Napriek tomu, že cena ročného pásma na rok 2018 na Slovensku sa obchodovala 
v porovnaní s Nemeckom so spreadom aj +3 EUR/MWh, došlo v posledných rokoch 
k odstaveniu výrobných zariadení z dôvodov ako je uvedené vyššie. 

 

Graf č. 9 – Vývoj ceny ročného pásma (year ahead) na EEX 

Samotná výroba elektriny v klasických tepelných, či plynových elektrárňach (okrem elektrární 
s podporou – napr. KVET, VHZ) je minimalizovaná, čo má vplyv aj na ponuku niektorých typov 
PpS najmä PRV± a SRV±, ktoré je možné poskytovať výlučne na generátoroch, ktoré sú 
prifázované a dodávajú výkon do sústavy. Klesajúca ponuka týchto typov PpS v období 
posledných 5 rokov vyvinula zvýšený tlak na alternatívne riešenia, pričom spoločnosť SEPS 
prijala postupne viacero opatrení na elimináciu, resp. minimalizáciu negatívnych vplyvov. 

Vzhľadom na klesajúcu cenu elektriny na trhu, resp. klesajúce a v niektorých prípadoch 
negatívne „spark spread“ a „dark spread“, má spoločnosť SEPS problém zaistiť dostatočné 
množstvo PpS vo svojej regulačnej oblasti. 

 

3.1 Uskutočnené opatrenia 
 

1. Opatrenie týkajúce sa PRV± 

Jedným z prvých opatrení bola technická príprava, notifikácia a následne aj samotné zaradenie 
možnosti poskytovania PpS typu PRV± zo zariadení umiestnených v regulačnej oblasti ČEPS. 
Charakter PpS typu PRV± umožňuje časť výkonovej rezervy nakúpiť v zahraničí. Požadovaný 
objem PRV± pre každú regulačnú oblasť stanovuje ENTSO-E na základe pomeru výroby 
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elektriny v regulačnej oblasti k celkovo vyrobenej elektrine v krajinách, ktoré sú členmi RG CE, 
pričom tento pomer sa vynásobí celkovou potrebou PRV± pre RG CE vo výške 3000 MW. 
Podmienky pre poskytovanie PRV± zo zahraničia sú ľahšie splniteľné ako u iných typov PpS. 
Dôvodom je fakt, že táto služba je poskytovaná ako lokálna a dispečing dáva pokyn na jej 
zapnutie alebo vypnutie na príslušnom zariadení, ktoré je schopné službu poskytovať. 
Zariadenie reaguje priamo na odchýlku frekvencie od nominálnej hodnoty 50 Hz a zvyšuje 
alebo znižuje výkon dodávaný do sústavy. Podmienky poskytovania PRV± sú stanovené 
jednotne pre celú kontinentálnu Európu. Od roku 2012 je na základe výsledkov výberových 
konaní organizovaných spoločnosťou SEPS obstarávaná PpS typu PRV± zo zahraničia 
s priemerným ročným výkonom 8 MW. 

 

2. Opatrenie týkajúce sa SRV± 

Pokles ponuky PpS typu SRV± sa začal prejavovať v roku 2010, pričom chýbajúci objem SRV± 
v rokoch 2010-2014 v dni ročného maxima stagnoval na úrovni 7-10 %. Deficit v objemoch 
obstaranej SRV± sa však prejavoval najmä v období mimo vykurovacej sezóny. Celkový deficit 
SRV± dosiahol svoje maximum v roku 2014, kedy bolo celkovo pokrytých len 86 % 
požadovaného objemu SRV± v rámci výberových konaní. Po vyhodnotení disponibility bolo 
v roku 2014 pokrytie požadovaného objemu len na úrovni cca 84 %. Graf č. 10 zobrazuje 
prehľad pokrytia a deficitu SRV± počas 7. a 8. obchodnej hodiny dňa 12.06.2014, kedy bol 
zaznamenaný najvyšší deficit v roku 2014. 

 

Graf č. 10 – Výška deficitu PpS SRV± dňa 12.06.2014 

Pre úplnosť je na Grafe č. 11 nižšie zobrazený aj prehľad pokrytia a deficitu SRV± počas dňa 
ročného maxima zaťaženia o 17:00 dňa 27.11.2014. 
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Graf č. 11 - Pokrytie PpS SRV± v dni ročného maxima 27.11.2014 

V roku 2014 spoločnosť SEPS na základe podrobných analýz a za účelom využitia možných 
rezerv prijala nové znenie dokumentu Technické podmienky, prístupu a pripojenia, pravidlá 
prevádzkovania prenosovej sústavy SEPS (ďalej len „TP“), v ktorom bol predstavený model 
virtuálneho bloku (ďalej len „VB“). VB je zariadenie určené primárne na poskytovanie PpS typu 
SRV±, pričom je zložené z rôznych zariadení na výrobu elektriny alebo fiktívnych blokov, ktoré 
nemajú spoločnú technologickú väzbu. V prípade poskytovania SRV± prostredníctvom VB voči 
PPS poskytuje VB symetrickú SRV±, pričom SRV poskytovaná na jednotlivých zariadeniach vo 
vnútri VB môže byť aj nesymetrická. Zavedením možnosti poskytovať PpS prostredníctvom VB 
došlo k nárastu ponúkaného objemu SRV±, pričom v roku 2015 dosiahla maximálna úroveň 
deficitu v dni 15.07.2015 úroveň 24 % pri neposkytovaní disponibility prostredníctvom VB (viď 
Graf. č 12). Celkové pokrytie požiadaviek SRV± z výberových konaní po zavedení VB dosiahlo 
úroveň cca 97 % a pokrytie po vyhodnotení disponibility PpS typu SRV± úroveň cca 95 %. 
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Graf č. 12 - Výška deficitu PpS typu SRV± počas dňa 15.07.2015 

Pozitívny vplyv zavedenia VB už v roku 2015 je možné pozorovať aj na Grafe č. 13. nižšie, kedy 
celkový deficit SRV± v deň ročného maxima zaťaženia o 17:00 dosiahol iba 2 %. 

 

Graf č. 13 – Pokrytie PpS SRV± v dni ročného maxima 25.11.2015 

Prijatím ďalších opatrení bolo zavedené prehodnotenie potreby schváleného objemu SRV± 
v kratších etapách prípravy prevádzky, nakoľko výpočty požadovaných objemov PpS na rok t 
sa vykonávajú v roku t-1. K prehodnoteniu a v cca 80 % časového fondu aj k úprave 
požadovaných objemov smerom nadol dochádza najneskôr 3 dni pred začiatkom ďalšieho 
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energetického týždňa, čo sa prejaví úpravou zostávajúceho objemu dopytov na SRV± 
v dennom trhu. 

Významnosť vplyvu zavedenia možnosti VB je zrejmá aj z Grafu č. 14., ktorý zobrazuje situáciu 

zo dňa 28.10.2016, kedy bol zaznamenaný maximálny deficit SRV± na úrovni 23 % práve v deň, 

kedy nebola poskytovaná disponibilita zo strany VB z dôvodu údržby a opráv na niektorých 

zariadeniach pracujúcich v rámci VB. 

 

Graf č. 14 - Výška deficitu PpS typu SRV± počas dňa 28.10.2016 

Naopak, v prípade poskytovania disponibility SRV± aj prostredníctvom VB počas ročného 
maxima zaťaženia dňa 7.12.2016 o 17:00 bol zaznamenaný deficit SRV± 0 %. 
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Graf č. 15 – Pokrytie PpS SRV± v dni ročného maxima 07.12.2016 

 

3.2 Riziká ďalšieho vývoja  
 

Napriek úspešnosti v minulosti zavedených opatrení na strane SEPS popísaných v bode 3.1 
vyššie, vývoj spotreby elektriny, cien elektriny (ako aj spark a dark spreads) a najmä 
dramatický vývoj v oblasti novej legislatívy z úrovne EÚ, je potrebné analyzovať možné dopady 
na PPS. Jedná sa hlavne na dostatočnosť ponuky PpS pre zabezpečenie bezpečnosti a 
spoľahlivosti ES SR nie len rok vopred, ale aj v strednodobom (niekoľko rokov) a v ďalšom 
kroku aj v dlhodobom horizonte. 

Dňa 18.12.2017 vstúpilo do platnosti nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2195, ktorým sa 
stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „EBGL“). 
Nariadenie EBGL zavádza nové prvky v oblasti zabezpečovania PpS, pričom sa hlavne 
zameriava na vytvorenie spoločných platforiem na výmenu regulačnej elektriny a spoločnú 
knihu objednávok na aktiváciu regulačnej elektriny a taktiež stanovuje niekoľko nových 
pravidiel pre obstarávanie disponibility PpS. Nariadenie EBGL počas obdobia od svojho vzniku 
do schváleného znenia prešlo mnohými aj závažnými úpravami. V pracovných verziách EBGL 
boli zaznamenané určité snahy Európskej Komisie a ACER eliminovať kontrakty na 
disponibilitu dlhšie ako jeden mesiac, dokonca tlak na zavedenie výlučne denného, resp. 
vnútrodenného obstarávania disponibility. Vzhľadom na odpor viacerých PPS z dôvodu 
negatívneho vplyvu takýchto opatrení na bezpečnosť a spoľahlivosť sústav v rámci ENTSO-E, 
bola problematika dĺžky kontraktov na disponibilitu PpS vynechaná a bude riešená v ďalšom 
legislatívnom balíčku z dielne Európskej komisie s názvom Čistá energia pre všetkých 
Európanov (CEVE). 

Nižšie sú uvedené hlavné riziká z pohľadu SEPS: 
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I. Maximálna dĺžka kontraktov na disponibilitu a povinnosť prehodnocovania 
požadovanej disponibility v rámci LFC bloku  

Článok 32 odstavce 1 a 2 nariadenia EBGL  

V schválenej verzii nariadenia EBGL boli všetky články, ktoré obmedzujú maximálnu dĺžku 
kontraktov na disponibilitu vypustené a predpokladá sa, že táto problematika bude riešená 
v pripravovanej legislatíve CEVE. V nariadení EBGL taktiež nie sú riešené prechodné obdobia, 
čiže nariadenie EBGL neuvádza povinnosť zrušenia zmlúv, ktoré boli uzavreté pred účinnosťou 
príslušných ustanovení EBGL. 

V článku č. 32 (ods. č. 1) nariadenie EBGL definuje povinnosť pre všetkých PPS aspoň raz ročne 
vypracovať analýzu, ktorou PPS určí požadované množstvá na nákup disponibility PpS podľa 
Nariadenia EÚ č. 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie 
elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len nariadenie „SO GL“). V uvedenej analýze musí PPS 
vykonať výpočet optimálneho nadimenzovania a nákupu disponibility PpS, ktorý bude 
zameraný na minimalizáciu nákladov spojených s obstarávaním disponibility PpS. Pri tejto 
analýze musí byť taktiež zohľadnená možnosť obstarávania disponibility PpS z inej regulačnej 
oblasti, prípadná výmena disponibility PpS s inými PPS a prípadný spoločný nákup disponibility 
PpS s inými PPS. V uvedenej analýze by taktiež mala byť analyzovaná predpokladaná výška 
nezazmluvnených ponúk na regulačnú elektrinu, ktoré sa v danej regulačnej oblasti vyskytujú.  

Nezazmluvnené ponuky nie sú jasne definované v nariadení EBGL, ale za nezazmluvnené 
ponuky regulačnej elektriny môžeme považovať ponuky na dodávku regulačnej elektriny od 
poskytovateľov, ktorí majú platnú zmluvu na poskytovanie PpS a taktiež majú platný certifikát 
na poskytovanie určitého typu PpS, ale vo výberom konaní na obstaranie disponibility PpS 
neboli úspešní alebo sa výberového konania nezúčastnili. 

V článku č. 32 (ods. č. 2) nariadenia EBGL sa taktiež uvádza, že obstarávanie disponibility musí 
byť trhovo orientované a pokiaľ je to možné a hospodársky efektívne, postup obstarávania 
musí prebiehať na krátkodobom základe.  

Pozn.: Na základe znenia článku č. 32 každý PPS musí každoročne vypracovať analýzu 
optimálneho nadimenzovania a nákupu disponibility PpS. Z toho vyplýva, že prvá takáto 
analýza musí byť vypracovaná spoločnosťou SEPS v roku 2019. Výsledky z analýzy musia byť 
zverejnené v správe, ktorú každý PPS bude zverejňovať na svojej stránke podľa článku č. 60 
nariadenia EBGL. Na základe tohto článku by mala spoločnosť SEPS po dvoch rokoch od 
uvedenia nariadenia EBGL do platnosti vypracovať a zverejniť správu, v ktorej bude poskytnutá 
analýza dimenzovania rezervovanej disponibility a vysvetlené jednotlivé kroky výpočtu. 

Návrh na ošetrenia rizika: 

Článok č. 32 nadobúda účinnosť jeden rok po uvedení nariadenia EBGL do platnosti, čiže 
začína byť účinný až od 18.12.2018. Požiadavky definované v článku č. 32 sa budú aplikovať 
na postupy obstarávania PpS, ktoré budú uskutočnené až po tomto termíne. Opatrenia 
uvedené v nariadení EBGL sú iba všeobecného charakteru a EBGL neuvádza žiadne priame 
povinnosti na skrátenie maximálnej dĺžky uzatváraných kontraktov, nakoľko tieto časti boli 
presunuté do pripravovanej legislatívy CEVE. Na základe vyššie uvedeného nie je potrebné 
uvedené riziko riešiť v súčasnosti. 
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II. Povinnosť obstarávať disponibilitu PpS zvlášť pre kladný a zvlášť pre záporný smer 

Článok č. 32 ods. 3 nariadenia EBGL  

Pre každý druh rezervy (okrem služby typu PRV±) musí byť obstarávanie disponibility PpS 
vykonané zvlášť pre kladný a zvlášť pre záporný smer. Tento spôsob by pre spoločnosť SEPS 
ako aj pre poskytovateľov PpS znamenal zavedenie úplne nového technického a obchodného 
rámca s rizikom nesymetrie a v prípade nevhodného trhového impulzu, alebo regulačného 
nastavenia (napr. nevhodné nastavenie maximálnych cien zo strany ÚRSO) môže spôsobiť 
výpadok ponuky PpS typu SRV v jednom smere. 

Aj napriek tomu, že ods. č. 3 dáva možnosť pre PPS požiadať národného regulátora 
o odôvodnenú výnimku z uvedenej povinnosti oddeleného obstarávania kladnej a zápornej 
disponibility PpS, v uvedenom odstavci sa uvádza, že takáto výnimka môže byť iba dočasného 
charakteru. V tomto prípade PPS, ktorý žiada o udelenie výnimky z uvedenej povinnosti 
oddeleného obstarávania kladnej a zápornej disponibility PpS, musí Úradu poskytnúť analýzu 
dopadov tejto výnimky na zdroje poskytujúce regulačnú elektrinu a taktiež musí poskytnúť 
zdôvodnenie tejto výnimky, ktorým poukáže, že by takáto výnimka viedla k vyššej ekonomickej 
efektívnosti. 

Článok č. 32 vstupuje do platnosti jeden rok po uvedení nariadenia EBGL do platnosti, čiže dňa 

18.12.2018 a po tomto dátume by mali PPS všetky obstarávania disponibility PpS (okrem 

služby typu PRV±) vykonávať oddelene pre kladný a záporný smer rezervy, ak PPS nepožiada 

NRA (ÚRSO) o derogáciu – odloženie aplikovania tohto článku. Nariadenie EBGL nepredpisuje 

v ďalších častiach žiadne požiadavky pre kontrakty, ktoré boli a budú uzavreté pred 

18.12.2018. 

Úprava dožívajúceho RIS je technicky aj finančne náročná a vyžadovala by si úpravy 

aj v obchodnom informačnom systéme. Prechod riadenia ES na nový riadiaci systém 

Monarch a odstavenie starého systému Sinaut je plánované podľa aktuálneho harmonogramu 

na január 2019. RIS SED spolupracuje s RIS poskytovateľov PpS. Zásadné zmeny v procese 

poskytovania PpS typu SRV± ako jej rozdelenie na dve samostatné služby SRV+ a SRV- si 

vyžiadajú nielen zmenu centrálneho RIS, ale aj RIS poskytovateľov. Vykonávať akékoľvek zmeny 

v súčasnom centrálnom RIS môže len jeho dodávateľ, pričom ich vykonanie je z hľadiska 

nákladov neefektívne vzhľadom na obmedzenú životnosť súčasného RIS. Zmeny v RIS 

poskytovateľov je potrebné špecifikovať v súlade so zmenami v centrálnom RIS a vykonať ich 

môžu len ich dodávatelia. Všetky tieto zmeny nesú so sebou náklady a je potrebné zohľadniť 

ich efektívne vynakladanie. Berúc do úvahy lehoty potrebné na úpravu RIS a lokálnych 

systémov všetkých poskytovateľov PpS a ich riadne otestovanie, predpokladá sa že bude 

možné efektívne vykonávať zmeny spojené s oddeleným obstarávaním a následne 

poskytovaním nesymetrickej PpS typu SRV± až v priebehu rokov 2020 až 2021, a to aj na 

základe dohody s poskytovateľmi PpS. 

Návrh na ošetrenia rizika: 

V podmienkach výberového konania bude uvedené, že si spoločnosť SEPS vyhradzuje právo 
rozdelenia uzavretých kontraktov na symetrickú SRV na dva nesymetrické kontrakty, pričom 
bude cena symetrického kontraktu proporciálne rozdelená podľa príslušných cenových 
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rozhodnutí ÚRSO. Spoločnosť SEPS zároveň bude žiadať ÚRSO o dočasnú výnimku 
z uplatňovania predmetného ustanovenia na základe článku č. 32 EBGL ods. č. 3. 

 

III. Povinnosť umožňovania prevodov disponibility 

Článok č. 34 nariadenia EBGL definuje povinnosť pre všetkých PPS v rámci geografickej oblasti 
umožniť poskytovateľom PpS previesť ich povinnosť poskytovať disponibilitu na iného 
poskytovateľa. Možnosť prevodu kontraktu musí byť poskytovateľom umožnená aspoň jednu 
hodinu pred začiatkom dňa dodávky. Uvedenú povinnosť spoločnosť SEPS čiastočne spĺňa, 
nakoľko umožňuje prevody poskytovateľom PpS aj v rámci dňa, a to maximálne dve hodiny 
pred dotknutou obchodnou hodinou. Kratší časový okamih by si vyžiadal analýzu možností 
a úpravy obchodného informačného systému, ako aj zmeny postupov na strane operátorov 
a pracovníkov dispečerského riadenia. Nariadenie EBGL nestanovuje akékoľvek obmedzenia 
veľkosti prevádzaného objemu PpS. V spoločnosti SEPS je podľa platného PP tento objem 
dovolený len do výšky 15 % celkového nakontrahovaného objemu PpS pre dotknutý kontrakt.  

Článok č. 34 vstupuje do platnosti jeden rok po uvedení nariadenia EBGL do platnosti, čiže dňa 
18.12.2018 a po tomto dátume by mala spoločnosť SEPS umožniť poskytovateľom PpS aspoň 
jednu hodinu pred začiatkom dňa dodávky prevádzať výkon na náhradných poskytovateľov 
PpS. 

Návrh na ošetrenia rizika: 

Na základe uvedeného bude upravený obchodný systém PPS a Prevádzkový poriadok 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS (ďalej aj „Prevádzkový poriadok“ alebo „PP“) tak, 
aby boli prevody kontraktov v súlade s EBGL od 01.01.2019. 

 

IV. Povinnosť zavedenia štandardných produktov 

Článok č. 25 nariadenia EBGL definuje požiadavku na zavedenie štandardných produktov PpS, 
z ktorých budú všetky ponuky na regulačnú elektrinu zdieľané na príslušných Európskych 
platformách.  

Zavedené štandardné produkty PpS sa môžu líšiť od v súčasnosti aplikovaných typov PpS 
v rámci regulačnej oblasti SEPS. Je tu riziko, že zvolené štandardné produkty v rámci ENTSO-E, 
prípadne jednotnej platformy, nebudú korešpondovať s požiadavkami zohľadňujúcimi 
štruktúru odberu a energetického mixu v SR a teda ani nebudú v súlade s potrebami PPS. 
Súčasne môže dôjsť k výpadku časti ponuky PpS z domácich zdrojov ES SR, nakoľko v prípade 
SRV sa uvažuje o aktivácii systémom „merit order“ (cenový rebríček) a povinnosti zdrojov 
dosiahnuť maximálnu hodnotu ponúkanej SRV v čase do 5 - 7,5 min., pričom dnes v ES SR je 
táto doba 15 min. (v Českej Republike je to 10 min.). Interná analýza vykonaná v 05/2016 
poukázala, že pri prechode parametra doby aktivácie na maximálnu hodnotu služby SRV z 15 
min. na 5 min. dôjde k výpadku disponibility zdrojov poskytujúcich službu typu SRV± na 
Slovensku vo výške 35 % v letnom a 39 % v zimnom období. Predbežný návrh 
implementačného rámca pre spoločnú platformu pre službu typu SRV uvažuje s dobou nábehu 
zdrojov do 7,5 min., resp. zmenu na 5 min. po 18.12.2025, čo vyplýva z faktu, že TSO 
využívajúce pomerne vysoké objemy PpS (Nemecko, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Nórsko, 
Švédsko) majú dobu aktivácie do 5 min. (Fínsko a Portugalsko majú dobu nábehu zdrojov 
dokonca do 90 s).  
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Treba však poznamenať, že existuje predpoklad možnosti požívať v rámci jednotlivého PPS aj 
špecifické produkty, ktoré sa u iných PPS nepožívajú. Špecifický produkt musí byť veľmi 
podrobne zdôvodnený zo strany PPS v žiadosti príslušnému regulačnému orgánu. 

Návrhy na štandardné produkty by mali byť súčasťou implementačných rámcov pre Európske 
platformy na výmenu regulačnej elektriny, ktoré by mali vypracovať všetci PPS do jedného roka 
od uvedenia nariadenia EBGL do platnosti (18.12.2018). Za štandardný produkt je považovaný 
produkt, ktorého charakteristiky sú schválené zo strany všetkých PPS a všetky ponuky na 
regulačnú elektrinu z tohto produktu sú zdieľané na príslušnej Európskej platforme. 

Návrh na ošetrenia rizika: 

Štandardné produkty nebudú používané až do doby, pokiaľ neprebehne implementácia 
Európskych platforiem, ktoré by mali byť implementované do štyroch rokov od uvedenia 
EBGL do platnosti pre služby typu SRV a TRV s nábehom do 15 min. Nakoľko štandardné 
produkty budú slúžiť iba na výmenu a spoločnú aktiváciu regulačnej elektriny 
prostredníctvom spoločných platforiem je tento odsek iba informatívny a nemá vplyv na 
postupy navrhovaného obstarávania disponibility PpS. 

 

V. Povinnosť zabezpečenia cezhraničnej kapacity pre nákup disponibility PpS z iných 
regulačných oblastí 

Články č. 38 až č. 43 nariadenia EBGL uvádzajú, že pri nákupe disponibility PpS od 
poskytovateľov susedných PPS, alebo pri spoločnom obstarávaní PpS, bude musieť byť 
zarezervovaná cezhraničná kapacita. Z tohto vyplýva riziko zvýšeného objemu obstaraných 
PpS zo zahraničia za stavu, keď nie je jasný spôsob prideľovania cezhraničných kapacít 
a uprednostňovania prepravovanej elektriny v reálnom čase v prípade ich nedostatku. 

Zvýšená konkurencia pre slovenských poskytovateľov PpS v kombinácii s aktuálnou situáciou 
na trhu s elektrinou môže viesť k významnému poklesu počtu zariadení schopných poskytovať 
niektoré typy PpS, a tým k výraznému zníženiu národnej energetickej bezpečnosti SR. 

Návrh na ošetrenia rizika: 

Pripravované viacročné výberové konanie, ktoré zabezpečí dostatočný objem PpS zo 
zariadení na vymedzenom území ES SR (s výnimkou PpS typu PRV± v obmedzenom objeme, 
u ktorej nie je potrebné zabezpečiť cezhraničnú kapacitu). 

 

4. ŠTÚDIA NA POSÚDENIE VÝROBNÉHO MIXU K POVINNOSTIAM PPS SR 

Spoločnosť SEPS si v roku 2017 obstarala nezávislé posúdenie výrobného mixu vzhľadom 
k povinnostiam PPS SR od spoločnosti EuroEnergy, spol. s r.o štúdiu s názvom „Posúdenie 
variant výrobného mixu vo vzťahu k povinnostiam PPS SR a v súvislosti s primeranosťou 
výrobných kapacít (generation adequacy) a dostatočnosťou regulačných rezerv pre 
zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR v strednodobom horizonte“ (ďalej len 
„Štúdia“). 

Nižšie sú uvedené iba finálne závery Štúdie, pričom manažérske zhrnutie vrátane detailnej 
interpretácie podrobných záverov Štúdie je vzhľadom k svojmu rozsahu uvedené v prílohe č. 
1 tejto Stratégie. 
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Z uvedenej Štúdie vyplýva, že sa výhľadovo do roku 2030 situácia v oblasti deficitu regulačných 
záloh pre služby primárnej a sekundárnej regulácie zlepšovať nebude a že pre pokrytie potrieb 
zabezpečenia služieb typu PRV± a SRV± bude nevyhnutné pokračovať vo využívaní regulačných 
záloh zo zahraničia a z virtuálneho bloku. Výsledky uvedenej Štúdie boli zapracované do 
materiálu predkladaného na Poradu GR dňa 11.07.2017. 

V rámci Štúdie boli analyzované scenáre uvedené v nasledovnej tabuľke:  

 

V nasledujúcom texte a grafoch sú uvedené základné výstupy uvedenej Štúdie týkajúce sa 
dostatočnosti regulačných záloh: 

 Primárna regulácia 

 Sekundárna regulácia 

 Terciárna regulácia kladná (MRZ+) 

 Terciárna regulácia záporná (MZR-) 
 

       

Graf č. 16 – Dostatočnosť regulačných záloh – primárna regulácia 
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Graf č. 17 – Dostatočnosť regulačných záloh – sekundárna regulácia 

 

 

     

Graf č. 18 – Dostatočnosť regulačných záloh – MRZ+ 

 

 

    

Graf č. 19 – Dostatočnosť regulačných záloh – MRZ- 
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Vyššie uvedené výstupy Štúdie vychádzajú z predpokladu, že v prípade SRV ide o dopyt po 
symetrickej disponibilite. Rozdelenie dopytu na kladnú SRV+ a zápornú SRV˗ nebude mať 
žiaden priamy pozitívny dopad ako z ekonomického pohľadu, tak aj z pohľadu kvality 
regulácie. Naopak v prípade nevhodného nastavenia maximálnych cien môže spôsobiť 
výpadok ponuky PpS typu SRV v jednom smere. 

Z uvedeného dôvodu boli naformulované odporúčania smerujúce k zabezpečeniu 
požadovanej úrovne PpS potrebných k bezpečnej a spoľahlivej prevádzke ES SR. Jedným 
z predmetných opatrení v zmysle vyššie uvedenej Štúdie by bolo zvýšenie regulovaných cien 
PpS.  

V Štúdii je uvedené ako opatrenie č. 1: 

„Jako základní opatření pro řešení této situace je vhodné uspořádat výběrové řízení na 
poskytování PpS pro delší období, které by mělo přispět k dosažení stabilnějšího výhledu 
provozní ekonomiky zejména u spalovacích zdrojů a tím i ke spolehlivosti provozu ES SR.“  

Viacročnými výberovými konaniami a viacročnými zmluvami na poskytovanie PpS by 
sa dosiahol stabilnejší výhľad prevádzkovej ekonomiky najmä u spaľovacích zdrojov 
a optimalizovala by sa spoľahlivosť prevádzky ES SR.  

Ďalšie strategické odporúčania sú uvedené v Štúdii. 

 

5. SKÚSENOSTI Z POSLEDNÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA V ČR 

Český prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len „ČEPS“) riešil obdobný problém vypísaním 
trojročného výberového konania na obdobie od 2019 – 2021 a to aj napriek tomu, že ČEPS má 
prebytok ponúk PpS. 

V marci 2018 spoločnosť ČEPS vypísala výberové konanie na poskytovanie podporných služieb 
pre roky 2019, 2020 a 2021. Nakúpený bol základný objem PpS (objemy nákupu sa líšia podľa 
jednotlivých druhov PpS). Ostávajúca časť bude nakúpená v ďalších kolách výberového 
konania. Nákup sekundárnej regulácie bol prvýkrát v histórii rozdelený na kladnú (+) a zápornú 
časť (-), túto zmenu umožnila zmena Kódexu prenosovej sústavy prijatá vo februári 2018. 

Medzi podstatné parametre smerujúce k zvýšeniu ponúkaného objemu PpS, teda zvýšeniu 
konkurencie a likvidity trhu patria: 

1. Obmedzenie kontroly na ponúkaný objem danej kategórie PpS vzhľadom 
k celkovému certifikovanému výkonu tejto PpS patriacej do portfólia daného 
poskytovateľa. Poskytovateľ môže v rámci výberového konania ponúknuť vyšší objem 
PpS než má aktuálne certifikovaný. Je uskutočnená iba kontrola, že poskytovateľ má 
certifikovanú danú kategóriu PpS (teda bez ohľadu na množstvo). Tento parameter 
výberového konania umožní ponúkať PpS aj na len plánovaných zdrojoch, alebo 
zdrojoch vo výstavbe. 

2. Obmedzenie kontroly na minimálny objem ponúkaného objemu PpS podľa Kódexu PS 
ČR. Poskytovatelia tak môžu ponúknuť 1MW*h (minimum podľa Kódexu PS ČR sú: pre 
službu PR 3 MW; SR 10 MW; MZ15 10 MW; MZ5 30 MW a SV30 30 MW). V prípade, 
že poskytovateľ vo výberovom konaní uspeje, musí následne v rámci prípravy 
prevádzky kódexové minimá plniť, tzn. reálne ponúknuť minimálny požadovaný výkon 
podľa Kódexu. Podmienka teda umožňuje poskytovateľom využiť stratégiu postavenú 
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na predpoklade možného budúceho prevodu PpS alebo dokúpenia PpS v kratších 
výberových konaniach alebo na dennom trhu. 

Z hľadiska dlhodobejšieho vývoja môžeme v oblasti PpS očakávať prepojovanie európskych 
trhov a tlak na zapojenie menších výrobcov do systému poskytovania PpS. Z dôvodu 
prepojovania trhov budú zavedené štandardné produkty PpS. Dopad do cien nie je možné 
v súčasnosti jednoznačne predikovať, konkurencia teoreticky pravdepodobne porastie 
v oblasti ekvivalentu služieb MZ15+/-, naopak príležitosti je možné očakávať v oblasti 
primárnej a sekundárnej regulácie v dôsledku odstavovania klasických zdrojov (uholné 
a jadrové elektrárne) doma aj v zahraničí. 

Z vyššie uvedeného vyplýva pre SR možnosť inšpirovať sa myšlienkou výberového konania na 
viac rokov, avšak nie „na celé obdobie“, ale postupne „na jednotlivé roky“. Tým by mal byť 
zaistený dostatok služieb na minimálne 3 nasledujúce roky podobne ako v ČR. 

 

6. NÁVRH RIEŠENIA PRE ZABEZPEČENIE DOSTATOČNEJ DISPONIBILITY PPS 

Spoločnosť SEPS v posledných piatich rokoch eviduje nedostatok ponúk disponibility pre 
niektoré typy PpS a to najmä pre PpS typu PRV± a SRV±. Klesajúca ponuka týchto typov PpS 
v období posledných 5 rokov vyvinula zvýšený tlak na alternatívne riešenia, pričom spoločnosť 
SEPS prijala postupne viacero opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov, ktoré sú uvedené 
v kapitole 3.1. Napriek prijatým opatreniam zo záverov Štúdie vyplýva potenciálny nedostatok 
disponibility PpS v horizonte do roku 2030, z čoho vyplýva nevyhnutnosť prijímať dodatočné 
opatrenia z úrovne SEPS ako PPS. 

V súvislosti s tým, že regulačné obdobie je nastavené na obdobie 2017 až 2021, ako aj v súlade 
s dokumentmi PP a TP, úsek 3000 navrhuje pre zabezpečenie dostatočného objemu PpS na 
vymedzenom území ES SR vykonať obstarávanie PpS tak, aby bol zabezpečený dostatočný 
objem PpS na zvyšok regulačného obdobia 2019 až 2021 v rámci jedného obstarávania na celé 
toto obdobie a prostredníctvom výberových konaní, v ktorých bude obstarávaný zostávajúci 
objem na ročnej, mesačnej a dennej báze tak, ako je to aj v súčasnosti. Základné parametre 
viacročného výberového konania na obdobie rokov 2019-2021 sú uvedené v nasledovnej 
tabuľke: 

VK na obdobie 2019-2021 

1. Obdobie: 3 roky, pričom ponuky budú predkladané na jednotlivé kalendárne 
roky. 

2. Podmienka 
č. 1: 

Uchádzač musí predložiť Certifikát zariadenia schopného poskytovať 
PpS nachádzajúceho sa na vymedzenom území ES SR, resp. čestné 
prehlásenie, že takéto zariadenie vybuduje, prípadne uvedie do 
prevádzky a úspešne certifikuje najneskôr 4 mesiace pred 
plánovaným začiatkom poskytovania PpS. 

Obstarávaný objem disponibility príslušného typu PpS zo zariadení, 
ktoré nebudú mať v deň uzávierky výberového konania platný 
certifikát bude limitované, pričom uplatnenie limitu bude popísané 
v súťažných podkladoch k výberovému konaniu. Účelom tejto 
podmienky je minimalizácia rizika v prípade, že úspešný uchádzač 
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nebude schopný do doby poskytnutia PpS zabezpečiť vybudovanie, 
resp. certifikáciu zariadení poskytujúcich ponúkaný typ PpS. 

V prípade, že bude zo strany PPS, v čase platnosti kontraktu 
spracovaný a vyžadovaný zo strany uchádzača aj „Postup 
predbežného schválenia“, priloží uchádzač čestné prehlásenie, že ho 
absolvuje. 

Výnimku z podmienky, že zariadenie musí byť na vymedzenom 
území SR, môže mať poskytovanie služby typu PRV± z regulačnej 
oblasti ČEPS, pričom v prípade, že spoločnosť ČEPS v pozícii PPS ČR 
z akýchkoľvek dôvodov v budúcnosti zruší možnosť poskytovať túto 
službu, nebude úspešný uchádzač žiadnym spôsobom 
kompenzovaný. Pre poskytovateľov PRV± z regulačnej oblasti ČEPS 
budú stanovené požiadavky na preukázanie spoľahlivosti 
poskytovania PRV±. 

3. Podmienka 
č. 2: 

Cena za jednotku disponibility PpS (JC) bude vychádzať 
z maximálnych jednotkových cien stanovených zo strany ÚRSO (MC) 
a bude vyjadrená ako zľava z maximálnej ceny ÚRSO.  

JC = MC * (1 – Z/100) 

JC – jednotková cena v ponuke uchádzača, 

MC – maximálna cena ÚRSO, 

Z – predstavuje zľavu z maximálnej ceny ÚRSO v percentách. 

Uchádzač predloží ponuku na parameter Z , pričom minimálna 
hodnota parametra Z je 10, čo po doplnení do vyššie uvedeného 
vzorca predstavuje 10 % zľavu z maximálnych cien ÚRSO. 

(Poznámka: pri stanovení minimálnej hodnoty parametra Z sa 
vychádzalo z aritmetického priemeru % výšky cenových úspor pri 
obstarávaní PpS za obdobie od 2010 do 2017. Prehľad úspor 
v rokoch 2010 až 2017 je uvedený v Prílohe č. 2)  

4. Podmienka 
č. 3: 

Rámcové zmluvy uzatvárané od roku 2017 obsahujú klauzulu, ktorá 
umožňuje ukončiť zmluvu bez sankcií v prípade, že legislatíva bude 
vyžadovať ukončenie obdobných dlhodobých zmlúv. Rámcová 
zmluva bude rozšírená o možnosť odstúpiť od kontraktu v prípade, 
že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnej službe zníži cenu za 
poskytovanie PpS medziročne o viac než 7 % a celkovo počas trvania 
všetkých kontraktov uzatvorených na základe výberového konania 
o viac než 14 %, vrátane doplnenia termínu na odstúpenie od 
kontraktu. 

5. Podmienka 
č. 4: 

Spoločnosť SEPS si vyhradzuje právo rozdelenia nakontrahovanej 
rezervácie symetrickej SRV na dva nesymetrické kontrakty, pričom 
bude cena symetrického kontraktu proporcionálne rozdelená podľa 
príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO. 
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6. Finančná 
zábezpeka 

Finančná zábezpeka na ponuku v rámci výberového konania (pred 
uzatvorením Rámcovej zmluvy a kontraktu) bude vypočítaná ako 
súčin ponúkaného množstva PpS pre príslušný typ PpS a ceny 
uvedenej v nasledovnej tabuľke. 

Finančná zábezpeka na kontrakt uzatvorený na základe výsledkov VK 
a Rámcovej zmluvy bude vypočítaná ako súčin nakontrahovaného 
množstva PpS pre príslušný typ PpS a ceny uvedenej v nasledovnej 
tabuľke. 

V prípade čestného prehlásenia na novovybudované zariadenie, 
ktoré v čase uzávierky výberového konania nebude mať platný 
certifikát alebo v prípade ponuky prevyšujúcej certifikovaný výkon 
(MW) na základe platného certifikátu, bude zábezpeka na ponuku 
a zábezpeka na kontrakt vypočítaná ako dvojnásobok platby pre 
každú MW.h prevyšujúcu platný certifikát. 

Typ PpS 
Výška zábezpeky 

PpS (€/MW.h) 

Výška zábezpeky PpS pre 
necertifikované zariadenia 

(€/MW.h) 

PRV 4,7 9,4 

SRV 3,1 6,2 

TRV3MIN+ 1,6 3,2 

TRV3MIN- 1,2 2,4 

TRV10MIN+ 1,3 2,6 

TRV10MIN- 1,1 2,2 

TRV15MIN+ 0,9 1,8 

TRV15MIN- 0,6 1,2 

ZNO 0,6 1,2 

ZVO 0,3 0,6 

Stanovená výška zábezpeky zodpovedá 10 % (zaokrúhlených nahor) 
z maximálnych cien jednotlivých typov PpS na základe platného 
cenového rozhodnutia ÚRSO na rok 2018 za každú ponúknutú, resp. 
nakontrahovanú MW.h, pričom v prípade odstúpenia poskytovateľa 
PpS od Rámcovej zmluvy alebo neplnenia povinností vyplývajúcich 
z Rámcovej zmluvy pokryje PPS náklady súvisiace s dodatočným 
dokupom chýbajúceho objemu PpS za maximálne ceny PpS. 

7. Objem: Do výšky 100 % minima požiadavky SED v danom kalendárnom 
mesiaci, v prípade SRV± bude rešpektované Rozhodnutie MH SR vo 
všeobecnom hospodárskom záujme 



Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu PpS na roky 2019 – 2021 str.: 25/26 

8. Minimálna 
a maximálna 
ponuka: 

V súlade s TP (v krokoch po 1 MW) 

9. Maximálny 
počet ponúk: 

2 na každý typ PpS a kalendárny rok 

10. Deliteľnosť 
ponuky: 

Áno 

11. Časové pásmo 
ponuky: 

Najkratším časovým pásmom je jeden kalendárny mesiac  

12. Prevody 
kontraktov: 

Podmienky prevodov kontraktov sú bližšie špecifikované v RZ a PP, 
pričom PP bude upravený tak, aby prevody kontaktov boli 
umožnené minimálne v súlade s EBGL, to znamená 60 min pred 
začiatkom dňa dodávky. 

13. Uchádzač:  Uchádzač je povinný preukázať vzťah k certifikovanému zariadeniu.  

14. Termín: Bude len jeden termín na obstaranie všetkých typov PpS 

15. Transparen-
tnosť 

Rozsah zverejňovaných údajov bude definovaný v súťažných 
podkladoch výberového konania. 

 

7. ZÁVER 

Hlavným cieľom navrhovaného postupu vyplývajúceho zo Stratégie je eliminácia rizík 
a neistôt súvisiacich s nedostatočnými ponukami disponibility PpS a taktiež zabezpečenie 
ekonomicky efektívneho viacročného nákupu PpS, ktorý je popísaný vyššie v tejto Stratégii. 

Dôležitým prvkom je aj nastavenie minimálnych úspor cez parameter „Z“ na úrovni 10 % 
z maximálnych cien ÚRSO, čím budú v prípade úspešného VK zabezpečené úspory aj v tých 
typoch PpS, kde boli v doteraz uskutočnených VK úspory na úrovni 0 % (napr. TRV3MIN-).  

Dôležitou podmienkou je aj povinnosť predložiť certifikát zariadenia na poskytovanie PpS na 
vymedzenom území ES SR (okrem prípadu PpS typu PRV± poskytovanej z regulačnej oblasti 
ČEPS) čím sa zabezpečí nezávislosť objemu PpS na dostupných cezhraničných kapacitách ako 
aj možnosť ukončiť zmluvu, pokiaľ by došlo k významným zmenám legislatívy. 

Zo Štúdie vyplýva ako základné opatrenie pre riešenie rizika nedostupnosti PpS vypísanie 
výberového konania na poskytovanie PpS pre dlhšie obdobia, ktoré by malo prispieť k 
dosiahnutiu stabilnejšieho výhľadu ekonomiky prevádzky hlavne u spaľovacích zdrojov a tým 
aj k spoľahlivosti prevádzky ES SR. 

Určitou možnosťou, resp. inšpiráciou k stabilizácii ponuky PpS možno čerpať z výberového 
konania na viac rokov v ČR, kde v marci 2018 vypísal prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
spoločnosť ČEPS, a.s. výberové konanie na poskytovanie PpS na roky 2019, 2020 a 2021.  
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Prílohy 

Príloha č. 1 – Manažérske zhrnutie štúdie spoločnosti EuroEnergy, spol. s r.o. „Posouzení 
variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány 
státní správy SR“ 

Príloha č. 2 – Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2017 

 

V Bratislave, dňa 19.04.2018 

 


