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Číslo: 0083/2023/E Bratislava 30. 12. 2022 

Číslo spisu: 5095-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 

písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  v znení neskorších predpisov vo veci  

určenia cien za poskytovanie podporných služieb 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov z vlastného podnetu tak, že pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, 

IČO: 35 829 14 u r č u j e na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou 
do konca 6. regulačného obdobia tieto maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb 

takto: 

1. Maximálna cena za poskytovanie jednotlivých druhov podporných služieb je 

a) 88,66 €/MW/h za primárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke „FCR±“ 
v rozsahu ± 30 MW),  

b) 104,00 €/MW/h za kladnú sekundárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 
„aFRR+“, v priemernom rozsahu 125 MW), 

c) 20,85 €/MW/h za zápornú sekundárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 
„aFRR-“, v priemernom rozsahu 125 MW), 

d) 51,41 €/MW/h za kladnú terciárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 
„mFRR+ v priemernom rozsahu 150 MW), 

e) 9,63 €/MW/h za zápornú terciárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie (v skratke 
„mFRR- v priemernom rozsahu 130 MW), 

f) 34,56 €/MW/h za kladnú 3 minútovú terciárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie 
(v skratke „TRV3MIN+“, v  rozsahu 360 MW), 

g) 15,00 €/MW/h za zápornú 3 minútovú terciárnu reguláciu činného výkonu a frekvencie 
(v skratke „TRV3MIN-“, v  rozsahu 30 MW), 
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2. 10 505 250,00 eur ako hodnota maximálnych povolených nákladov na zabezpečenie 
podpornej služby typu sekundárna regulácia napätia. 

3. 2 030 000,00 eur ako hodnota maximálnych povolených nákladov na zabezpečenie 
podpornej služby typu štart z tmy. 

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské 
nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO: 35 829 14 môže obstarať jednotlivé typy podporných 
služieb v objemoch vyšších ako sú priemerné rozsahy uvedené v bode 1., avšak maximálne 
do výšky požadovaného objemu daného typu podpornej služby stanovenej v príslušnom 
procese prípravy prevádzky sústavy a za podmienky neprekročenia maximálnych cien podľa 
bodu 1. a za podmienky neprekročenia úradom schválených celkových nákladov na nákup 
podporných služieb v roku 2023 vo výške 359 659 360,40 eur. 

Ceny a parametre uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty. 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán príslušný na konanie 
podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 
písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) zaslal listom č. 28006/2022/BA zo dňa 13. 09. 2022 
oznámenie prevádzkovateľovi prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 (ďalej len 
„regulovaný subjekt“), že začína cenové konanie z vlastného podnetu vo veci určenia cien 
za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike na obdobie od 01. 01. 2023 

do 31. 12. 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre regulovaný subjekt. 

Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu je skutočnosť, že poskytovanie 

podporných služieb podlieha cenovej regulácii podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona o regulácii. 

Úrad zaslal listom č. 28015/2022/BA zo dňa 13. 09. 2022 výzvu na predloženie 
podkladov a následne boli dňa 20. 09. 2022 úradu doručené a zaevidované pod podacím číslom 
28355/2022/BA podklady k jednotlivým typom podporných služieb na rok 2023. 

Úradu boli dňa 20. 09. 2022 doručené a pod podacím číslom 28335/2022/BA 

zaevidované údaje k jednotlivým typom podporných služieb na rok 2023, ktoré boli následne, 
na základe výzvy úradu zo dňa 23.09.2022 zaslanej listom č. 28742/2022/BA regulovaným 
subjektom doplnené a dňa 29.09.2022 úradu doručené a pod podacím číslom 29527/2022/BA 
zaevidované doplnené údaje k jednotlivým typom podporných služieb na rok 2023. 

Úradu bola dňa 11. 10. 2022 doručená a pod podacím číslom 31450/2022/BA 

zaevidovaná žiadosť regulovaného subjektu o prerušenie cenového konania vo veci určenia 
cien za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike na obdobie od 01. 01. 2023 

do 31. 12. 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, z dôvodu priebehu 1. kola 

viacdňového výberového konania obstarávania podporných služieb na rok 2023. 

Úrad dňa 13. 10. 2022 vydal rozhodnutie č. 0076/2022/E-PK, ktorým na základe 
žiadosti regulovaného subjektu cenové konanie prerušil. 

 Úradu bola dňa 11. 11. 2022 doručená a pod podacím číslom 34771/2022/BA 
zaevidovaná žiadosť regulovaného subjektu o predĺženie lehoty na predloženie vyhodnotenia 
viacdňového výberového konania na obstarávanie podporných služieb na rok 2023, z dôvodu 
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spustenia 2. kola predkladania cenových ponúk na viacdňové výberové konanie dňa 
15.11.2022, pričom celkové vyhodnotenie obstarávania podporných služieb na rok 2023 

regulovaný subjekt predloží úradu po realizácii a vyhodnotení 2. kola predkladania cenových 
ponúk najneskôr do 30. 11. 2022. 

Úrad dňa 14. 11. 2022 vydal rozhodnutie č. 0103/2022/E-PK, ktorým na základe 
žiadosti regulovaného subjektu cenové konanie prerušil. 

Úradu boli dňa 30. 11. 2022 doručené a zaevidované pod podacím číslom 
36904/2022/BA informácie o vyhodnotení viacdňového výberového konania na poskytovanie 
podporných služieb na rok 2023 v súvislosti s prerušeným cenovým konaním vo veci určenia 
cien za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike na obdobie od 1. januára 2023 
do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia. 

Úrad zaslal listom č. 38599/2022/BA zo dňa 14. 12. 2022 výzvu na doplnenie podkladov 
a následne boli regulovaným subjektom listom č. PS/2022/018319 dňa 19. 12. 2022 úradu 
doručené a zaevidované pod podacím číslom 39310/2022/BA doplnené podklady 
k jednotlivým typom podporných služieb na rok 2023 a odpovede na otázky úradu. 

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii. 

Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov poskytnutých regulovaným subjektom, 
ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 5095-2022-BA, v ktorých regulovaný subjekt 
poskytol úradu potrebné údaje, čo do jednotlivých druhov podporných služieb, im 

prislúchajúcich ročných objemov disponibility, maximálnych cien a celkových nákladov 

a čo do výšky aktualizovaných celkových nákladov na nákup podporných služieb v roku 2023 

od poskytovateľov podporných služieb vo výške 359 659 360,40 eur, ktoré majú významný 
vplyv na ceny za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike. Úrad v rozhodnutí 
č. 0002/2023/E-PR zo dňa 30. 12. 2022, zohľadní regulovanému subjektu náklady na nákup 
podporných služieb na rok 2023 v parametri PPS2023 (vstupujúci do parametra NPSS2023 v bode 

3. a) rozhodnutia č. 0002/2023/E-PR) vo výške 238 374 317,00 eur z dôvodu, že úrad zároveň 
regulovanému subjektu zohľadní pomernú časť nákladov na nákup podporných služieb v roku 

2023 vo výške 121 285 043,40 eur v tarife za prevádzkovanie systému (parameter TPSTSS2023) 

v súlade s § 2 písm. o) zákona o regulácii, a to rozhodnutím č. 0008/2023/E-PR zo dňa 
30. 12. 2022. 

Vplyv cien za poskytovanie podporných služieb na rok 2023 oproti roku 2022 bol podľa 
§ 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený na odberateľov elektriny takto: 

Nárast maximálnych cien jednotlivých druhov podporných služieb má vplyv na nárast 
nákladov na nákup odporných služieb v roku, čo má vplyv na nárast tarify za poskytovanie 

systémových služieb v roku 2023, ktorý úrad odôvodnil v rozhodnutí č. 0002/2023/E-PR zo dňa 
30. 12. 2022. Dôvodom je vývoj cien na európskych trhoch s elektrinou, či už forwardových 
alebo spotových, a aby bolo možné zaistiť dostatočné množstvo podporných služieb, za účelom 
zaistenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky sústavy, je potrebné prispôsobiť uvedenému aj 
maximálne ceny za poskytovanie jednotlivých druhov podporných služieb, čo má priamy vplyv 
na hodnotu nákladov na nákup podporných služieb od poskytovateľov podporných služieb 

v roku 2023. 

Úrad dňa 30. 12. 2022 listom č. 40759/2022/BA vyzval regulovaný subjekt podľa § 33 

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
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predpisov na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote piatich dní 
odo dňa doručenia výzvy. 

Regulovaný subjekt sa listom č. PS/2022/018875 doručeným úradu prostredníctvom 
ústredného portálu verejnej správy dňa 30. 12. 2022 a zaevidovaným pod podacím číslom 
40801/2022/BA vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním 
rozhodnutia, v ktorom oznámil, že nenavrhuje doplnenie podkladov a nemá k podkladom 
žiadne pripomienky.    

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien 
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia. Podľa 
Regulačnej politiky zo dňa 29.03.2022 sa 6. regulačným obdobím rozumie obdobie 
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027. 

Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade 
so zákonom o regulácii, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Podľa § 14 ods. 15 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného 
obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie 

v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Andrej Juris  

predseda 

Martin Horváth 

podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


