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Zdôvodnenie zapracovania/zamietnutia pripomienok z verejnej konzultácie k návrhom podmienok pre poskytovateľov 

regulačných služieb podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní 

rovnováhy v elektrizačnej sústave (nariadenie EBGL). 

Informácie o pripomienkujúcom: Názov a adresa subjektu: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 

Ods. 

(písm.) 
Znenie pripomienky 

Odôvodnenie 

pripomienky 
Odpoveď SEPS 

Zapracovanie do 

návrhu 

podmienok 

18 ods. 

1 

Nepoznáme znenie 

celkového návrhu aktualizácie 

podmienok. Bolo by možné 

tento zverejniť ešte pred 

odoslaním na URSO? 

Vo vybraných častiach 

konzultačného dokumentu sa 

uvádza len, že zmeny budú 

zapracované v súlade so 

schválenými pravidlami. 

Nevieme sa preto vyjadriť 

napríklad návrhu pravidiel 

pozastavenia a obnovenia 

trhových činností (18 ods. 2). 

Podmienky pre poskytovateľov podporných služieb 

budú aktualizované v niekoľkých etapách podľa 

znenia konzultovaného dokumentu, t.j. na základe 

schválenia finálnych znení implementačných 

rámcov, metodík v zmysle EBGL a metodík, ktoré 

budú schvaľované v zmysle NC ER a SO GL a pod. 

Jednotlivé metodiky budú poskytnuté na verejnú 

konzultáciu v plnom rozsahu a po ich schválení 

budú premietnuté do aktuálnych znení 

Prevádzkového poriadku SEPS a Technických 

podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel 

prevádzkovania prenosovej sústavy (Technické 

podmienky). 

 

[Zdôvodnená] 

18 ods. 

4.b) a 

5.c) 

Navrhovaná úprava  znenia 

návrhu aktualizácie 

podmienok by mala 

umožňovať vytvorenie 

V prípade fiktívneho bloku pri 

SRV nie je dôvod aby bol 

zložený z kombinácie 

regulovateľného zariadenia a 

SEPS v súčasnosti pracuje na úprave technických 

podmienok pre umožnenie poskytovania 

regulačných služieb všetkými typmi zariadení 

(generátory alebo iné zariadenia schopné 

[Zdôvodnená] 
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fiktívnych aj virtuálnych 

blokov pre všetky typy PpS 

bez obmedzovania počtu 

zúčastnených zariadení. 

minimálne dvoch 

turbogenerátorov. 

poskytovať regulačné služby). Nové kombinácie 

zariadení poskytujúce PpS SEPS zvažuje najskôr 

zaradiť do testovania v rámci pilotných projektov, 

pričom bude výsledky týchto testov následne 

aplikovať do úprav technických podmienok. 

 

18 ods. 

5.a) 

Bolo by možné zverejniť 

aktuálne znenie návrhu 

postupu predbežného 

schválenia poskytovateľa 

regulačných služieb? 

Naposledy bol koncept 

postupu predbežného 

schválenia poskytovateľa 

regulačných služieb 

prezentovaný na mesačnej 

porade SED SEPS v novembri 

2017. Bol odvtedy 

aktualizovaný? 

Postup predbežného schvaľovania je v súčasnosti 

vo fáze  spracovania v súlade s článkom 159 

nariadenia SOGL. Po finalizácii návrhu postupu 

predbežného schvaľovania bude tento návrh 

predmetom verejnej konzultácie. 

[Zdôvodnená] 

18 ods. 

5.g) 

Uvažuje SEPS o využití 

možnosti požiadať URSO o 

využívanie osobitných 

produktov? 

 Návrhy implementačných rámcov európskych 

platforiem na výmenu regulačnej elektriny z rezerv 

na obnovenie frekvencie podľa článkov 20 a 21 

EBGL sú momentálne v štádiu návrhov, v 

súčasnosti k týmto návrhom prebiehajú verejné 

konzultácie. 

Parametre štandardných produktov sú súčasťou 

návrhov implementačných rámcov európskych 

platforiem na výmenu regulačnej elektriny z rezerv 

na obnovenie frekvencie. Do doby schválenia 

štandardných produktov sa preto nevieme vyjadriť, 

či  bude v rámci SR potrebné vytvoriť osobitné 

produkty. 

[Zdôvodnená] 

 

 


