
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE 

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

R O Z H O D N U T I E   

 

Číslo: 0009/2018/E-EU      Bratislava, 06. 09. 2018 

Číslo spisu: 2865-2018-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán 
príslušný na konanie podľa článku 32 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195                    
z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy 
v elektrizačnej sústave  v spojení s článkom 37 smernice 2009/72/ES z 13. júla 2009 
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES 
a v spojení s § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení 
s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia 
o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy  
 

 
r o z h o d o l 

 
podľa článku 32 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa 
stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave a v súlade 
s článkom 37 smernice 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 
s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES a § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje 
prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy v tomto znení: 
 

„Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
 
Výnimka pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia 
výkonu (SRV) v súlade s článkom 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195                           
z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy 
v elektrizačnej sústave. 
 
Úrad udeľuje výnimku prevádzkovateľovi prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava a.s. na základe doručenej žiadosti o udelenie výnimky pre oddelené 
obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) v súlade 
s článkom 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje 
usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave na časové obdobie               od 
18. decembra 2018 do 30. septembra 2020. 
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Odôvodnenie: 
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť SEPS a.s.“) zaslala 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) písomnú žiadosť o udelenie 
výnimky pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu 
(SRV) v súlade s článkom 32 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, 
ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len 
„nariadenie EBGL“). Príslušná žiadosť o udelenie výnimky bola doručená úradu 18. júna 
2018 a zaevidovaná pod podacím číslom 22463/2018/BA. 
 

Zo všeobecne záväzných nariadení Komisie (sieťových predpisov EÚ) vyplývajú zmeny 
súvisiace s prevádzkovaním prenosovej sústavy, ktoré je potrebné zapracovať 
do prevádzkového poriadku. Nariadenia Komisie (sieťové predpisy) sú všeobecne záväzné 
a priamo vykonateľné v každom členskom štáte Európskej únie. Slovenská republika je 
povinná implementovať do svojho právneho poriadku nariadenia Komisie tak, aby boli plne 
vykonateľné, zákonné, s možnosťou kontroly a uloženia sankcie za ich porušenie. 
 
Úrad po formálnom posúdení žiadosti o udelenie výnimky vyzval spoločnosť SEPS, a.s. 
listom zo dňa 13. júla 2018 na doplnenie podpísanej prílohy uvedenej žiadosti, ktorú 
spoločnosť SEPS, a.s. doplnila a doručila úradu 19. júla 2017. 
 
Podľa článku 32 ods. 3 nariadenia EBGL každý PPS môže predložiť návrh príslušnému 
regulačnému orgánu v súlade s článkom 37 smernice 2009/72/ES, z 13. júla 2009 
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES 
a požiadať ním o výnimku z tejto požiadavky. Tento návrh musí obsahovať: 
 

a) špecifikáciu časového obdobia, na ktoré by sa výnimka vzťahovala; 
b) špecifikáciu objemu disponibility, na ktorý by sa výnimka vzťahovala; 
c) analýzu dosahu výnimky na účasť zdrojov regulácie podľa článku 25 ods. 6 písm. b); 
d) odôvodnenie výnimky preukazujúce, že takáto výnimka by viedla k zvýšeniu 

hospodárskej efektívnosti.  
 
Úrad po prvotnom vyhodnotení kumulatívneho splnenia jednotlivých kritérií ustanovených 
v článku 32 ods. 3 nariadenia EBGL vyzval spoločnosť SEPS, a.s. na doplnenie 
podrobnejších informácií ku kritériám uvedených v písm. b) a d) príslušného článku 
nariadenia. 
 
V záujme kompletizácie podkladov žiadosti o udelenie výnimky úrad uskutočnil 24. augusta 
2018 osobné stretnutie so zástupcami spoločnosti SEPS, a.s. Jeho predmetom bolo 
vyhodnotenie splnenia jednotlivých kritérií podľa článku 32 ods. 3 nariadenia EBGL. 
V nadväznosti na dané osobné stretnutie spoločnosť SEPS, a.s. doručila 27. augusta 2018 
úradom požadované doplnenie žiadosti o udelenie výnimky.  
 
Úrad posúdil žiadosť o udelenie výnimky a všetky sprievodné dokumenty z hľadiska, či 
spĺňajú jednotlivé kritériá ustanovené v článku 32 ods. 3 nariadenia EBGL. 
 
Špecifikáciu časového obdobia, na ktoré by sa výnimka mala vzťahovať podľa článku 32 ods. 
3 písm.  a) nariadenia EBGL považuje úrad za splnenú. Spoločnosť SEPS, a.s. vo svojej 
žiadosti presne definovala časové obdobie, na ktoré žiada uplatnenie výnimky, a to od 
18.12.2018 do 30.09.2020 vrátane. Príslušná dĺžka časového obdobia bola stanovená 
z dôvodu nevyhnutnosti implementácie nového riadiaceho informačného systému RIS 
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MONARCH, ktorým je potrebné nahradiť doterajší hlavný riadiaci informačný systém Sinaut 
Spectrum, ktorý neumožňuje rozdelenie obstarávanej disponibility SRV na kladnú 
disponibilitu SRV+ a zápornú disponibilitu SRV-. Zavedenie nesymetrických služieb typu 
SRV+ a SRV- bude vyžadovať úpravy taktiež v obchodnom informačnom systéme 
spoločnosti SEPS, a.s. Damas Energy a systéme MPPS (modul poskytovania podporných 
služieb), ktorý slúži na hodnotenie poskytovaných podporných služieb (PpS). Okrem toho 
implementácia nového riešenia u všetkých poskytovateľov tejto služby a následné otestovanie 
predstavuje dodatočnú časovú požiadavku na celkovú realizáciu. Úrad pokladá spoločnosťou 
SEPS, a.s. navrhované časové obdobie za primerané a odôvodnené pre účely zavedenia 
oddeleného obstarávania obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu 
(SRV) a z toho dôvodu udeľuje výnimku na celý navrhovaný časový rámec.  
 
Kritérium podľa článku 32 ods. 3 písm. b) nariadenia EBGL špecifikáciu objemu 
disponibility, na ktorý by sa výnimka vzťahovala považuje úrad za splnené. Vo svojej žiadosti 
o udelenie výnimky spoločnosť SEPS a.s. špecifikovala objem obstarávanej disponibility 
služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) na celé časové obdobie od 18.12.2018 do 
30.9.2020 vrátane. Pri výpočte objemu disponibility spoločnosť SEPS, a.s. zohľadnila 
priemerný schválený rozsah  sekundárnej regulácie výkonu (SRV) v rokoch 2009 až 2018 
stanovený na úrovni 133, 7 MW. Príloha žiadosti o udelenie výnimky obsahovala 
transparentný výpočet objemu obstarávanej disponibility sekundárnej regulácie výkonu 
(SRV) v členení na jednotlivé roky od 18.12.2018 do 30.9.2020. Výsledný objem 
disponibility predstavuje súčet priemerných ročných objemov obstarávanej SRV 
vynásobených počtom kalendárnych dní jednotlivých rokoch, na ktoré sa uplatňuje výnimka. 
Predpokladaný objem obstarávanej disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu 
(SRV), na ktorý sa vzťahuje výnimka v období od 18.12.2018 do 30.9.2020 predstavuje 
hodnotu 2 265 975 MWh symetrickej aFRR, t.j. 2 265 975 MWh v kladnom smere 
a súčasne 2 265 975 MWh v zápornom smere. Úrad má zato, že spoločnosťou SEPS, a.s. 
predložený výpočet objemu disponibility je odôvodnený a spĺňa kritérium stanovené v článku 
32 ods. 3 písm. b) nariadenia EBGL.   
 
Čo sa týka kritéria podľa článku 32 ods. 3 písm. c) nariadenia EBGL obligatórnou súčasťou 
žiadosti o udelenie výnimky by mala byť vykonaná analýza dosahu výnimky na účasť zdrojov 
regulácie podľa článku 25 ods. 6 písm. b).  V článku 25 ods. 6 písm. b) nariadenia EBGL sa 
uvádza, že štandardné produkty pre regulačnú elektrinu (PpS) musia umožniť vlastníkom 
odberných zariadení, tretím stranám a vlastníkom na výrobu elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie, ako aj vlastníkom jednotiek na uskladňovanie energie účasť v postavení 
poskytovateľov regulačných služieb. Štandardné produkty nie sú v súčasnosti na 
paneurópskej úrovni dohodnuté a nebudú využívané až do doby, pokiaľ neprebehne zavedenie 
Európskych platforiem pre tieto typy služieb. Pre služby typu sekundárna regulácia výkonu 
(SRV) podľa článku 21 Nariadenia EBGL je implementácia spoločnej implementačnej 
platformy predpokladaná v horizonte rokov 2021-2022, teda po termíne udelenej výnimky. 
S poukazom na vyššie uvedené úrad vo vzťahu ku kritériu ustanovenému v článku 32 ods. 3 
písm.  c) nariadenia EBGL konštatuje, že v záujme splnenia kritéria na udelenie výnimky nie 
je potrebné vykonať analýzu dosahu výnimky na účasť zdrojov regulácie podľa článku 25 
ods. 6 písm. b), nakoľko je vykonanie príslušnej analýzy na obdobie aplikácie výnimky         
nedôvodné a zároveň nerealizovateľné zo strany spoločnosti SEPS a.s.. 
 
Nevyhnutným predpokladom na udelenie výnimky podľa článku 32 ods. 3 písm. d) nariadenia 
EBGL je odôvodnenie výnimky preukazujúce, že takáto výnimka by viedla k zvýšeniu 
hospodárskej efektívnosti. Spoločnosťou SEPS, a.s. predložená Analýza poskytovania 
nesymetrickej sekundárnej regulácie výkonu v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky 
s dátumom vypracovania 22.03.2018 dostatočným spôsobom preukazuje, že prechod zo 
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symetrickej sekundárnej regulácie výkonu (SRV) na nesymetrickú sekundárnu reguláciu 
výkonu (SRV) nebude mať dopad na ponúkané objemy zo strany poskytovateľov podporných 
služieb, za predpokladu, že pri stanovení maximálnych cien pre kladný a záporný smer 
nedôjde k výraznej disproporcii. V prípade, neudelenia výnimky by spoločnosť SEPS, a.s. 
musela pristúpiť k úprave súčasného riadiaceho informačného systému Sinaut Spectrum čo by 
bolo technicky, časovo a finančne náročné. Následné zavedenie nového riadiaceho 
informačného systému RIS MONARCH od 1. marca 2019 by znamenalo, že všetky investície 
na úpravu pôvodného hlavného riadiaceho informačného systému Sinaut Spectrum by boli 
neefektívne vynaložené. Úrad pokladá argumenty spoločnosti SEPS, a.s. za opodstatnené a 
dostatočným spôsobom odôvodnené, nakoľko odklad prechodu zo symetrickej SRV na 
nesymetrickú SRV nebude mať dopad na ponúkané objemy zo strany poskytovateľov PpS 
a nebude si vyžadovať duplicitne vynaložené investície do riadiaceho informačného systému. 
V tejto súvislosti úrad uvádza, že udelenie výnimky pre oddelené obstarávanie disponibility 
služby typu SRV vedie k zvýšeniu hospodárskej efektívnosti. 
 
Úrad po vyhodnotení splnenia jednotlivých kritérií ustanovených v článku 32 ods. 3 písm. a) 
až d) nariadenia EBGL, a po preskúmaní všetkých predložených podkladov dospel 
k rozhodnutiu, že udelenie dočasnej výnimky na obdobie od 18.12.2018 do 30.09.2020 na 
objem disponibility vo výške 2 265 975 MWh je opodstatnené a spĺňa dikciu článku 32 ods. 3 
nariadenia EBGL. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, P. O. BOX 
12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 
 

 

 
 

 

 

               JUDr. Renáta Pisárová 

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


