
 

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: 0006/2019/E-EU      Bratislava, 13. 03. 2019 

Číslo spisu:  1538-2019-BA 

   3600-2018-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán 
príslušný na konanie podľa článku 6 ods. 3 písm. e) bod iv) nariadenia Komisie (EÚ) 
2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie 
elektrizačnej prenosovej sústavy v spojení s § 4 ods. 1, § 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 v znení neskorších predpisov a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci  schválenia 

návrhu metodiky pravidiel dimenzovania FRR  

  

rozhodol 

 

podľa článku 157 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa 
stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy a § 13 ods. 2 
písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších 
predpisov tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje dokument „Pravidlá 
dimenzovania FRR stanovených v súlade s článkom 157 ods. 1 nariadenia Európskej komisie 
(EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie 

elektrizačnej prenosovej sústavy“, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí 
tak neoddeliteľnú časť výroku. 
 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť           
SEPS a. s.“) zaslala v súlade s čl. 119 ods.1 písm h) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485      

z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej 
prenosovej sústavy (ďalej len „Nariadenia“) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 
len „Úrad“) písomný list „Predloženie návrhu metodiky pravidiel dimenzovana FRR“ 

v prílohe obsahujúci návrh metodiky „Pravidlá dimenzovania FRR stanovených v súlade 

s článkom 157 ods. 1 nariadenia Európskej komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, 

ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“ 

(ďalej len „Návrh“). Návrh bol doručený Úradu 13. septembra 2018 a zaevidovaný           
pod podacím číslom 31536/2018/BA.  
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Úrad dospel k záveru že predložený návrh je vypracovaný v súlade s článkou 157 ods. 2, ktorý 
stanovuje prvky, ktoré musia obsahovať pravidlá dimenzovania. Jednotlivé časti návrhu t. j. výpočet 
objemov automatickej a manuálnej rezervy na obnovenie frekvencie (ďalej len „FRR“) sú obsiahnuté 
v Technických podmienkach spoločnosti SEPS, a. s. v príslušnej kapitole dokumentu F. Čas do 
úplnej aktivácie automatickej FRR je obsiahnutý v Technických podmienkach spoločnosti SEPS, a. 
s. v príslušnej kapitole dokumentu B, kap. 2.2.. Čas do úplnej aktivácie manuálnej FRR je 
obsiahnutý v Technických podmienkach spoločnosti SEPS, a. s. v príslušnej kapitole dokumentu B, 

kap. 2.3 a 2.4. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok). Predložený Návrh preskúmal a v priebehu správneho konania priebežne 
prerokovával pripomienky so spoločnosťou SEPS, a. s. a posúdil súľad predloženého 
Návrhu s Nariadením. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 
správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov 
predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 
Úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Celé znenie Návrhu je 

prílohou výroku tohto rozhodnutia. 
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. 

 

 
Príloha k výroku rozhodnutia:  
-schválené znenie dokumentu „Pravidlá dimenzovania FRR stanovených v súlade s článkom 
157 ods. 1 nariadenia Európskej komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa 
stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“ (4 strany A4).  

 

 

 

 

               JUDr. Renáta Pisárová 

              generálna riaditeľka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

  

 

 

 Návrh etodiky podľa čl. 9, ods. , pís . h), Nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/1485 

 

Pravidlá di e zova ia FRR sta ove ý h v súlade s člá ko   ods.  
ariade ia Eur pskej ko isie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, 

ktorý  sa sta ovuje us er e ie pre prevádzkova ie elektrizač ej 
pre osovej sústavy 

 

01.08.2018 

 

Práv a otifiká ia:  

Te to doku e t spoloč osti Slove ská elektrizač á pre osová sústava, a. s. ďalej le  „SEPS“ , ako prevádzkovateľa 
pre osovej sústavy SR, predstavuje pra ov ý ávrh a účely verej ej ko zultá ie podľa Nariade ia Ko isie (EÚ) 2017/1485, 

ktorý  sa sta ovuje us er e ie pre prevádzkova ie elektrizač ej pre osovej sústavy a v žiad o  prípade epredstavuje 
fi ál u, záväz ú ale o e e ú pozí iu. SEPS si vyhradzuje právo, aj ä ie však výluč e, upraviť te to doku e t a základe 
výsledkov verej ej ko zultá ie a zároveň upozorňuje, že fi ál y ávrh je pred eto  s hvále ia prísluš ého árod ého 
regulač ého úradu.  
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Úvod 

Te to doku e t predstavuje ávrh etodiky ďalej le  „Návrh“  vypra ova ý spoločnosťou 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. ďalej len „SEPS“  v súlade s člá ko  119 

a člá ko  57 Nariadenia Komisie (EÚ) / , ktorý  sa sta ovuje us er e ie pre 
prevádzkova ie elektrizač ej pre osovej sústavy ďalej le  „SOGL“ , erú  do úvahy asledujú e: 

1. Nakoľko je spoloč osť SEPS jedi ý  prevádzkovateľo  pre osovej sústavy Slovenskej 

republiky ďalej le  „PPS“  v rá i prísluš ého LFC loku je te to Návrh vyda ý vo for e 
prevádzkovej etodiky loku LFC v súlade s člá ko  3 ods. 136 Nariadenia SOGL.  

2. Tento Návrh erie do úvahy základ é pri ípy a iele sta ove é člá ko   Nariadenia SOGL, 

a to aj ä k ieľu za hovať úroveň kvality frekve ie v sy hr ej o lasti Ko ti e tál a 
Eur pa, ktorej súčasťou je LFC lok SEPS. Tý  zároveň prispieva k zachovaniu stabilnej 

a ezpeč ej prevádzky pre osovej sústavy.  
3. Nariade ie SOGL v čl.  ods. , pís . h stanovuje povinnosti pre prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy do  esia ov po ado ud utí jeho úči osti vypra ovať ávrh 
„pravidiel di e zova ia FRR sta ove ých v súlade s člá ko  157 ods. 1 Nariadenia SOGL“. 

4. Podľa člá ku  ods.  písm. e) Nariadenia SOGL sú „metodiky a podmienky uvedené v 

prevádzkových dohodách pre bloky LFC podľa článku 119 Nariadenia SOGL, ktoré sa týkajú: 

i) obmedzení lineárnych zmien činného výkonu na výstupe v súlade s článkom 137 ods. 

3 a 4; 

ii) koordinačných opatrení zameraných na zníženie FRCE v zmysle článku 152 ods. 14; 

iii) opatrení na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe činného 

výkonu jednotiek na výrobu elektrickej energie alebo odberných jednotiek v súlade s 

článkom 152 ods. 16; 

iv) pravidiel dimenzovania FRR v súlade s článkom 157 ods. 1;“ 

 

pred eto  s hvále ia všetký i regulač ý i orgá i dotk utého regi u. Nakoľko je SEPS 
jedi ý  prevádzkovateľo  LFC loku a úze í Slove skej repu liky, je Návrh preklada ý a 
s hvále ie Úradu pre regulá iu sieťový h odvetví ďalej le  „ÚRSO“ . 

Člá ok  - Pred et a rozsah pôso osti 

1. Predmetom Návrhu sú pravidlá di e zova ia FRR sta ove ý h v súlade s člá ko   ods. 1 

Nariadenia SOGL urče é a verej ú ko zultá iu. 

2. Podľa Nariade ia SOGL, čl. , ods.  usí PPS v prevádzkovej dohode pre lok LFC sta oviť 
pravidlá di e zova ia FRR, pričo  usia o sahovať aspoň prvky uvede é v čl. , ods. 2, 

pís . a až k. 
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3. Dimenzovanie FRR je v súčas osti zadefi ova é v doku e te Te h i ké podmienky prístupu 
a pripoje ia, pravidlá prevádzkova ia pre osovej sústavy ďalej le  „TP“), Dokument F, kap. 

4.3 a kap. 4.4. 

4. V to to Návrhu sú pravidlá dimenzovania FRR zosu arizova é v súlade a čl. , ods.  pís . 
a až k nariadenia SOGL, vráta e odkazov na prísluš é ustanovenia v TP. )ároveň sú v tomto 

Návrhu uvede é iektoré doplňujú e údaje, ktoré sú explicitne vyžadova é jed otlivý i 
pís e a i ods. 2. čl.  nariadenia SOGL. 

Člá ok  - Defi í ie použitý h poj ov 

1. Na účely tohto Návrhu sa uplatňuje vy edze ie poj ov podľa člá ku  Nariadenia SOGL. 

Člá ok  - Pravidlá di e zova ia FRR 

1. Veľkosť klad ého refere č ého i ide tu sa sta oví a základe urče ia ajväčšej ož ej 
erov ováhy vyplývajú ej z oka žitej z e y či ého výko u sa ostat ej jed otky a 

výro u elektri y pri jeho poru he, t.j veľkosť klad ého refere č ého i ide tu je rov á 

ajväčšie u dosiah uteľ é u výko u sa ostat ej výro ej jed otky v ES SR. 
2. Veľkosť zápor ého refere č ého i ide tu sa sta oví a základe urče ia ajväčšej ož ej 

erov ováhy vyplývajú ej z oka žitej z e y či ého výko u sa ostat ého od er ého 
zariadenia pri jeho poru he, t.j veľkosť zápor ého refere č ého i ide tu je rov á 

ajväčšie u od eru či ého výko u sa ostat ej od er ej jed otky v ES SR. 
3. Vypočíta á klad á rezerv á kapa ita FRR es ie yť e šia ako veľkosť klad ého 

refere č ého i ide tu. 
4. Vypočíta á klad á rezerv á kapa ita FRR usí yť dostatoč á a pokrytie klad ý h 

erov ováh v loku LFC aspoň v 99 % času, pričo  časové o do ie histori ký h záz a ov 
klad ý h erov ováh usí yť aj e ej  elé roč é o do ia, s aj e ší  ož ý  
vzorkova í  erov ováhy, i i ál e však  i . Dostatoč osť sa overí SW si ulá iou, 
pričo  ieľové para etre FRCE es ú yť prekroče é. 

5. Vypočíta á zápor á rezerv á kapa ita FRR es ie yť e šia ako veľkosť zápor ého 
refere č ého i ide tu. 

6. Vypočíta á zápor á rezerv á kapa ita FRR usí yť dostatoč á a pokrytie zápor ý h 
erov ováh v loku LFC aspoň v 99 % času, pričo  časové o do ie histori ký h záz a ov 

zápor ý h erov ováh usí yť aj e ej  elé roč é o do ia, s aj e ší  ož ý  
vzorkova í  erov ováhy, i i ál e však 15 i . Dostatoč osť sa overí SW si ulá iou, 
pričo  ieľové para etre FRCE es ú yť prekroče é. 

7. Výpočet o je ov auto ati kej FRR a a uál ej FRR sa riadi postupo  uvede ý  
v prísluš ej kapitole Dok. F, TP. 

8. Čas do úpl ej aktivá ie auto ati kej FRR je urče ý v TP, Dok. B, kap. . . 
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9. Čas do úpl ej aktivá ie a uál ej FRR je urče ý v TP, Dok. B, kap. 2.3 (do stanovenia 

šta dard ého produktu FRR aj v kap. . . 
10. Klad á rezerv á kapa ita FRR vypočíta á pre lok LFC že yť z íže á, a to v prípade 

uzavretia dohody o zdieľa í FRR s ostat ý i lok i LFC v súlade s usta ove ia i SOGL, 
hlava . Pri výpočte veľkosti z íže ia sa postupuje podľa SOGL, čl. , pís . j, ods. i . ) íže ie 
však es ie presiah uť  % veľkosti klad ého i ide tu sta ove ého podľa odu  tý hto 

pravidiel. 

11. )ápor á rezerv á kapa ita FRR vypočíta á pre lok LFC že yť z íže á, a to v prípade 
uzavretia dohody o zdieľa í FRR s ostat ý i lok i LFC v súlade s usta ove ia i SOGL, 
hlava . Pri výpočte veľkosti z íže ia sa postupuje podľa SOGL, čl. , pís . k, ods. i). 

12. Pre prípad závaž ého rizika edostatoč ej rezerv ej kapacity FRR v bloku LFC sa 

v prevádzkovej dohode pre LFC lok uvedie eskalač ý postup. 

Člá ok  - Časový plá  i ple e tá ie etodiky  

1. Táto etodika nadobúda plat osť v súlade s člá ko   ods.  Nariadenia SOGL tri mesiace 

po jej s hvále í ÚRSO v z ysle člá ku  ods.  pís . e) Nariadenia SOGL. 


