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ÚVOD

Verejná konzultácia k dokumentu
„Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a 

bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“

 Zahájenie verejnej konzultácie dňa 26.07.2019.

Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a
spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“ (ďalej len „Stratégia“) je sumarizácia informácií a argumentov pre zabezpečenie
dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na rok 2022 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe
ekonomicky efektívneho a transparentného princípu, a to v nadväznosti na pozitívne výsledky Viacročného výberového konania na
roky 2019 – 2021 (ďalej len „VVK“) uskutočneného v súlade s odporučeniami 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 PpS 2019 - 2021“), ktorý bol predmetom verejnej konzultácie v roku 2018, a s rešpektovaním
európskej legislatívy.

Hlavným cieľom verejnej konzultácie je osloviť poskytovateľov PpS, účastníkov trhu s elektrinou, štátne inštitúcie a odborníkov z
oblasti elektroenergetiky a vyvolať odbornú diskusiu a pripraviť podmienky pre uskutočnenie výberového konania na obstaranie
PpS pre rok 2022.

 Ukončenie verejnej konzultácie dňa 12.08.2019
 Workshop k výsledkom verejnej konzultácie dňa 21.08.2019 v Bratislave 
 Registrácia účastníkov do 12.08.2019 24:00 na adresu workshop_pps@sepsas.sk.

mailto:workshop_pps@sepsas.sk
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ÚVOD

Pravidlá konzultačného procesu:

1. Jediný možný prostriedok na podanie pripomienok k predloženému dokumentu je ich 
zaslanie prostredníctvom Formuláru na e-mailovú adresu: konzultacia_pps@sepsas.sk

2. Lehota na predloženie pripomienok je 12.08.2019.
3. Pripomienky zaslané po lehote na predloženie pripomienok nebudú brané do úvahy.
4. Pripomienky musia byť odovzdané v slovenskom jazyku a výhradne vo Formulári vo vyššie 

uvedenej tabuľke.
5. Pripomienky musia byť formulované jasne a zreteľne
6. Súčasťou pripomienky musí byť jej riadne odôvodnenie.
7. Všetky pripomienky budú považované za verejné aj napriek prípadnému označeniu 

„nezverejňovať“.
8. Pripomienky budú anonymne zverejnené na webovom sídle SEPS v termíne do 

21.08.2019.
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ZHRNUTIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ KONZULTÁCIE

V rámci verejnej konzultácie bolo predložených 34 pripomienok a komentárov od 10
subjektov.

Sumarizácia počtu pripomienok v rámci verejnej konzultácii

p.č. Parameter viacročného výberového konania počet pripomienok závažná pripomienka akceptácia

1. Obdobie: 6 nie vysvetlené
2. Certifikácia: 1 nie vysvetlené
3. Ponuková cena: 6 áno čiastočne
4. Odstúpenie od RZ: 4 áno čiastočne
5. Nesymetria aFRR: 0 - -
6. Finančná zábezpeka: 7 áno čiastočne
7. Objem: 0 - -
8. Minimálna a maximálna ponuka: 4 áno áno
9. Maximálny počet ponúk: 0 - -

10. Deliteľnosť ponuky: 0 - -
11. Časové pásmo ponuky: 2 nie nie
12. Prevody kontraktov: 0 - -
13. Uchádzač: 0 - -
14. Termín: 0 - -
15. Transparentnosť: 0 - -
16. Rôzne: 4 nie čiastočne
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

OBDOBIE (1/5)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

1. Obdobie

Naša spoločnosť podporuje aktivitu SEPS, a.s., vypísať výberové 

konanie na obstaranie PpS na rok 2022. Takto nastavené VK 

podľa nás zvýši bezpečnosť prevádzkovania PS a poskytovateľom 

umožní dlhodobejšie plánovanie tržieb z PpS a tým pádom aj 

prevádzkovania zariadení z pohľadu opráv a investícií.

2.

3.3 Maximálna dĺžka kontraktov na disponibilitu

Článok 6 odstavce 9 až 11 nariadenia o trhu explicitne 

ustanovuje, že zmluvy na disponibilitu sa nesmú uzatvárať 

viac ako jeden deň pred poskytnutím disponibility a 

zmluvné obdobie nesmie byť dlhšie ako jeden deň. Pre 

toto pravidlo môže regulačný orgán udeliť výnimku avšak aj 

napriek tejto výnimke aspoň pre 40 % štandardných 

produktov regulácie a minimálne 30 % všetkých produktov 

používaných pre disponibilitu sa zmluvy na disponibilitu 

nesmú uzatvárať viac ako jeden deň pred poskytnutím 

disponibility a zmluvné obdobie nesmie byť dlhšie ako 

jeden deň.

Ako máme chápať tento bod?

V prípade udelenia výnimky bude SEPS, a.s. obstarávať vo 

VK2022 celú požadovanú disponibilitu alebo len 60% 

štandartných a 70% všetkých produktov používaných pre 

disponibilitu a zvyšok bude v denných dokupoch?
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

OBDOBIE (2/5)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

3. Obstaranie na rok 2022

Naša spoločnosť víta možnosť zúčastniť sa VK na rok 2022. 

Uvedené zvýši bezpečnosť dodávok elektriny od ktorej sme 

bytostne závislí.

4.

Obstarávanie kladnej disponibility a zápornej disponibility 
(okrem FCR) bude v rámci výberového konania na 
obstaranie PpS na rok 2022 prebiehať oddelene pre kladný 
a záporný smer.
Uvedené opatrenie je vítane.

Zabezpečí sa vyššia pružnosť pri poskytovaní PpS.

5.

Bod 3.3 Maximálna dĺžka kontraktov na disponibilitu

Článok 6 odstavce 9 až 11 nariadenia o trhu explicitne 

ustanovuje, že zmluvy na disponibilitu sa nesmú uzatvárať 

viac ako jeden deň pred poskytnutím disponibility a 

zmluvné obdobie nesmie byť dlhšie ako jeden deň. 

Ak správne chápeme tento bod, aj v prípade že regulačný orgán 

udelí výnimku pre SEPS, a.s. v ročnom VK na 2022 bude  SEPS, 

a.s. obstarávať  iba 60 % štandardných produktov regulácie a 

minimálne 70 % všetkých produktov používaných pre 

disponibilitu. Zvyšných  40 % štandardných produktov regulácie a 

minimálne 30 % všetkých produktov používaných pre 

disponibilitu bude obstarávaných v denných dokupoch. Je to tak? 

Čo nastane v prípade neudelenia výnimky pre SEPS? Bude 

vypísané ročné VK na 2022?
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

OBDOBIE (3/5)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

6.

Navrhujeme predmetnú „Stratégiu zabezpečenia 

dostatočného objemu podporných služieb pre 

poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a 

spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“ zosúladiť s 

článkom 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

OBDOBIE (4/5)

Vysvetlenie:

Článok 6 nariadenia o trhu sa začne uplatňovať od 01.01.2020.

Právna analýza potvrdila možnosť realizovať VK na rok 2022 pred týmto dátumom.

Vo VK na rok 2022 bude obstarávaný objem do výšky 100 % minima minimálnych požiadaviek v danom
kalendárnom mesiaci.

Od 1.1.2020 nebude možné bez výnimky ÚRSO obstarávať disponibilitu PpS na obdobie viac ako jeden deň pred 
poskytnutím disponibility.

Od 1.1.2020 bude možné v prípade udelenia výnimky zo strany ÚRSO obstarať maximálne 60 % disponibility 
štandardných kontraktov v rámci krátkodobých (mesačných) resp. strednodobých (ročných) VK avšak maximálne 70 
% celkovo pre všetky typy produktov.

„S poukazom na uvedené je možné konštatovať, že je možné pristúpiť k realizácii výberového konania na disponibilitu 
PpS v ročnom výberovom konaní na rok 2022 (a uzatvoreniu tomu zodpovedajúcich Kontraktov) pred uplatňovaním 

Návrhu Nariadenia.“
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

CERTIFIKÁCIA (1/1)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

1.

Akým spôsobom sa budú uznávať rozsahy uvedené v 

certifikáte pri prechode služby SRV z 15min na 7,5min 

a služby TRV z 15min na 12,5min?

Pripomienkovaný dokument neobsahuje informáciu o uznávaní 

rozsahov v certifikáte.

Vysvetlenie:
• Uznávanie rozsahov služieb SRV (prechod na aFRR s časom aktivácie maximálnej hodnoty z 15 minút na 7,5 minúty) a 

TRV15MIN+/TRV15MIN-/ ZNO/ZVO (prechod na mFRR s časom aktivácie maximálnej hodnoty z 15 minút na 12,5 
minúty) bude vychádzať z platných certifikátov vydaných pre služby SRV a TRV15MIN+/TRV15MIN-/ZNO/ZVO.
Obdobný proces ako v prípade prechodu služby TRV30MNIN+/TRV30MIN- na službu TRV15MIN+/TRV15MIN- na 
prelome rokov 2014/2015.

• V certifikátoch SRV sú uvedené namerané trendy rýchlosti zmeny výkonu. Z týchto budú vypočítané hodnoty aFRR+ a 
aFRR- pre čas plnej aktivácie 7,5min.

• V certifikátoch TRV15MIN+/TRV15MIN-/ZNO/ZVO sú uvedené vypočítané trendy zmeny výkonu, ktoré boli určené z 
nameraných časov dosiahnutia maxima služby pri aktivácii/deaktivácii a hodnoty ponúkanej služby. Tieto budú 
prepočítané pre stanovenie hodnoty mFRR+ a mFRR- pre čas plnej aktivácie 12,5 minúty.

• Upravené certifikáty budú zo strany SEPS zaslané subjektom minimálne 30 dní pred zavedením nového typu služby.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

PONUKOVÁ CENA (1/4)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

1.

Podmienka Č.2.:

Navrhujeme znížiť minimálnu hodnotu parametra Z 

na 2, čo po dosadení do vzorca predstavuje 2% 

zľavu z maximálnych cien ÚRSO.

Zvýšená potreba na schopnosť sústavy regulovať náhodné zmeny a 

stupňujúci sa nedostatok PpS bude znamenať tlak na udržanie alebo 

zvýšenie cien PpS. Pôvodná hodnota parametra Z vo výške 5 by 

znamenala neúmerné zníženie cien PpS podhodnotením maximálnych 

cien určených URSO, ktorý aj naďalej zostane hlavným garantom ich 

posúdenia a určenia.

2.

Tabuľka č.4

Podmienka č.2 - Uchádzač predloží ponuku na 

parameter Z , pričom minimálna hodnota

parametra Z je 5

Materiál konštatuje na jednej strane nedostatok PpS s možnosťou 

riešenia navýšením ceny a na druhej strane sa očakáva pri zabezpečení 

potrebnej kapacity úspora. Navrhujeme kompromisné riešenie znížením 

minimálnej hodnoty parametra Z na polovicu, t.j. 2,5

3.

Požadujeme zníženie hodnoty parametra Z – zľava z 

(MC) maximálnej ceny URSO pre rok 2022 na 

hodnotu 2, čo predstavuje 2 % zľavu z MC.

Len za posledných 7 rokov došlo ku každoročnému poklesu maximálnej 

ceny zo strany URSO. Naopak náklady na prevádzkovanie spojené so 

službami, servisom, či údržbou na technologickom zariadení z roka na 

rok stúpajú. V prípade zachovania tohto trendu a tiež výšky minimálnej 

hodnoty parametra Z, dôjde k výraznému zníženiu výnosnosti 

poskytovania PpS. Výsledkom uvedených skutočností môže dôjsť k 

nezáujmu poskytovania PpS na zdroji.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

PONUKOVÁ CENA (2/4)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

4.
Požadujeme znížiť minimálnu hodnotu parametra Z 

(t. j. zľavy z maximálnej ceny) na 2 (t. j. 2%).

Neustále dochádza k znižovaniu maximálnej ceny PpS zo strany ÚRSO 

(medzi 2018-2019 ide o pokles cca 10%). Ďalším poklesom cien z 

dôvodu navrhovanej minimálnej hodnoty zľavy z maximálnej ceny bude 

dochádzať k nerentabilite poskytovania PpS na niektorých zdrojoch.

5.

Tabuľka č. 4Podmienka č. 2 - Uchádzač predloží 

ponuku na parameter Z, pričom minimálna hodnota 

parametra Z je 5

Z pohľadu eliminácie „nedostatku PpS“ je toto stanovenie parametra Z 

kontraproduktívne.

6.

Bod 5, Tabuľka č.4, Podmienka č.2 Uchádzač 

predloží ponuku na parameter Z, pričom minimálna 

hodnota parametra Z je 5, čo predstavuje 5 % zľavu 

z maximálnych jednotkových cien stanovených 

ÚRSO (MC).

Navrhujeme stanoviť minimálnu hodnotu parametra Z na 2,5, čo 

znamená 2,5% zľavu z MC, nakoľko pôvodná hodnota by znamenala 

zníženie cien PpS, čo je v rozpore so závermi Štúdie na posúdenie 

výrobného mixu k povinnostiam PPS SR, ktorá práve naopak 

predpokladá  zvýšenie cien PpS ako jedno z riešení na  zabezpečenie 

požadovanej úrovne PpS.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

PONUKOVÁ CENA (3/4)

Čiastočne akceptované. Zdôvodnenie: 

Cena ponuky za jednotku disponibility PpS (JC) 
bude vychádzať z maximálnych jednotkových cien 
stanovených zo strany ÚRSO (MC) a bude 
vyjadrená ako pevná cena s nasledovnou 
podmienkou:

C
ponuky

≤ 0,96 * MC
2019 

kde:
• Cponuky je ponuková cena uchádzača

• MC2019 je maximálna cena príslušného typu PpS stanovená 
rozhodnutím ÚRSO platná na rok 2019 v čase ukončenia 
lehoty na predkladania ponúk do viacročného výberového 
konania.

Vzhľadom na neexistenciu maximálnych cien pre 
PpS typu mFRR+ a mFRR- bude pre PpS typu 
mFRR+ a mFRR- maximálna cena MC2019 určená 
nasledovne: 

MC2019 pre mFRR+ je určená ako vážený priemer 
maximálnych cien PpS typu TRV10MIN+, 
TRV15MIN+ a ZNO stanovených rozhodnutím 
ÚRSO pre rok 2019 s výslednou hodnotou
9,22 EUR/MWh.

MC2019 pre mFRR- je určená ako vážený priemer 
maximálnych cien PpS typu TRV10MIN-, 
TRV15MIN- a ZVO stanovených rozhodnutím 
ÚRSO pre rok 2019 s výslednou hodnotou
7,12 EUR/MWh.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

PONUKOVÁ CENA (4/4)

V prípade, že ÚRSO v priebehu platnosti kontraktu nastaví maximálnu cenu poskytovania PpS pod 
úroveň akceptovanej ponukovej ceny, bude platná maximálna cena stanovená ÚRSO.

C
kontraktu

= min( 0,96 * MC
2019

; C
ponuky

; MC
2022

)

kde:
• Ckontraktu je výsledná cena kontraktu

• MC2019 je maximálna cena príslušného typu PpS stanovená rozhodnutím ÚRSO platná na rok 2019 v čase ukončenia lehoty na 
predkladania ponúk do viacročného výberového konania.

• Cponuky je ponuková cena uchádzača

• MC2022 je maximálna cena príslušného typu PpS stanovená rozhodnutím ÚRSO platná v období plnenia kontraktov
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

ODSTÚPENIE OD RÁMCOVEJ ZMLUVY (1/6)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

1.

Podmienka č.3.:

Navrhujeme upraviť percentá v časti „zníži cenu za 

disponibilitu PpS medziročne o viac než 4%,voči 

maximálnym cenám PpS platných v deň lehoty na 

ukončenie podávania ponúk do výberového konania

Podmienka viac ako 7% medziročného zníženia pre možnosť 

odstúpenia od kontraktu na rok 2022 (spolu cca 21 %) je silným 

záväzkom poskytovateľa s rizikom značného poklesu ceny, ktorý 

môže znamenať neúčasť poskytovateľa vo VK.

2.

Tabuľka č.4

Podmienka č.3 - ... že ÚRSO cenovým rozhodnutím v 

príslušnom type PpS zníži cenu za disponibilitu PpS 

medziročne o viac než 7 %, voči maximálnym cenám 

PpS platných v deň lehoty na ukončenie podávania 

ponúk do výberového konania.

Navrhujeme:

... že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnom type PpS zníži cenu 

za disponibilitu PpS medziročne o viac než 5 %, voči maximálnym 

cenám PpS platných v deň lehoty na ukončenie podávania ponúk do 

výberového konania.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

ODSTÚPENIE OD RÁMCOVEJ ZMLUVY (2/6)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

3.

3.6 Pre ošetrenie rizika významnej zmeny regulácie v 

oblasti PpS bude poskytovateľom PpS umožnené 

odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO cenovým 

rozhodnutím v príslušnej službe zníži maximálnu 

jednotkovú cenu za poskytovanie PpS medziročne o 

viac ako 5 %, vrátane doplnenia termínu na odstúpenie 

od kontraktu. 

Opatrenie prispeje k vyššej predikovateľnosti ziskovosti ponúkaných 

PpS 

4.

Tabuľka č.4

Podmienka č.3 - ... že ÚRSO cenovým rozhodnutím v 

príslušnom type PpS zníži cenu za disponibilitu PpS 

medziročne o viac než 5 %, voči maximálnym cenám 

PpS platných v deň lehoty na ukončenie podávania 

ponúk do výberového konania.

Opatrenie prispeje k vyššej predikovateľnosti ziskovosti ponúkaných 

PpS 
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

ODSTÚPENIE OD RÁMCOVEJ ZMLUVY (3/6)

Čiastočne akceptované. Zdôvodnenie:

Poskytovateľom PpS bude umožnené
odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO
cenovým rozhodnutím v príslušnom type
PpS zníži maximálnu cenu za poskytovanie
PpS pre rok 2022 o viac než 4 % voči
MC2019 a zároveň by aplikáciou zmeny
cien príslušného typu PpS zo strany ÚRSO
pre dané obdobie došlo ku zníženiu ceny
kontraktu.

MC2019 je maximálna cena príslušného
typu PpS stanovená rozhodnutím ÚRSO
platná v čase ukončenia lehoty na
predkladania ponúk do viacročného
výberového konania.

Príklad kedy Poskytovateľ PpS nemôže odstúpiť od kontraktu

MC2019

max Cponuky MChraničná

4 % celkovo voči 
roku 2019

EUR/MW.h

Pre všetky vyznačené 
Cponuky Poskytovateľ PpS 
nemôže odstúpiť od 
kontraktu, pretože cena 
ÚRSO neklesla celkovo 
pod 4 % voči roku 2019

0

-> Príklady Cponuky
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

ODSTÚPENIE OD RÁMCOVEJ ZMLUVY (4/6)

VK 2019 - 2021

MC2019

max Cponuky MChraničná

4 % celkovo 
voči roku 2019

EUR/MW.h

Pre všetky vyznačené 
Cponuky Poskytovateľ 
PpS nemôže odstúpiť 
od kontraktu, pretože 
cena ÚRSO neklesla 
celkovo pod 4 % voči 
roku 2019

0

MC2018

max Cponuky

MChraničná

10 %

4 %

13,6 % celkovo 
voči roku 2018

EUR/MW.h

Pre všetky vyznačené 
Cponuky Poskytovateľ 
PpS nemôže odstúpiť 
od kontraktu, pretože 
cena ÚRSO neklesla 
celkovo pod 13,6 % voči 
roku 2018

0

VK 2022
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

ODSTÚPENIE OD RÁMCOVEJ ZMLUVY (5/6)

MC2019

MChraničná

4 % celkovo 
voči roku 2019

EUR/MW.h

Príklad kedy Poskytovateľ PpS môže odstúpiť od kontraktu, 
ak ÚRSO zníži cenu celkovo o viac ako 4 %

0

MC2019

EUR/MW.h

Príklad kedy Poskytovateľ PpS nemôže odstúpiť od kontraktu, 
ak ÚRSO zníži cenu celkovo o viac ako 4 %

0

MCnová

MCnová

-> Príklady Cponuky
-> Príklady Cponuky

Poskytovateľ PpS môže 
odstúpiť od kontraktu 

len ak by nová cena 
ÚRSO mala spôsobiť 

zníženie ceny kontraktu  

Nová cena ÚRSO 
nespôsobí zníženie 

ceny kontraktu  

max Cponuky max Cponuky MChraničná

4 % celkovo 
voči roku 2019
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

ODSTÚPENIE OD RÁMCOVEJ ZMLUVY (6/6)

Odstúpenie od Rámcovej Zmluvy bude pre rok 2022 vychádzať zo súčasných Rámcových 
zmlúv

18.8 Poskytovateľ má právo odstúpiť od Kontraktu podľa bodu 3.3.1. v prípade, že ÚRSO
cenovým rozhodnutím v príslušnom type PpS zníži maximálnu cenu za poskytovanie
PpS o viac než 4 % voči 0,9 násobku maximálnej cenye príslušného typu PpS stanovenej
rozhodnutím ÚRSO platnom v čase ukončenia lehoty na predkladaniae ponúk do
viacročného výberového konania a zároveň by aplikáciou zmeny cien príslušného typu
PpS zo strany ÚRSO pre dané obdobie došlo ku zníženiu ceny Kontraktu.
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Bez pripomienok.

DORUČENÉ PRIPOMIENKY

NESYMETRIA AFRR (1/1)

VK na rok 2022:

• PpS typu aFRR bude obstarávaná nesymetricky.

• Zvlášť bude obstarávaná PpS typu aFRR+ a zvlášť aFRR-.

• Maximálna cena PpS typu aFRR+ a aFRR- bude určená v cenovom rozhodnutí ÚRSO.

• Výška zábezpeky rešpektuje rozdelenie na nesymetrický produkt, t.j. polovica súčasnej ceny SRV±.

Kontrakty na rok 2020 a 2021:

• Subjekty budú o rozdelení SRV informované minimálne 6 mesiacov pred jej rozdelením.

• Predpokladaný termín rozdelenia SRV na SRV+ a SRV- je 1.10.2020.

• Testovanie nesymetrie SRV začne od 1.4.2020.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

FINANČNÁ ZÁBEZPEKA (1/3)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

1.

Finančná zábezpeka:

Navrhujeme nastaviť automatický prechod medzi 

finančnou zábezpekou na ponuku a finančnou 

zábezpekou na kontrakt.

Podmienka automatického prechodu z finančnej zábezpeky na ponuku 

na finančnú zábezpeku na kontrakt zabráni časovému prekrytiu dvoch 

zábezpek a odstráni zvýšené náklady subjektov na poskytnutie 

dvojnásobnej zábezpeky v čase ich prekrytia.

2.

Finančná zábezpeka:

Navrhujeme zachovať automatické vrátenie časti 

finančných prostriedkov z finančnej zábezpeky na 

kontrakt podľa súčasnej zmluvy.

Finančná zábezpeka na splnenú a vysporiadanú časť kontraktu sa stáva 

neopodstatnenou.

3.
Tabuľka č.4

Finančná zábezpeka

Navrhujeme nastaviť automatický prechod medzi finančnou zábezpekou 

na ponuku a finančnou zábezpekou na kontrakt.

Navrhujeme zachovať automatické vrátenie časti finančných 

prostriedkov z finančnej zábezpeky na kontrakt podľa súčasnej zmluvy.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

FINANČNÁ ZÁBEZPEKA (2/3)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

4.
Tabuľka č.4

Finančná zábezpeka

Navrhujeme nastaviť automatický prechod medzi finančnou zábezpekou 

na ponuku a finančnou zábezpekou na kontrakt.

Navrhujeme zachovať automatické vrátenie časti finančných 

prostriedkov z finančnej zábezpeky na kontrakt podľa súčasnej zmluvy.

5.
Tabuľka č.4

Finančná zábezpeka

Dvojnásobok platby pre necertifikované zariadenia – zrušiť, pretože 

dodatočné náklady vyplývajúce z neplnenia povinností zo zmluvy by mali 

byť rovnaké pre „certifikované“ aj „necertifikované“ zariadenia.

6.
Tabuľka č.4

Finančná zábezpeka

Automatický prechod medzi finančnou zábezpekou na ponuku a 

finančnou zábezpekou na kontrakt by malo byť samozrejmé.

7. Bod 5, Tabuľka č.4, Finančná zábezpeka

Z dôvodu zjednodušenia administratívnych úkonov navrhujeme nastaviť 

postup pre automatický prechod medzi finančnou zábezpekou na 

ponuku a finančnou zábezpekou na kontrakt.

Zároveň navrhujeme zachovať automatické vrátenie časti finančných 

prostriedkov z finančnej zábezpeky na kontrakt podľa podmienok 

platných v zmysle súčasnej Rámcovej zmluvy.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

FINANČNÁ ZÁBEZPEKA (3/3)

Čiastočne akceptované. Zdôvodnenie: 

• Výška zábezpeky bude nastavená na úroveň 5 % (zaokrúhlených nahor) z maximálnych cien jednotlivých typov 
PpS na základe platného cenového rozhodnutia ÚRSO na rok 2019 za každú ponúknutú, resp. nakontrahovanú
MW.h bez obmedzenia celkovej výšky finančnej zábezpeky. V prípade necertifikovaných, resp. 
novovybudovaných zariadení platí dvojnásobná výška finančnej zábezpeky. Táto podmienka platí pre 
kontrakty uzatvorené na základe viacročných a ročných výberových konaní.

• V prípade PpS typu aFRR výška zábezpeky rešpektuje rozdelenie na nesymetrický produkt, t.j. polovica 
súčasnej ceny SRV±.

• Pre viacročné a ročné kontrakty bude umožnené zloženie finančnej zábezpeky formou bankovej záruky alebo 
zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľa.

• Do upravenej výšky finančnej zábezpeky na kontrakt budú započítané aj prebraté ročné a dlhodobé kontrakty 
v rámci prevodov kontraktov.

• Zábezpeka na ponuku zložená vo forme finančných prostriedkov bude automaticky presunutá na zábezpeku 
na kontrakt pokiaľ Poskytovateľ PpS neuvedie nesúhlas v rámci predloženia ponuky. Neplatí pre bankovú 
záruku.

• Automatické vrátenie pomernej časti zábezpeky na kontrakt po ukončení a vysporiadaní všetkých kontraktov, 
vrátane zmluvných pokút v príslušnom štvrťroku bude zachované.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

OBJEM (1/1)

Bez pripomienok.

Minimálna veľkosť ponuky každej PpS bude v zmysle technických podmienok zadefinovaná v súťažných 
podkladoch k výberovému konaniu.



25

DORUČENÉ PRIPOMIENKY

MINIMÁLNA A MAXIMÁLNA PONUKA (1/1)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

1.
Minimálna a maximálna ponuka:

Navrhujeme pre PRV nastaviť krok po 0,1 MW.

Ročná požiadavka na nákup PRV je rádovo nižšia ako je to u ostatných 

PpS a možnosť poskytovania podľa TP je 0,1 MW.

2.
Požadujeme povoliť zadávanie ponuky na FCR so 

zaokrúhlením na 1 desatinné miesto. 
V súlade s platnými TP a s možnosťami zdrojov poskytujúcimi FCR.

3.
Tabuľka č.4

Podmienka č.8 - V súlade s TP (v krokoch po 1 MW)
Pri FCR navrhujeme krok upraviť na 0,1 MW

4.
Tabuľka č.4

Minimálna a maximálna ponuka
U FCR krok upraviť na 0,1 MW

Pripomienky akceptované.

Pre PpS typu FCR bude umožnené zadávať ponuky v kroku 0,1 MW.
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Bez pripomienok.

Bude umožnené zadať 2 ponuky na každý typ PpS.

DORUČENÉ PRIPOMIENKY

MAXIMÁLNY POČET PONÚK (1/1)
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Bez pripomienok.

Všetky ponuky budú objemovo deliteľné.

DORUČENÉ PRIPOMIENKY

DELITEĽNOSŤ PONÚK (1/1)
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

ČASOVÉ PÁSMO PONUKY (1/1)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

1.

Tabuľka č.4

Podmienka č.11 - Najkratším časovým pásmom je jeden 

kalendárny mesiac

Navrhujeme Najkratším časovým pásmom je jeden energetický 

týždeň

2.
Tabuľka č.4

Časové pásmo ponuky
Najkratšie časové pásmo - jeden energetický týždeň.

Neakceptované.

Ponuka sa bude zadávať ako hodinový výkon za celý mesiac v zmysle prevádzkového poriadku SEPS.
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Bez pripomienok.

• Bude umožnené prevádzať 100 % kontraktov. 

• Taktiež nebude obmedzenie na typ kontraktu, ktorý bude chcieť poskytovateľ previesť.

• V priebehu roka bude možné vrátiť pomernú časť finančnej zábezpeky po ukončení, resp. 
vysporiadaní kontraktu.

• Prevody ročných a viacročných kontraktov 40 dní pred časovým úsekom, na ktorý sa prevod vykonáva 
budú kontrolované zo strany Operátora a bude požadovaná finančná zábezpeka zo strany Prijímateľa 
kontraktu.

• Poskytovateľ bude mať možnosť previesť kontrakt do 60 minút pred začiatkom hodiny dodávky.

DORUČENÉ PRIPOMIENKY

PREVODY KONTRAKTOV (1/1)
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Bez pripomienok.

Uchádzač bude povinný preukázať vzťah k certifikovanému zariadeniu.

V prípade účasti Poskytovateľa vo viacročnom výberovom konaní (ďalej len „VVK“) na obstaranie PpS pre
rok 2022 so zariadením, ktoré v dobe konania VVK nie je certifikované na poskytovanie PpS, musí
Poskytovateľ predložiť čestné vyhlásenie, že doloží pre toto zariadenie platný Certifikát v rámci
absolvovania procesu postup predbežného schválenia, v zmysle Prílohy č. 26 k Rámcovej zmluve.

DORUČENÉ PRIPOMIENKY

UCHÁDZAČ (1/1)
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

TERMÍN (1/1)

Bez pripomienok.

Vyhlásenie viacročného výberového konania pre rok 2022, v ktorom budú obstarávané súčasne všetky 
typy PpS, plánuje SEPS v mesiacoch september/október a vyhodnotenie do konca novembra 2019.

Paralelne s VVK na rok 2022 plánuje SEPS uskutočniť ročné výberové konanie na rok 2020, ktoré bude 
organizované obdobne, ako v predošlých rokoch. Zvyšný objem PpS plánuje SEPS obstarávať dennými 
výberovými konaniami a v prípade udelenia výnimky ÚRSO aj krátkodobými (mesačnými), prípadne 
ročnými VK.

Doklady požadované od uchádzačov v rámci predloženia ponuky budú predmetom súťažných podkladov.
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Bez pripomienok.

Rozsah zverejňovaných údajov bude definovaný v súťažných podkladoch výberového konania.

DORUČENÉ PRIPOMIENKY

TRANSPARENTNOSŤ (1/1)
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

RÔZNE (1/6)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

1.

Strana 4, odstavec 2, bod 3:

Nové znenie vety: „o rozšírenie PpS o batériové systémy 

a systémy elektrolyzérov pri výrobe vodíka.“

Výroba vodíka elektrolýzou vody začína výrazne rezonovať v rámci 

EU, Japonska, USA,  Austrálie, J. Kórei a Číny. Po technickej a 

prevádzkovej stránke majú elektrolyzéry potenciál poskytovať 

podporné služby v oblasti primárnej a sekundárnej regulácie. Napr. 

Holandsko plánuje v r. 2020 inštaláciu elektrolyzéra s výkonom 200 

MW. Privítali by sme prvý demonštračný projekt v SR v malej mierke, 

ktorý preukáže schopnosti elektrolyzéra poskytovať podporné služby 

v podmienkach SEPS. 
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

RÔZNE (2/6)

Pripomienka čiastočne akceptovaná.

Elektrolyzéry:

V rámci aktualizácie Technických podmienok 08/2019 bola doplnená možnosť poskytovania PpS zo zariadení na 
uskladnenie elektriny (LER) pri poskytovaní PpS. LER predstavujú zariadenie, ktoré umožňuje uskladniť elektrinu v 
svojom zásobníku energie a jej neskoršie uvoľnenie pre potreby riadenia kvality elektriny v obmedzenom množstve a 
čase, ktoré závisí od veľkosti zásobníka energie. V Technických podmienkach v Dokumente B sú uvedené technické 
požiadavky na tieto zariadenia pri poskytovaní PRV/FCR, v Dokumente F je uvedený proces technických skúšok LER –
certifikácie. 

LER - Limited Energy Reservoirs, zariadenia s obmedzenou energetickou zásobou, pre poskytovanie PpS to môžu byť 
Jednotky alebo Skupiny jednotiek, pri ktorých v prípade plnej aktivácie poskytovanej PpS v trvaní minimálne 30 
minút v kladnom alebo zápornom smere už dochádza k obmedzeniu schopnosti poskytovať plnú aktiváciu PpS z 
dôvodu vyčerpania zásobníka energie, pričom sa berú do úvahy efektívne zásobníky energie.

Do tejto skupiny zariadení spadajú aj elektrolyzéry. V prípade záujmu poskytovania PpS je potrebné zaslať žiadosť v 
zmysle Prevádzkového poriadku PS.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

RÔZNE (3/6)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

2.
Bod 3.5.TRV 15 min + a TRV 15 min – nie je vôbec 

spomínaná kde by sa mala začleniť.

V uvedenom bode by mala byť aj TRV 15 min + aj – začlenená do 

mFRR

Pripomienka akceptovaná.

PpS typu TRV15MIN+ a TRV15MIN– budú začlenené do mFRR+ resp. mFRR-.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

RÔZNE (4/6)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

3.

4 ŠTÚDIA NA POSÚDENIE VÝROBNÉHO MIXU K 

POVINNOSTIAM PPS SRV zmysle výstupov z 

predloženého materiálu nebude mať rozdelenie na 

kladnú aFRR a zápornú aFRR  žiaden pozitívny dopad ani 

z ekonomického pohľadu, ani z pohľadu kvality 

regulácie. Podľa vyššie uvedenej Štúdie jedným z 

opatrení na zabránenie výpadku ponuky PpS typu aFRR 

a na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES 

SR by bolo zvýšenie regulovaných cien PpS.

V súlade so závermi Štúdie na posúdenie výrobného mixu k 

povinnostiam PPS SR a  z dôvodu zabezpečenia požadovanej úrovne 

PpS  navrhujeme, aby SEPS, a.s. odporučila ÚRSO navýšenie 

regulovaných cien PpS (predovšetkým aFRR+/-).

Vysvetlené.

Materiál „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“ bol s ÚRSO prediskutovaný.

Stanovenie maximálnych cien PpS je plne v kompetencii ÚRSO.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

RÔZNE (5/6)

znenie pripomienky odôvodnenie pripomienky

4.

V dokumente Stratégia zabezpečenia dostatočného 

objemu podporných služieb pre poskytovanie 

systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 

ES SR pre rok 2022, kapitola 4, ŠTÚDIA NA POSÚDENIE 

VÝROBNÉHO MIXU K POVINNOSTIAM PPS SR sa v 

Tabuľke č. 2, Predpoklady referenčného scenára podľa 

Štúdie okrem iného uvádza predpoklad rastu FVE (do 

roku 2030) na úroveň 750MWe a predpoklad rastu VTE 

(do roku 2030) na úroveň 350MWe.Dôrazne 

odporúčame revidovať predpoklad využívania 

obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny zo slnka, ako 

aj vetra a stanoviť ambicióznejšiu trajektóriu s cieľom 

1.200MWe (do roku 2030) v prípade FVE a 503MWe (do 

roku 2030) v prípade VTE.

Pre bližšie odôvodnenie našej pripomienky prosíme nahliadnite do 

priloženého dokumentu Štúdia SKI k Národnému integrovanému 

energetickému a klimatickému plánu.
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DORUČENÉ PRIPOMIENKY

RÔZNE (6/6)

Neakceptované.

Pri vypracovaní zhotoviteľ štúdie vychádzal z aktuálne dostupných dát Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky.

SEPS považuje referenčný scenár na základe dát MH SR za optimistický a v súčasnosti nepredpokladá zvyšovanie 
inštalovaného výkonu nad rámec referenčného scenára za reálny.



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
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