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Predbežné verejné konzultácie pre projekty MARI A PICASSO

● Predbežné verejné konzultácie pre k prvotným dizajnom projektov MARI a PICASSO prebiehali od 21.11.2017 do 

20.12.2017

● Zástupcovia SEPS na seminári v Malatínach oboznámili účastníkov o seminára a prebiehajúcich konzultáciách a 
zároveň vyzvali účastníkov aby sa zapojili do prebiehajúcich konzultácii. 

● Úplné výsledky z verejných konzultácií boli zaslané národným regulačným úradom.



MARI Projekt – súčasný stav
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MARI – Manually Activated Reserves Initiative 

Full members

Accession Agreement

Observers



Výsledky verejnej konzultácie pre projekt MARI
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Sumárne výsledky z predbežnej verejnej konzultácii pre projekt MARI

● Vo verejnej konzultácii bolo nadefinovaných 45 otázok, na ktoré mohli respondenti zareagovať.

● Do predbežnej konzultácie sa prihlásilo 66 spoločností z 19 krajín, ktoré participujú v projekte MARI,

● Najväčší počet respondentov bol z Nemecka (14) a Rakúska (11),

● Do predbežnej verejnej konzultácie sa prihlásila iba jedna spoločnosť zo Slovenska.



Výsledky verejnej konzultácie pre projekt MARI
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Výsledky z predbežnej verejnej konzultácie pre projekt MARI – štandardný produkt

● Respondenti z krajín, ktoré v súčasnosti používajú produkty s dobou nábehu 10 min (AT, CH, NO) uviedli, že 
štandardný produkt s nábehom 12,5 min. nebude mať žiadny vplyv na veľkosť ponuky,

● Respondenti z krajín, ktoré majú veľký počet tepelných elektrární uviedli, že očakávajú pokles disponibility medzi -10 
a -40% (IT, BE, ES, DK)

● Respondenti z Rakúska uviedli, že štandardný produkt s nábehom 12,5 min. bude výhodný, nakoľko v súčasnosti majú 
službu TRV s dobou nábehu 10 min. 

● 46% respondentov uviedlo, že by štandardný produkt mal mať dobu nábehu 15 min.



MARI – vybrané výsledky verejnej konzultácie
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● Skrátenie FAT na 12,5 min. bude mať značný dopad na 
likviditu zdrojov (do -10% do -40%) pre tepelné elektrárne.

● Poskytovatelia PpS požiadali o doplnenie maximálneho času 
poskytovania do ponúk RE, 

● Poskytovatelia PpS požiadali o prepojenie ponúk (links) 
medzi ponukami a to aj medzi dvomi štvrťhodinami (QH)

● Poskytovatelia PpS sa zmienili, že projekt MARI príliš skoro 
zamietol možnosť zavedenia 15 min. štandardného 
produktu a to bez zdôvodnenia, prečo je preferovaný návrh 
na 12,5 min. štandardný produkt. V súčasnosti je táto 
otázka posunutá na ENTSO-E (SOC)



Výsledky verejnej konzultácie pre projekt MARI
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Respondenti sa mali možnosť zmieniť o svojich preferenciách pre nasledovné okruhy otázok:

● Preddefinovaný tvar štandardného produktu a minimálny čas jeho aktivácie,

● Obmedzenie počtu aktivácií, prípadne zadefinovanie maximálneho množstva dodanej regulačnej elektriny,

● Časy otvárania a uzávierok podávania ponúk na regulačnú elektrinu,

● Deliteľnosť ponúk a stanovenie maximálnej výšky nedeliteľných ponúk a ich granularita,

● Hlavné prvky algoritmu pre aktiváciu ponúk podľa cenového rebríčka,

● Otázky ohľadne potrebnej harmonizácie pravidiel, výpočtu výnosov z rozdelenia trhov, protiobchod (counter-trading) 
a ďalšie.



PICASSO Projekt – súčasný stav
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PICASSO – Platform for the International 
Coordination of Automated Frequency 
Restoration and Stable System Operation

Full members

Accession Agreement

Observers



Výsledky verejnej konzultácie pre projekt PICASSO
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Sumárne výsledky z predbežnej verejnej konzultácie pre projekt PICASSO

● Vo verejnej konzultácii bolo predpripravených 67 otázok, na ktoré mohli respondenti zareagovať.

● Do predbežnej konzultácie sa prihlásilo 58 spoločností z 13 krajín, ktoré participujú v projekte PICASSO,

● Najväčší počet respondentov bol z Nemecka (16) a Rakúska (10),

● Do predbežnej verejnej konzultácie sa neprihlásila žiadna slovenská spoločnosť.
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PICASSO – vybrané výsledky verejnej konzultácie
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● 77 % respondentov podporilo iniciatívu aby mohli štartovať rýchlejšie 
ako je predpísaný FAT,

● 63 % respondentov uviedlo, že keby bol požadovaný nábeh 
štandardného produktu medzi 5  - 10 min, tak nebudú mať značné 
dopady na likviditu,

● 69 % respondentov uviedlo, že by nábeh zdrojov pre štandardný 
produkt mal byť medzi 5 – 10 min.,

● 72 % respondentov uviedlo, že ak by bol odsúhlasený štandardný 
produkt pre aFRR s 5 min. dobou nábehu, tak tento produkt nebude 
mať žiadny negatívny vplyv na množstvo a cenu ich ponúk, 

● Výsledky sú v značnej miere ovplyvnené výsledkami z Nemecka a 
Rakúska, nakoľko tieto krajiny už teraz majú SRV s dobou nábehu 5 min.

Do you support the incentive to react 
faster? - Faster reaction incentive

No opinion

Yes (if yes, would you
use this opportunity?)

No (if no, please explain
yourself)

Not Answered



Výsledky verejnej konzultácie pre projekt PICASSO
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Respondenti sa mali možnosť zmieniť o svojich preferenciách pre nasledovné okruhy otázok:

● Preddefinovaný tvar štandardného produktu a harmonizácia nábehu v rámci projektu PICASSO (iniciatíva rýchlejšieho 
štartu)

● Minimálne množstvo ponuky, deliteľnosť ponúk a stanovenie maximálnej výšky nedeliteľných ponúk,

● Časy otvárania a uzávierok podávania ponúk na regulačnú elektrinu,

● Požívanie nezazmluvnených ponúk na regulačnú elektrinu a ich využívanie,

● Hlavné prvky algoritmu pre aktiváciu ponúk podľa cenového rebríčka,

● Otázky ohľadne potrebnej harmonizácie pravidiel, stanovenia marginálnych cien a ďalšie.



Verejné konzultácie k MARI a Picasso
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Formát verejnej konzultácie:  

● Verejné konzultácie prebiehajú prostredníctvom konzultačnej platformy ENTSO-E: https://consultations.entsoe.eu/

● Predbežná verejná konzultácia pre projekt MARI bola vypísaná na stránke: 
https://consultations.entsoe.eu/markets/mari-first-consultation-call-for-input/

● Predbežná verejná konzultácia pre projekt PICASSO bola vypísaná na stránke: 
https://consultations.entsoe.eu/markets/ad09fd55/

Chceme na Vás aj touto cestou apelovať, aby ste aktívne využívali Vaše práva ovplyvňovať návrhy spoločných 
platforiem na výmenu regulačnej energie a taktiež ostatných konzultovaných návrhov vyplývajúcich z predmetnej 
európskej legislatívy, ktoré po ich finálnom schválení budú záväzné pre všetkých poskytovateľov podporných 
služieb v rámci EÚ a budú mať teda zásadný dopad aj na Vašu spoločnosť. 


