
Mesačná porada o hodnotenia a prípravy
prevádzky ES SR (29.05.2018)
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Obsah prezentácie
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Obsah dnešnej prezentácie

● Informácie o prebiehajúcich verejných konzultáciách k implementačným rámcom (MARI a PICASSO),

● Prehľad súčasného stavu projektu PICASSO a vybrané časti z návrhu implementačného rámca aFRR,

● Prehľad súčasného stavu projektu MARI a vybrané časti z návrhu implementačného rámca pre projekt mFRR,

● Informácia o workshope pre zúčastnené strany,



Prehľad implementačných rámcov
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Implementačné rámce

IN RR aFRR mFRR

• Popis základných funkcií,
• Štandardné produkty,
• Časy uzávierok na podávanie ponúk na RE,
• Časy uzávierok pre PPS,
• Základný popis optimalizačných algoritmov,
• Kategorizácia nákladov,
• Základný rámec právomocí a rozhodovania,
• Rámec pre harmonizáciu podmienok,

Obsah implementačných rámcov

• Oceňovanie RE zo štandardných produktov a oceňovane 
cezhraničnej kapacity,

• Zoznam účelov aktivácie ponúk a ich vplyv na oceňovanie 
regulačnej elektriny

• PPS – PPS vyúčtovanie výmen RE

Mimo rozsah implementačného rámca

Oceňovanie

PPS – PPS Vyúčtovanie

Účely pre aktiváciu ponúk



Verejná konzultácia k IR pre aFRR
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Verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca k návrhu spoločnej európskej platformy na 
výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR)

● Dňa 26.04.2018 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca pre 
aFRR,

● Verejná konzultácia bude ukončená dňa 29.06.2018 o 23.59 hod (CET),

● Do verejnej konzultácie sa môžu zapojiť všetky zainteresované strany a účastníci trhu so Slovenska,

● Na základe vstupov od účastníkov trhu bude pripravený finálny návrh implementačného rámca, ktorý bude zaslaný 
na schválenie všetkým národným regulátorom (do 18.12.2018).



Verejná konzultácia k IR pre mFRR
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Verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca k návrhu spoločnej európskej platformy na 
výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR)

● Dňa 15.05.2018 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca pre 
mFRR,

● Verejná konzultácia bude ukončená dňa 16.07.2018 o 23.59 hod (CET),

● Do verejnej konzultácie sa môžu zapojiť všetky zainteresované strany a účastníci trhu so Slovenska,

● Na základe vstupov od účastníkov trhu bude pripravený finálny návrh implementačného rámca, ktorý bude zaslaný 
na schválenie všetkým národným regulátorom (do 18.12.2018).



Časový harmonogram aktivácií
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Zdroj: PICASSO projekt



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

Full members

Observers

Zdroj: PICASSO projekt



PICASSO Projekt – súčasný stav
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Členovia projektu

Krajina TSO

Belgicko Elia

Česko ČEPS

Dánsko Energinet

Fínsko FINGRID

Francúzsko RTE

Holandsko TenneT BV

Maďarsko MAVIR

Nemecko TenneT GmbH

TransnetBW

50Herz

Amprion

Nórsko Statnett

Rakúsko APG

Slovinsko ELES

Španielsko REE

Švédsko Svenska Krafnät

Pozorovatelia

Krajina TSO

Bulharsko ESO

Chorvátsko HOPS

Grécko ADMIE

Poľsko PSE

Portugalsko REN

Rumunsko TRANSELECTRICA

Slovensko SEPS

Švajčiarsko SWISSGRID

Taliansko Terna

Zdroj: PICASSO projekt



PICASSO - Výsledky verejnej konzultácie
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Harmonogram projektu PICASSO na rok 2018

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Stakeholder Workshops I             

26 & 27.03.

TSOs

Stakeholders

IF, Pricing and 
settlement 
proposals:

Provision to 
NRAs

TSOsIF Public Consultation – 2 Months

Implementation Framework 
Drafting

TSOs

Finalization on the Implementation Framework

Stakeholder Workshop II

20.06.

Stakeholders

Pricing Public Consultation             
2 Months

Zdroj: PICASSO projekt



Implementačný rámec aFRR – základné údaje
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Vypracovanie implementačného rámca pre proces aFRR

● Návrh implementačného rámca pre proces aFRR vyplýva z Nariadenia EK č. 2017/2195, ktorým sa stanovuje 
usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (EBGL),

● Požiadavky na vytvorenie jednotnej Európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie 
frekvencie s automatickou aktiváciou sú v súlade s článkom č. 21 EBGL,

● Návrh implementačného rámca bol schválený zo strany všetkých PPS dňa 29.03.2018,

● Finálny návrh implementačného rámca musí vypracovaný a doručený na schválenie všetkým dotknutým regulačným 
úradom do 18.12.2018.



Základné funkcie spoločnej platformy pre aFRR
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Hlavné funkcie spoločnej európskej platformy pre proces aFRR

● Budúca európska plaforma pre proces aFRR bude pozostávať z dvoch funkcií:
a. Optimalizácia aktivácie RE,
b. PPS – PPS vyúčtovanie.

● Do šiestich mesiacov od schválenia implementačného rámca všetci PPS zvolia entitu, ktorá bude prevádzkovať 
spoločnú platformu na výmenu regulačnej elektriny pre proces aFRR,

● Do 12 mesiacov od schválenia implementačného rámca všetci PPS vytvoria časový harmonogram implementácie a 
pripájania jednotlivých PPS,

● Časový harmonogram implementácie bude kontinuálne upravovaný.



Spoločná platforma pre aFRR – základné funkcie

12Zdroj: PICASSO projekt
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Hlavné funkcie mFRR platformy:

 Optimalizačná funkcia pre aktiváciu RE v zmysle 

článku 31 EBGL

 Vstupy:

 požiadavka PPS na aktiváciu

 Dostupné cezhraničné kapacity, 

 Všetky ponuky poskytovateľov PpS

 Výstupy:

 Zoznam aktivácií jednotlivých ponúk,

 Upravené hodnoty cezhraničných kapacít, 

 Zmena salda (korekcia FRCE)

 Výstupy pre vyúčtovanie:

 Vypočítaný objem výmen,

 Náklady, resp. výnosy z výmen RE

 Congestion rent (výnosy z úzkych miest)

Spoločná platforma pre aFRR – základné funkcie
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Hlavné funkcie mFRR platformy:

 Optimalizačná funkcia vyskladá dva cenové rebríčky zo všetkých vyzbieraných ponúk,

 Optimalizačná funkcia bude redukovať potreby protiaktivácie (netting požiadaviek)

 Z celkovej potreby na aktiváciu sa vypočíta jedno optimálne riešenie, ktoré bude vypočítané na základe minimalizácie 

nákladov,

 V prípade viacerých možných riešení, optimalizačný algoritmus zvolí riešenie s minimálnymi cezhraničnými tokmi,

 Jednotlivým PPS bude umožnené aktivovať väčšie množstvo RE ako sumár ponúk, ktoré na platformu vložili,

 Každý PPS bude mať pritom garantovaný iba objem RE, ktorý predstavuje sumár vložených ponúk na platformu,

Spoločná platforma pre aFRR – základné funkcie
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Spoločná platforma pre aFRR – štandardný produkt

Základné vlastnosti štandardných produktov (pevne stanovené):

Čas uzávierky na vkladanie ponúk pre RE (pre poskytovateľov): 25 min. pred dotknutou periódou

Čas uzávierky pre zasielanie vstupov pre PPS (zoznam ponúk, dostupné kapacity): od 20 – 10 min. pred dotknutou 

periódou.

Typ aktivácie Automatická (v 10s periódach)

Full activation time (“FAT”) 7,5 min. (po 18.12.2025 úprava na 5 min. aktivácie)

Minimálna ponuka 1 MW

Granularita ponuky 1 MW

Maximálna ponuka 9 999 MW

Deliteľnosť ponúk Všetky ponuky budú deliteľné

Validity Period 15 min.
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Organizácia riadenia a rozhodovacie právomoci

Implementačné projekty

ENTSO-E

All TSOs

WGAS PICASSO

Steering Committee

Expert Group

ENTSO-E observer

PICASSO

Steering Committee

Expert Group

ENTSO-E observer

PICASSO

Steering Committee

Expert Group

ENTSO-E observer

PICASSO

Steering Committee

Expert Group

ENTSO-E observer
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Kategorizácia nákladov

Kategorizácia nákladov pre všetky implementačné projekty (čl. 23 EBGL):

 spoločné náklady vyplývajúce z koordinovaných činností všetkých PPS, ktorí sa zúčastňujú na jednotlivých 

platformách; (1/8 + 2/8 + 5/8)

 regionálne náklady vyplývajúce z činností viacerých, ale nie všetkých PPS, ktorí sa zúčastňujú na jednotlivých 

platformách;

 vnútroštátne náklady vyplývajúce z činností PPS toho členského štátu, ktorý sa zúčastňuje na jednotlivých 

platformách.



Návrh Implementačného rámca pre mFRR platformu
a Explanatory document

Bronislava Ulíková, dispečer obchodného dispečingu
29. 5. 2018
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Ciele dokumentu

 Do 1 roka po nadobudnutí účinnosti EBGL vypracovať návrh platformy pre manuálnu výmenu RE

Návrh musí obsahovať: a) high level design

b) roadmap and timelines

c) definition of the functions

d) proposed rules concerning the governance and operation

e) proposed designation of the entity that will perform the functions

f) framework for harmonisation of the terms and conditions

g) detailed principles for sharing the common costs

h) the balancing energy gate closure time for all standard products

i) definition of standard products

j) the TSO energy bid submission gate closure time

k) common merit order lists

l) description of the algorithm for the operation of the activation optimisation function
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Implementation framework for mFRR (mFRRIF)

 Article 1 Subject matter and scope

 Article 2 Definitions and interpretation

 Article 3 High level design of the mFRR-Platform

 Article 4 The roadmap and timeline for the implementation of the mFRR-Platform

 Article 5 Functions of the mFRR-Platform

 Article 6 Definition of standard mFRR balancing energy product

 Article 7 Balancing energy gate closure time for the standard mFRR balancing energy product bids

 Article 8 TSO energy bid submission gate closure time for the standard mFRR balancing energy product bids

 Article 9 Common merit order lists to be organised by the activation optimisation function

 Article 10 Description of the optimisation algorithm

 Article 11 Proposal of entities

 Article 12 Governance

 Article 13 Decision Making

 Article 14 Categorisation of costs and detailed principles for sharing the common costs

 Article 15 Framework for harmonisation of terms and conditions related to mFRR-Platform

 Article 16 Publication and implementation of the mFRRIF

 Article 17 Language
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Article 1 Subject matter and scope

 mFRRIF definuje spoločný návrh všetkých PPS v súlade s článkom 20 EBGL

 mFRRIF je záväzný pre všetkých PPS

 mFRRIF sa týka len výmeny RE z mFRR

 zúčtovanie RE a cezhraničnej kapacity bude riešené mimo mFRRIF v samostatnom dokumente (jeseň 

2018)

 PPS – PPS zúčtovanie bude riešené mimo mFRRIF v samostatnom dokumente (jeseň 2018)



Article 2 Definitions and interpretation
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Vybrané definície mFRRIF:

 standard mFRR balancing energy product

 standard mFRR balancing energy product bid

 scheduled activatable bid (SA bid) – ponuka aktivovateľná len v príslušnom 15 min. intervale a v presne 

vyhradenom čase

 point of scheduled activation – 7,5 min pred začiatkom 15 min. intervalu na ktorý je SA resp. DA ponuka určená 

 direct activatable bid (DA bid) – priamo aktivovateľná ponuka v ľubovoľnom okamihu počas doby na ktorú bola 

ponuka určená; každý direct activatable bid môže byť aktivovaný aj v rámci scheduled aktivácie ale nie opačne 

(poskytovateľ PpS má väčšiu šancu na aktiváciu)

 divisible bid – deliteľná ponuka

 indivisible bid – nedeliteľná ponuka

Pozn. PPS môže v rámci obstarávania disponibility nadefinovať potrebné parametre ponúk (napr. bude obstarávať len 

deliteľné ponuky alebo len priamo aktivovateľné ponuky).
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Article 3 High level design of the mFRR-Platform

Vybrané vlastnosti mFRR platformy:

 mFRR platforma musí zabezpečiť aj cezhraničnú aktiváciu mFRR

 PPS môže zadávať svoje požiadavky na aktiváciu s cenovým ohraničením (elastic) alebo bez ohraničenia (inelastic)

 Štandardné ponuky budú súčasťou spoločného cenového rebríčka a budú aktivované od najlacnejšej (merit

order)

 Každý PPS bude mať k dispozícii na aktiváciu objem minimálne do výšky objemu zaslaných ponúk

 Každý PPS bude môcť aktivovať viac RE ako je objem ponúk ktoré zaslal na platformu, pričom musí byť splnený 

predošlý bod.

 mFRR platforma musí brať do úvahy cezhraničnú kapacitu, objem ponúk zaslaných na platformu, dostupnosť 

ponúk pre iných PPS, prevádzkovú bezpečnosť a obmedzenia na jednosmerných (DC) linkách

 mFRR platforma musí zabezpečiť oceňovanie RE (marginálna cena), cezhraničnej kapacity a PPS – PPS zúčtovanie
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Article 4 The roadmap and timeline for the 
implementation of the mFRR-Platform

Harmonogram implementácie mFRR platformy podľa EBGL:

 Do 1 roka od účinnosti EBGL t.j. do 18.12.2018 musí byť vypracovaný návrh mFRR IF

 Do 6 mesiacov od vypracovania návrhu mFRRIF schválenie všetkými NRAs

 Do 6 mesiacov od schválenia mFRRIF všetci PPS vyberú subjekt(y) poverený(é) prevádzkou mFRR platformy

 Do 12 mesiacov od schválenia mFRRIF PPS pripravia plán na:

a) národnú implementáciu prevádzkových poriadkov

b) rozvoj funkcií

c) komunikačné skúšky medzi PPS a mFRR platformou

d) prevádzkové skúšky

e) spustenie prevádzky

f) verejnú konzultáciu a odsúhlasenie regulačným úradom

 Do 18 mesiacov od schválenia mFRRIF majú všetci PPS právo na úpravu mFFR platformy

 Do 30 mesiacov od schválenia mFRRIF resp. do 12 mesiacov od schválenia zmien musia byť splnené všetky požiadavky 

definované v mFRRIF
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Article 5 Functions of the mFRR-Platform

 Funkcia na PPS – PPS zúčtovanie

 Vstupy: množstvo pre PPS – PPS zúčtovanie, ceny na 

základe spoločného cenového rebríčka a ceny 

cezhraničnej kapacity

 Výstupy: množstvo pre cezhraničnú výmenu RE, platba 

za cezhraničnú výmenu RE

Hlavné funkcie mFRR platformy:

 Optimalizačná funkcia pre aktiváciu RE v zmysle článku 31 EBGL

 Vstupy: požiadavka PPS, cezhraničná kapacita, ponuky poskytovateľov PpS

 Vytvorenie spoločného cenového rebríčka

 Výstupy: akceptované ponuky vrátane cezhraničnej výmeny RE
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Article 6 Definition of standard mFRR product

Základné vlastnosti štandardných produktov (pevne stanovené):

Mód aktivácie Manuálna

Typ aktivácie DA alebo SA

Full activation time (“FAT”) 12,5 minutes (od momentu vyslania signálu PPS po plný nábeh)

Minimálna ponuka 1 MW

Granularita ponuky 1 MW

Maximálna ponuka 9 999 MW

Minimálna doba dodávky 5 minutes

Validity Period
Čas v ktorom môže byť ponuka aktivovaná (pre SA je to T-7,5

pre DA je to doba medzi dvoma SA aktiváciami t.j T-7,5 až T+7,5)
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Article 6 Definition of standard mFRR product

Krivky pre PPS – PPS výmenu RE:

 Najskorší časový bod priamej aktivácie je T-6,5

 Posledný časový bod priamej aktivácie je T+6,5

 Deaktivácia DA ponuky môže byť len v čase T+25
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Article 6 Definition of standard mFRR product

1. Prípravná fáza (zahŕňa komunikačný a výpočtový čas) = 5 min

2. Rampa nábehu = 10 min

3. FAT (full activation time) = 12,5 min

4. Minimálna doba dodávky = 5 min

5. Maximálna doba dodávky = 20 min (pre SA = 5 min)

1 2

3

5

4

15 minutes

1 2

3

5

4

15 minutes
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Časovanie SA ponuky:

Article 6 Definition of standard mFRR product
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Základné vlastnosti štandardných produktov (rozhodnutie národných regulačných úradov):

 prípravná fáza, doba nábehu, perióda deaktivácie, maximálna doba dodávky

Variabilné vlastnosti štandardných produktov (pevne stanovené):

Variabilné vlastnosti štandardných produktov (rozhodnutie národných regulačných úradov):

 minimálna doba medzi deaktiváciou a ďalšou aktiváciou, maximálna doba aktivácie

Cena €/MWh

Cenové rozlíšenie 0,01 €/MWh

Lokalita SEPS resp. SR

Deliteľnosť Poskytovatelia PpS majú právo ponúknuť deliteľné alebo nedeliteľné ponuky, pričom 
deliteľné majú granularitu 1 MW, nedeliteľné sú bez obmedzenia veľkosti

(minimálny ostatok deliteľnej ponuky môže poskytovateľ riešiť zadaním 2 ponúk s 
prepojením typu „matka – dcéra“, matka nedeliteľná a dcéra deliteľná)

Technické prepojenie ponúk Na zabránenie duplicitnej aktivácie tej istej ponuky

Ekonomické prepojenie Prepojenie typu „matka a dcéra“ resp. vybraná ponuka zo skupiny ponúk

Article 6 Definition of standard mFRR product
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Technické prepojenie ponúk:

1. Ponuka aktivovaná priamo v QH-1 nemôže byť aktivovaná v QH0 (ani priamo ani scheduled)

2. Ponuka scheduled aktivovaná v QH-1 môže byť sheduled aktivovaná v QH0

3. Ponuka scheduled aktivovaná v QH-1 môže byť priamo aktivovaná v QH0 (ak bude povolený súčasný ramping nahor 
a nadol)

Article 6 Definition of standard mFRR product
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Ekonomické prepojenie ponúk typu „matka – dcéra“:

 Dcéra môže byť aktivovaná len v prípade ak bola aktivovaná matka v rámci tej istej periódy (vhodné na rozdelenie 

ponuky na dve ponuky s rozdielnymi cenami z ekonomických dôvodov) 

Article 6 Definition of standard mFRR product
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Ekonomické prepojenie ponúk typu „vybraná ponuka zo skupiny“:

 Zo skupiny viacerých ponúk v rámci tej istej periódy môže byť aktivovaná len jedna ponuka 

Article 6 Definition of standard mFRR product
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Ekonomické prepojenie ponúk v rôznych periódach:

 V rámci rôznych periód bude umožnené len prepojenie ponúk „dozadu“, ktoré zabezpečí pokrytie nákladov na 

rozbeh stroja. Prepojenie spočíva v zadávaní „dvojičky“ t.j. dvoch ponúk pre tú istú periódu (lacnejšia a drahšia). 

Prvá perióda v ktorej dôjde k aktivácii bude za drahšiu cenu (drahšia dvojička), ale v prípade, že bude ponuka 

aktivovaná aj v nasledujúcej perióde, už bude vyhodnotená za nižšiu cenu (lacnejšia z dvojičky)

 Tento typ prepojenia je možný medzi SA QH0 a SA QH1

 Tento typ prepojenia je možný medzi DA QH-1 a SA QH+1

Article 6 Definition of standard mFRR product

Príklad: poskytovateľ zadá v 1. perióde jedinú ponuku 10 MW za 70 EUR/MWh

V nasledujúcich periódach už môže zadať 2 ponuky s prepojením vždy na 

predošlú periódu (10 MW s cenou 70 EUR/MWh a 10 MW s cenou 50 EUR/MWh)

Prvýkrát bude aktivovaný v 15. perióde 10 MW za cenu 70 EUR/MWh, ale v 

nasledujúcej/nasledujúcich už 10 MW za cenu 50 EUR/MWh

Takto má poskytovateľ PpS vyššiu šancu že po nabehnutí bude aktivovaný dlhšiu 

dobu ale zároveň zohľadní náklady na štart stroja.
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Uzávierka príjmu ponúk poskytovateľov PpS je 25 min. pred začiatkom periódy na ktorú je ponuka zadávaná

Uzávierka príjmu požiadaviek PPS je 10 min. pred začiatkom periódy na ktorú je požiadavka zadávaná

PPS má medzi týmito časmi možnosť opraviť chybnú ponuku alebo označiť ponuku ako nedostupnú

Article 7 Balancing energy gate closure time
Article 8 TSO energy bid submission gate closure time
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Article 9 Common merit order lists to be organised by 
the activation optimisation function

Spoločný rebríček cien (CMOL) vznikne na základe zozbieraných ponúk a dopytov PPS nasledovne:

 Prvý CMOL:

 SA a DA ponuky v kladnom smere

 Dopyt PPS v zápornom smere

 Druhý CMOL:

 SA a DA ponuky v zápornom smere

 Dopyt PPS v kladnom smere

DA+SA+
Záporný 

dopyt PPS

DA-SA-
Kladný 

dopyt PPS



37

Article 10 Description of the optimisation algorithm

Vstupy optimalizačného algoritmu:

 CMOL + dopyty PPS

 cezhraničná kapacita

Cieľ optimalizačného algoritmu:

 prvoradý = maximalizovať social welfare

 druhoradý = minimalizovať cezhraničné množstvo 

mFRR

Obmedzenia optimalizačného algoritmu:

 dodržanie výkonovej rovnice

 suma cezhraničných výmen mFRR = 0

 cezhraničná výmena mFRR ≤ cezhraničná kapacita

 straty v HVDC kábloch

Výstupy optimalizačného algoritmu:

 aktivácia mFRR ponúk

 veľkosť uspokojeného dopytu PPS

 využitá cezhraničná kapacita

 veľkosť cezhraničných výmen jednotlivých PPS
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Články 11 až 17 mFRR IF majú prakticky identické znenie ako v aFRR IF

Article 11 Proposal of entities

Article 12 Governance

Article 13 Decision Making

Article 14 Categorisation of costs and detailed principles for sharing the common costs

Article 15 Framework for harmonisation of terms and conditions related to mFRR-Platform

Article 16 Publication and implementation of the mFRRIF

Article 17 Language

Article 11 - Article 17
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Dátum: 20. – 21. jún 2018; 10:00 - 17:00

Miesto: Brussels, ENTSO-E, Avenue de Cortenbergh 100

ENTSO-E Workshop on Balancing

Predbežný program 20. jún 2018:

1. Imbalance Settlement Harmonisation

2. aFRR – Implementation Framework

3. mFRR – Implementation Framework

4. RR – Implementation Framework

5. IN – Implementation Framework

Predbežný program 21. jún 2018:

1. General principles of pricing and settlement

2. Pricing methodology (bid selection specifics e.g. 

“selected bids”; “rejected bids”)

3. Pricing methodology (volume- and price 

determination; price indeterminacy)

4. Settlement of netted volumes

5. Activation Purposes

6. Congestion Rent and Congestion Rent distribution
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Ďakujem za pozornosť


