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mFRR process

ProcesaktiváciemFRR
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1. Poskytovatelia PpS zadajú svoje ponuky na RE 

príslušným PPS (štandardné aj osobitné 

produkty)

2. PPS prepošlú všetky štandardné mFRR ponuky 

do mFRR Platformy

3. PPS prepošle dostupné cezhraničné kapacity 

do mFRR platformy vrátane prípadných 

systémových obmedzení (napr. HVDC

obmedzenia)

4. PPS pošle do mFRR platformy svoje 

požiadavky na aktiváciu RE.

5. Príprava spoločného cenového rebríčka 

(CMOL) a optimalizačný proces

6. Zasielanie výsledkov akceptovaných ponúk, 

uspokojených požiadaviek a cien jednotlivým 

PPS vrátane cezhraničných výmen

7. Výpočet podkladov pre PPS – PPS zúčtovanie 

(množstvo a platba)

8. Zaslanie informácie o dostupných 

cezhraničných kapacitách do PPS

9. PPS odošle signál na aktiváciu štandardných 

ponúk na RE príslušným poskytovateľom PpS 

vo svojej regulačnej oblasti



mFRR Balancing energy product

mFRR Produkt regulačnej elektriny



mFRR Produkt regulačnej elektriny

Štandardný mFRR produkt

• Štandardný mFRR produkt je možné zadať buď pre Scheduled Aktiváciu alebo Direct Aktivácie s 

minimálnym objemom 1 MW.

• Poskytovatelia môžu zvoliť či budú ich ponuky dostupné pre Direct Aktiváciu.

• Čas plnej aktivácie je rovnaký pre Scheduled Aktiváciu aj Direct Aktiváciu (12,5 minúty).

• Scheduled Aktivácia bude prebiehať každých 15 

minút pre každú štvrťhodinu počas dňa, s dodávkou 

pre celú ďalšiu štvrťhodinu (žltá krivka).

• PPS – PPS tvar dodávky *:

• 12,5 minút čas plnej aktivácie, pozostáva z

• 2,5 minút prípravný čas (od T-7,5 do T-5)

• 10 minút rampovanie nahor (T-5 až T+5)

• 5 minút plná dodávka (od T+5 do T+10)

• 10 minút rampovanie nadol (od T+10 do T+20)

• Direct Aktivácia pobeží na požiadanie, s dodávkou 

počas zvyšku prvej štvrťhodiny až do konca 

nasledujúcej štvrťhodiny (zelené krivky). Každá DA 

ponuka môže byť aktivovaná aj v rámci SA ale nie opačne 

• PPS – PPS tvar dodávky* (Direct Aktivácia v QH0):

• 12,5 minút čas plnej aktivácie, skladá sa z

• 2,5 minút prípravný čas 

• 10 minút rampovanie nahor

• 5 – 20 minút plná dodávka (od T+X do T+25)

• 10 minút rampovanie nadol (na konci QH+1 od T+25 do 

T+35)

* “PPS – Poskytovateľ tvar 

dodávky“ bude definovaný v 

národných podmienkach
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DEFINÍCIA ŠTANDARDNÉHO MFRR PRODUKTU
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Časovanie SA ponuky:

DEFINÍCIA ŠTANDARDNÉHO MFRR PRODUKTU
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DEFINÍCIA ŠTANDARDNÉHO MFRR PRODUKTU

Signál na prípadnú DA aktiváciu bude komunikovaný BSP okamžite, avšak s informáciou 

začiatku k celej minúte.
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DEFINÍCIA ŠTANDARDNÉHO MFRR PRODUKTU

Na základe dokumentu Methodology for a list of standard products for balancing capacity for frequency restoration reserves and 

replacement reserves (SPBC) zo dňa 17.júna 2020.

 Whereas bod 9 SPBC:

„For the specific case of mFRR which has two activation types (scheduled and direct activation), the procured standard product for

balancing capacity must be able to deliver a mFRR standard product for balancing energy with direct activation for the purpose of 

restoring frequency within the Time to Restore Frequency (TTRF).“

 Článok 2 ods. 1. b)

‘standard mFRR balancing capacity product’ means the standard product for balancing capacity from frequency restoration reserves 

with manual and direct activation;

 Článok 3 ods. 2.

For each contracted standard mFRR balancing capacity product, each BSP shall provide corresponding capacity in the form of 

integrated scheduling process bids or standard mFRR balancing energy product bid(s), defined in the all TSOs’ proposal for the 

implementation framework for a European platform for the exchange of balancing energy from mFRR pursuant to Article 20 of the

EB Regulation. Such bids shall be direct activatable bids, provided that the delivery period does not exceed the end of the last 

validity period for which the BSP is contracted.

Z uvedeného vyplýva, že ponuky v rámci zmluvnej disponibility musia byť  zadávané ako DA ponuky (t.j. dostupné na aktiváciu 

kedykoľvek počas disponibility). V prípade záujmu o SA ponuky je potrebné využívať freebidy t.j. ponuky bez zmluvnej disponibility. 

Podčiarknutá časť vety znamená výnimku t.j. možnosť zadať SA ponuku v poslednej 15 minútovke zmluvnej disponibility aby sa 

predišlo DA aktivácii aj v nasledujúcej 15 minútovke po ukončení obdobia zmluvnej disponibility. Freebid môže byť aj SA alebo DA.

https://www.sepsas.sk/Dokumenty/ACER/2020/06/ACER_Decision_SPBC_Annex_I.PDF
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DEFINÍCIA NEŠTANDARDNÉHO MFRR PRODUKTU

 neštandardný produkt – v zmysle článku 26 EBGL, jeho potreba musí byť technicky a 

ekonomicky odôvodnená a schválená príslušným regulačným úradom.

 V prípade SEPS je zámer ponechať PpS typu TRV3MIN ako neštandardný produkt

 Otázne je preukázanie ekonomickej efektívnosti pri súčasných cenách RE v nadväznosti na 

budúce priemerné ceny RE na mFRR platforme

 Neštandardný produkt t.j. osobitný produkt bude aktivovaný lokálne a bude podliehať 

lokálnemu reportovaniu (obdobne ako doteraz).



mFRR Produkt regulačnej elektriny

Tvar dodávky RE na strane Poskytovateľ-PPS

• Tvar dodávky RE na strane Poskytovateľ-PPS sa vzťahuje na skutočnú dodávku resp. zníženie výkonu

určitých jednotiek. 

• Vzhľadom na rozmanitosť vnútorných rozdielov medzi miestnymi trhmi, správou systémov PPS, 

požiadavkami na certifikáciu vymedzenými v podmienkach pre Poskytovateľov, nie je možné v 

súčasnosti v Európe jednoducho harmonizovať charakteristiky ponúk definované v podmienkach pre

poskytovateľov.

• Nižšie sú znázornené možné tvary dodávky RE na strane Poskytovateľ-PPS. Toto sú iba príklady (pre

scheduled aktiváciu) a budú definované lokálne v každej krajine. Podobné alebo rovnaké pravidlá budú 

definované pre direct aktiváciu.

Vyhodnotená RE bude korešpondovať s plochou 

lichobežníka požadovaného v aktivácii. RE bude 

vypočítaná hodnota v systéme SEPS.

V súčasnosti SEPS vo vyhodnotení RE z 

aktivácie TRV akceptuje rampy nábehu a 

dobehu, ktoré určuje poskytovateľ.



MARI bidding design

Charakteristika mFRR ponúk
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TYPY ŠTANDARDNÝCH PONÚK

Štandardná mFRR ponuka

Typy štandardných mFRR ponúk dostupných pre 
Poskytovateľov PpS

Vzniká na žiadosť PPS

2. Direct activated (DA)

- Dostupná v rámci 

schedulovaných aj 

direct aktivácií t.zn. 

„DA = SA&DA“

- Povinná pre všetky 

ponuky v rámci 

zmluvnej disponibility

1. Scheduled activated (SA)

- Dostupná len v rámci 

schedulovaných aktivácií

- Dostupná spravidla len 

pre freebidy

- Dostupná v prípade 

poslednej 15 minúty 

zmluvnej disponibility

3. Direct activated only (DA only)

- Vzniká konverziou z DA ponúk v 

rámci času T-25 až T-12

- Dostupná len v rámci Direct

aktivácie (preskočí SA proces)

- Pre účely „Garantovaného 

objemu“ t.j. pre dostatok objemu 

DA ponúk v rámci Direct aktivácií



Charakteristika ponuky
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Proces zasielania ponúk od Poskytovateľa do PPS a na mFRR-Platformu.

• Poskytovatelia odošlú svoje ponuky svojmu PPS v súlade s lokálne definovanými podmienkami (formát, informačný systém

…). Každý PPS musí odoslať štandardné ponuky od poskytovateľov na mFRR-Platformu.

• Každá štandardná ponuka odoslaná do systému PPS je dostupná pre SA (pokiaľ sa nejedná o upravenú DA na DA only).

Poskytovateľ si môže ďalej zvoliť, či bude ponuka dostupná aj pre DA.

• Pri predkladaní ponuky, ktorá je k dispozícii pre DA bude výsledkom aktivácie v DA ddodávka presahujúca do ďalšej 

štvrťhodiny. Poskytovateľ musí byť schopný túto dodávku uskutočniť.

• Ponuky môžu byť deliteľné (čiastočne alebo plne deliteľné) alebo nedeliteľné

• Objem ponuky nesmie byť menší ako 1 MW a nesmie byť väčší ako 9 999 MW, technické minimum 1 MW

• Deliteľné ponuky môžu byť aktivované v granularite 1 MW od minimálneho ponúkaného objemu po 

maximálny ponúkaný objem

• Ceny ponúk môžu byť záporné, kladné alebo nulové (záporná ponuka so zápornou cenou = BSP dostane 

zaplatené).

• Ponúkaná aj akceptovaná cena má cenové rozlíšenie 0,01 €/MWh.

Prepojenie ponúk (medzi MTU):

• Technické prepojenie

• Podmienené prepojenie

Jednoduché ponuky –

jedna ponuka, jedna cena

Komplexné ponuky –

kombinácia jednoduchých 

ponúk

Typy ponúk (v rámci jednej MTU):

• (Plne) Deliteľné ponuky

• Nedeliteľné ponuky

• Exkluzívne ponuky

• Viacčlenné ponuky



Charakteristika ponuky

Jednoduché ponuky
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Jednoduché ponuky sú tie ponuky, ktoré nie sú navzájom prepojené. 

Každá jednoduchá ponuka sa vyznačuje jedinečnou cenou. Ponúkaný objem určuje veľkosť ponuky.

Všetky jednoduché ponuky môžu byť označené ako dostupné pre DA (bude zadefinované lokálne).

Ponuka

Cena y €/MWh

Ponúkaný objem x MW

Minimálny ponúkaný objem z MW

V závislosti od veľkosti minimálneho ponúkaného objemu (parameter z);

je možné modelovať nasledovné typy ponúk.

Plne deliteľná ponuka Nedeliteľná ponuka Deliteľná ponuka

Cena y €/MWh y €/MWh y €/MWh

Ponúkaný objem x MW x MW x MW

Minimálny ponúkaný objem z MW

Kde z = 0 MW

z MW

Kde z = x MW

z MW

Kde: 0 MW < z < x MW

PPS môžu tento proces zjednodušiť (napr. konštanta technického minima zdroja uložená v číselníkoch), bude 

na lokálnom rozhodnutí aké budú parametre a ako by mali poskytovatelia poskytovať informácie svojim PPS.



Charakteristika ponúk

Komplexné ponuky
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Exkluzívne skupiny ponúk
• vzájomne sa vylučujúce ponuky podľa princípu „práve jedna alebo žiadna”

• ponuky môžu byť (plne) deliteľné alebo nedeliteľné (aj kombinácia)

• môžu mať rôzne ceny, rôzne objemy a rôzne smery

• vždy sa týkajú rovnakej MTU (15 min)

• všetky ponuky v exkluzívnej skupine musia mať rovnaký typ aktivácie (buď SA alebo DA)

• ak skupina nebola aktivovaná v SA, môže byť aktivovaná v DA

Exkluzívne ponuky primárne umožňujú poskytovateľom modelovať svoje štartovacie náklady v rámci jednej MTU:

Napr. diesel s nákladmi na štart zariadenia (fixné) a nákladmi na palivo (variabilné náklady),

FC [€/MWh]>VC [€/MWh] (fixné sú vyššie ako variabilné)
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EXKLUZÍVNE SKUPINY PONÚK – PRÍKLAD Č.1

Príklad na simuláciu fixných a variabilných nákladov zdroja:

- Fixný náklad na naštartovanie zdroja = 100 EUR

- Variabilné náklady na palivo = 40 EUR/MWh

- Výkon zdroja 5 MW (deliteľný t.j. v krokoch od 1 po 5 MW)

ID Ponuky Objem (MW) Deliteľnosť Jednotková cena (€/MWh) Typ ponuky

#ID

1 Nie 140 DA

2 Nie 90 DA

3 Nie 73 DA

4 Nie 65 DA

5 Nie 60 DA

MW Fixné náklady Variabilné náklady Celkové náklady Jednotkové náklady

1 100 1x40=40 100+40=140 140/1=140

2 100 2x40=80 100+80=180 180/2=90

3 100 3x40=120 100+120=220 220/3=73

4 100 4x40=160 100+160=260 260/4=65

5 100 5x40=200 100+200=300 300/5=60

Týmto 

spôsobom nie 

je možné 

modelovať fixné 

a variabilné 

náklady medzi 

dvoma resp. 

viacerými MTU.

Pozn.:

V prípade väčšieho zdroja napr. 

50 MW je možné odstupňovanie 

napr. po 10 MW využitím 

deliteľných ponúk princípom 1-10, 

11-20, 21-30, 31-40, 41-50
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EXKLUZÍVNE SKUPINY PONÚK – PRÍKLAD Č.2

Príklad na simuláciu kladného a záporného smeru:

Stroj môže dodávať RE v kladnom aj v zápornom smere

- 2 spôsoby modelovania:

- 1. prostredníctvom dvoch jednoduchých ponúk (jedna v kladnom a druhá v zápornom smere)

- môže sa stať že budú algoritmom vybrané súčasne (napr. kladná v SA a záporná v DA) čím 

dôjde k protiaktivácií (riešenie spočíva v lokálnych pravidlách jednotlivých PPS).

- 2. prostredníctvom exkluzívnej skupiny ponúk

- vybraná bude práve jedna ponuka čím nedôjde k protiaktivácii

ID Ponuky Smer Objem (MW) Deliteľnosť
Jednotková cena

(€/MWh)
Typ ponuky

#ID
Kladný 10 Áno 50 DA

Záporný 5 Nie -30 DA



Charakteristika ponúk
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Viacčlenná ponuka (ponuka typu Matka – Dcéra)

• Viacčlenná ponuka (ponuka typu Matka-Dcéra) má za cieľ umožniť Poskytovateľom modelovať iné štruktúry svojich nákladov: 

• Napr. výroba alebo batéria nad nominálny výkon (dodatočné náklady na údržbu, znížená životnosť) FC [€/MWh]<VC [€/MWh] 

(fixné sú nižšie ako variabilné)

• Druhá možnosť modelovania tech. minima

• Ponuky môžu byť (plne) deliteľné alebo nedeliteľné

• Vždy sa týkajú rovnakej MTU (15 min) a majú

rovnaký smer

• Typ aktivácie musí byť rovnaký

pre všetky ponuky v rámci viacčlennej ponuky. 

• Všetky ponuky v rámci viacčlennej ponuky musia

mať odlišné ceny. 

Ponuka Matka je určená najlacnejšou pre kladný

smer a najdrahšou pre záporný smer (inak medzi matkou a dcérami nie sú žiadne technické rozdiely).

• Ak je záporná viacčlenná ponuka akceptovaná – všetky s ňou prepojené ponuky s vyššou cenou musia byť tiež akceptované

• Ak je kladná viacčlenná ponuka akceptovaná – všetky s ňou prepojené ponuky s nižšou cenou musia byť tiež akceptované

• Ak je zložka viacčlennej ponuky akceptovaná v rámci SA, žiadna z ďalších zložiek už nebude dostupná v DA (pretože nie je 

zaručená aktivácia matky a lacnejších dcér v QH1)

• Ak je zložka viacčlennej ponuky akceptovaná v rámci DA, žiadna z ďalších zložiek už nebude dostupná v nasledujúcich DA

Komplexné ponuky
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VIACČLENNÉ PONUKY – PRÍKLAD

Príklad na modelovanie technického minima:

Maximálny výkon zdroja 80 MW s technickým minimom 50 MW

- 2 spôsoby modelovania:

- 1. prostredníctvom jednoduchej ponuky

- ponuka vo výške 80 MW s parametrom Z = 50 MW (minimálne akceptované množstvo)

- cena je len jedna a platí pre celý rozsah 50 až 80 MW

- 2. prostredníctvom viacčlennej ponuky

- Jedna matka vo výške 50 MW nedeliteľná s najnižšou cenou

- Tri dcéry každá po 10 MW deliteľné t.j. rozsah 50 až 80 MW

(alebo aj nedeliteľné 50, 60, 70, 80 MW),

pričom každá musí mať inú cenu



Charakteristika ponúk

Prepojenie ponúk
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• Poskytovateľ môže prepojiť ponuky formou technického prepojenia alebo podmieneného prepojenia

• PPS stále analyzujú interakciu medzi technickým a podmieneným prepojením, prezentovaný obsah môže byť upravený

• Technické a podmienené prepojenia sa vzájomne nevylučujú (možno ich kombinovať).

• Technicky a podmienene bude možné prepojiť len ponuky v po sebe nasledujúcich štvrťhodinách.

Prepojenie ponúk medzi po sebe nasledujúcimi štvrťhodinami je potrebné, pretože v čase uzávierky podávania ponúk T-25 pre 

QH0, poskytovatelia nevedia, či bude ich ponuka aktivovaná v QH-1 v SA alebo DA alebo či ich bude ponuka aktivovaná v QH-2 

v rámci DA.
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PRÍKLAD NA VYSVETLENIE POTREBY TECHNICKÉHO A PODMIENENÉHO PREPOJENIA

Poskytovateľ má k dispozícii jeden stroj na ktorom poskytuje kladný aj záporný smer

- v periódach QH-1, QH0 a QH+1 bola zadaná DA ponuka vo výške 10 MW

- bez technického a podmieneného prepojenia týchto 3 ponúk môžu nastať nasledovné aktivácie týchto ponúk zo 

strany platformy
QH-1 QH0 QH1

10 MW

-10 MW

Možný problém č.2

ak stroj nedokáže 

rampovať

dvojnásobnou 

rýchlosťou t.j. z bodu A 

do bodu B (rieši ju 

podmienené 

prepojenie)

A

B

Problém č.1

Duplicitná 

aktivácia

(rieši ju technické 

prepojenie)
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Prepojenie ponúk
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Technické prepojenie je prepojenie dvoch ponúk (jednoduchých alebo komplexných) v dvoch alebo troch po sebe idúcich

štvrťhodinách. Ponuky musia byť identifikovateľné jedinečným identifikátorom (ID), pričom zostáva v zodpovednosti Poskytovateľov

správne identifikovať svoje ponuky, aby sa predišlo neuskutočniteľným aktiváciám (napr. duplicitná aktivácia rovnakého zdroja).

Ak bola ponuka v QH-1 aktivovaná v rámci DA, tak 

ponuka v QH0 nie je dostupná ani pre SA ani pre DA.

Týmto sa predchádza duplicitnej aktivácii.

V prípade technického prepojenia komplexných ponúk 

sa výsledok vzťahuje plošne na všetky časti 

komplexnej ponuky.

Poskytovatelia budú musieť vopred uviesť, či sú takéto ponuky dostupné alebo nie v QH0 

alebo v QH1. Podmienenosť sa vždy vzťahuje na výsledok ponuky v QH-1 nasledovne: 

1. Ponuka aktivovaná v rámci SA v QH-1 môže alebo nemôže byť dostupná v QH0 pre 

direct aktiváciu, v závislosti od schopnosti rampovania zdroja. Defaultne sa 

predpokladá sa, že ponuka v QH0 nie je dostupná (červená a žltá krivka na 

predošlom slide)

2. Ponuka, ktorá prešla direct aktiváciou v QH-1 môže alebo nemusí byť k dispozícii 

pre direct aktiváciu v QH1, v závislosti od možnosti rampy nahor/nadol podľa toho 

ako uvedie príslušný Poskytovateľ. Defaultne sa predpokladá sa, že ponuka v QH1 

nie je dostupná (zelená a žltá krivka na predošlom slide)

Zmena: bude klasifikované a modelované ako podmienené prepojenie
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Prepojenie ponúk
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Podmienené prepojenie je podobné technickému prepojeniu a jeho cieľom je zmeniť dostupnosť jednej alebo viacerých ponúk za 

určitých podmienok. Bude ho možno použiť len pre jednoduché ponuky pre Go-Live mFRR-Platformy.

• Podmienené prepojenie je potrebné, pretože poskytovateľ v

čase uzávierky podávania ponúk pre QH0 nevie, či jeho

ponuka v QH-2 bola aktivovaná v DA alebo či jeho ponuka v

QH-1 bola aktivovaná v SA alebo DA.

• Kvôli obmedzeniu ponuka v QH0 môže alebo nemusí byť k

dispozícii na aktiváciu ak bola ponuka v QH-1 aktivovaná v

SA alebo ponuka v QH-2 bola aktivovaná v DA.

• Podmienenosť sa vždy vzťahuje na výsledok súvisiacej

ponuky v QH0. V QH1 môžu byť nula, jedna, alebo dve

ponuky. V QH2 môžu byť nula, jedna alebo dve ponuky.

Jedna alebo dve ponuky v QH0 môžu byť prepojené s jednou ponukou v QH-1 (predchádzajúca QH) alebo ponuka z QH-2 v

DA. Ponuky v QH0 sú dostupné pre zúčtovanie v závislosti od toho, či bola alebo nebola aktivovaná ponuka v QH-1 alebo v

QH-2. Predpokladajú sa nasledovné pravidlá:

• Ak ponuka A v QH-1 je aktivovaná v SA, ponuka B nie je dostupná v QH0 a ponuka A je dostupná v QH0

• Ak ponuka A v QH-1 nie je aktivovaná, ponuka B je dostupná v QH0 a ponuka A nie je dostupná v QH0

• Ak ponuka A v QH-2 je aktivovaná v DA, ponuka B nie je dostupná v QH0 a ponuka A je dostupná v QH0

• Ak ponuka A v QH-2 nie je aktivovaná v DA, ponuka B je dostupná v QH0 a ponuka A nie je dostupná v QH0
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PRÍKLAD NA PODMIENENÉ PREPOJENIE PONÚK

Typ ekonomickej stratégie

1. Modelovanie 
štartovacích nákladov 
medzi periódami

2. Modelovanie 
zdražovania pri vyššom 
dopyte

- Ak bola ponuka aktivovaná, 
tak v nasledujúcej perióde 
bude lacnejšia

- Ak bola ponuka aktivovaná, 
tak v nasledujúcej perióde 
bude drahšia

Bid A Bid B
Bid C

QH-1 QH0Cena 

€/MWh

Bid A Bid B
Bid C

QH-1 QH0Cena 

€/MWh

Bid B v QH0 bude nedostupný 
Bid C v QH0 bude dostupný

Bid B v QH0 bude dostupný
Bid C v QH0 bude nedostupný
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PRÍKLAD NA PODMIENENÉ PREPOJENIE PONÚK

Modelovanie štartovacích nákladov

medzi viacerými periódami

kvôli DA
- kvôli časovým uzávierkam je potrebné 

podmienene prepojiť 3 MTU

MTU-2 MTU-1 MTU 0

Bid A neaktivovaný
Bid B dostupný
Bid C nedostupný

Bid B neaktivovaný
Bid D dostupný
Bid E nedostupný

Bid B aktivovaný v SA
Bid D nedostupný
Bid E dostupný

Bid B aktivovaný v DA
Bid D nedostupný
Bid E nedostupný

Bid A aktivovaný v SA
Bid B nedostupný
Bid C dostupný

Bid C neaktivovaný 
Bid D dostupný
Bid E nedostupný

Bid C aktivovaný v SA
Bid D nedostupný
Bid E dostupný

Bid C aktivovaný v DA
Bid D nedostupný
Bid E nedostupný

Bid A aktivovaný v DA
Bid B nedostupný
Bid C nedostupný

Bid A je stále aktivovaný
Bid D nedostupný
Bid E dostupný

MTU-2

Bid A

Group 1

10 MW

11 EUR

(100 EUR startup cost, 
1 EUR/MW variabel 

cost)

MTU-1

Bid B Bid C

Group 1

10 MW 10 MW

11 EUR 1 EUR

(100 EUR 
startup cost, 1 

EUR/MW 
variabel cost)

(No startup
cost, 1 

EUR/MW 
variabel cost

Available if 
group 1 is not 
activated in 

MTU-2

Available if 
group 1 is 

activated in 
MTU-2

MTU 0

Bid D Bid E

Group 1

10 MW 10 MW

11 EUR 1 EUR

(100 EUR startup
cost, 1 EUR/MW 

variabel cost)

(No startup cost, 
1 EUR/MW 

variabel cost

Available if group
1 is not activated

in MTU-1

Available if group
1 is activated in 

MTU-1

Pozn.: Technické riešenie je stále vo fáze 

vývoja na strane projektu MARI a bude s 

veľkou pravdepodobnosťou upravované!

Pravdepodobne dôjde k prechodu z Group 

level na Bid level, logika by však mala byť 

zachovaná.

Namiesto dvojičiek (štartovací & variabilný) bude možné 

použiť dvojičky (kladný & záporný smer) a tým modelovať 

obmedzenie v prípade dvojnásobnej rýchlosti rampovania.



MARI algorithm (AOF)
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Výstup:

• Aktivované ponuky pre schedulovanú oblasť

Algoritmus AOF (funkcia automatickej optimalizácie)

Popis štruktúry a prevádzky AOF

 AOF je formulovaná ako Mixed Integer Linear Programming Problem (MILP), tzn. zmiešaný celočíselný 
problém lineárneho programovania.

 AOF bude vykonávať optimalizáciu iba pre príslušnú MTU periódu. Neexistuje požiadavka optimalizovať 
aktivácie pre viac ako jednu MTU periódu súčasne.

 Maximálny povolený čas trvania prepočtu AOF je definovaný pre každý beh, s presnosťou na sekundy. Sú 
stanovené osobitné limity času behov zvlášť pre scheduled a pre direct aktivácie.

 Direct a scheduled aktivácie používajú rovnakú AOF s rôznymi vstupnými údajmi. Aktualizácie sa uskutočnia s 
prihliadnutím na predchádzajúce výsledky. 

 V prípade SA sa uvažuje so všetkými ponukami. 

 V prípade DA sa použije iba kladný alebo iba záporný CMOL.

 AOF musí byť schopná uskutočniť súčasne nasledovné dva režimy optimalizácie:  

• coupled optimalizácia (t.j. výsledné cezhraničné toky elektriny povolené do výšky cezhraničných 
kapacitných limitov a použiteľných technických profilov a limitov net pozícií)

• decoupled optimalizácia (t.j. všetky oblasti sú optimalizované izolovane s cezhraničnými kapacitnými 
limitmi nastavenými na hraniciach medzi nimi na nulu)

• Vo všeobecnosti platí, že výsledky coupled optimalizácie platia pre vybrané ponuky. Výsledky 
decoupled optimalizácie môžu byť použité ako záloha pri problémoch.



Algoritmus AOF

Popis charakteristiky a činnosti AOF
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 Maximalizovať uspokojenie neelastickej požiavky

 Zakázať nepredvídateľne akceptované ponuky

 Penalizácia nepredvídateľne zamietnutých ponúk

 Minimalizovať vzdialenosť od cieľovej ceny*

 Maximalizovať zobchodovaný objem (v prípade cenovej neurčitosti)*

 Maximalizovať uspokojenie požadované rozsahy tokov**

 Cenová konvergencia v nepreťažených oblastiach**

 Zakázať toky z oblasti z vyššou cenou do oblasti s nižšou cenou**

 Cezhraničné marginálne ceny (CBMPs)

 Uspokojené požiadavky

 Net pozícia každej plánovacej oblasti

 Cezhraničné toky na vedeniach (AC a HVDC). 

 Ostávajúca cezhraničná kapacita

 Vybrané ponuky (a objem)

 Štatistiky

Výstupy AOF

Obchodné pravidlá

Cieľom AOF je maximalizovať „social welfare“ (“spoločenský prospech“). Druhotným cieľom je minimalizácia 

cezhraničných výmen.

Vstupy AOF

 CMOL, uvažované dostupnosti: 

 pre SA, pre kladný aj záporný smer aktivácie; 

 pre DA, jeden CMOL

 Neelastické a elastické požiadavky PPS

 Dostupné cezhraničné kapacity

 Technický profil a limity net pozícií

 Iné (garantovaný objem a požadované rozsahy tokov)

* V súčasnosti sa očakáva ďalšie preskúmanie problematiky

** správanie AOF v prípade DFRs je predmetom analýzy
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NEDOSTUPNOSŤ ŠTANDARDNÝCH PONÚK

V zmysle článku EB GL article 29(14):

14. Každý PPS môže vyhlásiť za nedostupné pre aktiváciu ostatnými PPS ponuky regulačnej energie predložené 

do funkcie optimalizácie aktivácie, pretože sú obmedzené z dôvodu vnútorného preťaženia alebo prevádzkovej 

bezpečnosti v rámci plánovacej oblasti pripájajúceho PPS.

môže každý PPS označiť konkrétne štandardné ponuky zo svojej regulačnej oblasti za nedostupné.

Pravidlá označovania ponúk za nedostupné:

- Ponuku možno označiť za nedostupnú od času GCT t.j. od času T-25 až do reálneho času resp. do momentu 

kedy bol pripravený CMOL pre príslušný beh algoritmu.

- SA ponuka môže byť označená za nedostupnú cca do času T-12

- DA ponuka môže byť označená za nedostupnú až do reálneho času pokiaľ už nebola aktivovaná v predošlých 

behoch algoritmu t.j. SA resp. DA

- DA ponuka môže byť upravená PPS na DA only t.j. nedostupná pre SA a z toho dôvodu bude takto upravená 

ponuka aj odreportovaná s príslušným príznakom.
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AOF VS ZVYŠOK DELITEĽNEJ PONUKY

Zvyšok deliteľnej ponuky:

a) Zvyšok po čiastočnej aktivácii deliteľnej ponuky určenej pre SA prepadá (SA proces je v rámci MTU len jeden)

b) Zvyšok po čiastočnej aktivácii deliteľnej ponuky určenej pre DA (t.j. aktivovanej v rámci SA alebo v predošlej 

DA) prepadá

• Dôvodom je najmä zjednodušenie a zrýchlenie na strane optimalizačného algoritmu

• Dôvodom je aj uprednostnenie SA pred DA t.j. v nasledujúcej MTU bude k dispozícii 100 % objemu pre SA 

resp. DA.

Príklad:

 Poskytovateľ zadal na celý deň deliteľné DA vo výške 100 MW

 V rámci SA bol aktivovaný na 60 MW t.j. zvyšných 40 MW 

prepadá. V nasledujúcej MTU môže byť aktivovaný na 100 MW.

× Ak by 40 MW neprepadlo (viď. obrázok), mohli by byť 

aktivované v DA QH0 (a teda aj v QH1) ale kvôli technickému 

prepojeniu a kvôli optimalizácii len v rámci jednej MTU by v 

rámci SA QH1 nebolo dostupných 60 MW.



mFRR Pricing

mFRR Oceňovanie RE



Oceňovanie RE
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• Oceňovanie RE marginálnou cenou je všeobecný princíp určovania zúčtovacích cien aktivovaných 

objemov RE

• Pri schedulovanej aktivácii je CBMP (cezhraničná marginálna cena) rovnaká alebo vyššia* ako 

najdrahšie aktivované ponuky v rámci schedulovanej aktivácie

• Pri direct aktiváciách existujú dve CBMP pre obe štvrťhodiny dotknuté direct aktiváciou

• Pre objem v QHi: maximum zo všetkých direct aktivácií v QHi a SA QHi

• Pre objem v Qhi+1: maximum zo všetkých direct aktivácií v QHi a SA Qhi+1

* V prípade cenovej neurčitosti viď. nasledovný  slajd
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OCEŇOVANIE RE

Celkovo bude pre každú MTU vygenerovaných maximálne 5 cien:

1. Clearingová cena pre SA QH-1 (len jeden smer pre každého PPS)

2. Marginálna cena pre DA QH-1 (kladný smer) 3. Marginálna cena pre DA QH0 (kladný smer)

4. Marginálna cena pre DA QH-1 (záporný smer) 5. Marginálna cena pre DA QH0 (záporný smer)

Výpočet:

1. CBMPSAQH-1 = CPSAQH-1 = 6 €/MWh

2. CBMPDA+QH-1 = MAX (CPSAQH-1; MPDA+QH-1) = MAX (+6;10) = 10 €/MWh

3. CBMPDA+QH0 = MAX (CPSAQH0; MPDA+QH-1) = MAX (-12;10) = 10 €/MWh

4. CBMPDA-QH-1 = MIN (CPSAQH-1; MPDA-QH-1) = MIN (+6;-9) = -9 €/MWh

5. CBMPDA-QH0 = MIN (CPSAQH0; MPDA-QH-1) = MIN (-12;-9) = -12 €/MWh

QH-1 QH0

10 €/MWh

-9 €/MWh

6 €/MWh

-12 €/MWh

SA QH0

SA QH-1

Zvýšenie ceny kvôli 

drahšej SA QH0
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ZÚČTOVANIE RE

Požadovaný tvar dodávky RE od BSP bude korešpondovať s lichobežníkovým tvarom TSO-TSO výmen RE.

QH0 QH1

SA QH0

QH-1

QH0 QH1

SA QH0

QH-1

Množstvo RE nahlásené do OKTE vychádza z požadovaných 

kriviek:

QH-1 = množstvo zodpovedajúce QH-1

QH0 = množstvo zodpovedajúce QH0

QH1 = množstvo zodpovedajúce QH1

OKTE/SEPS uhradí RE podľa ideálnej krivky

Reálna dodávka:

- odchýlenie od ideálnej krivky vstupuje do odchýlky SZ

- budú zachované súčasné parametre kvality, pričom nedodržanie 

kvality v prípade aktivácie služby sa dotkne len platby za 

disponibilitu v hlavnej štvrťhodine t.j. QH0 + zmluvná pokuta (v 

prípade freebidov len zmluvná pokuta)

- minútové integrály skutočného činného výkonu a aktuálne 

nastaveného prac. bodu bude počítať PPS)



MARI Project timing

Časový harmonogram projektu MARI



Časová os projektu

PPS nastavili plánovanie projektu do roku 2024 z dôvodu možnosti zapojenia všetkých členov MARI
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• mFRR IF (Implementačný rámec) bol schválený agentúrou ACER dňa 24. 1. 2020

• PPS zverejnili svoje plány pripájania sa ku platforme 24. 4. 2020

• Podrobná špecifikácia platformy bude uskutočnená do prvej polovice r. 2021

• IT vývoj bude ukončený v 3. štvrťroku 2021

• PPS sa budú pripájať k platforme postupne

2020 2021 2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

mFRR IF 

Mapa pripojenia

Špecifikácia platformy

IT vývoj

IOP testovanie

Pripájanie PPS

24/07/2022

Prevádzka platformy 

mFRR



Časová os pripojenia k platforme
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• ENTSO-e dňa 24. apríla 2020 uverejnilo 

Mapu pripájania k mFRR-Platforme

• Pripájanie členských PPS k platforme 

(MARI) je plánované v súlade s týmto 

časovým plánom.

• Mapa pripojenia slúži len na 

informatívne účely a v žiadnom 

prípade nepredstavuje záväzné a 

definitívne stanovisko.

• Táto časová os bude aktualizovaná 

najmenej dvakrát ročne z dôvodu 

poskytnutia aktualizovaných informácií 

zainteresovaným stranám.

• Niekoľko PPS zvažuje podanie žiadosti 

o výnimku z požiadavky EBGL 

pripojiť sa k platforme do 24.7.2022 

(derogáciu); derogácia podlieha 

schváleniu príslušným národným 

regulačným úradom.

• SEPS k prípadnej derogácii zaujme 

stanovisko na základe predbežného 

odhadu dodávateľov IS, na ktorom 

momentálne dodávatelia pracujú.

https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network codes documents/Implementation/MARI/200424-EB_Reg_mFRRIF_MARI_Accession_roadmap.pdf


Mapa pripojenia k MARI

Predbežný prehľad pripojení
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Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Derogácia

Pozorovatelia
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OTÁZKY A ODPOVEDE

P.č. Otázka Odpoveď

1. Aký počet BSP odhadujete, že bude aktívnych v rámci 
jednotlivých platforiem? 

Pre stanovenie potrebného výkonu mFRR platformy boli 
uvažované nasledovné údaje (týka sa jednej periódy):
- Počet TSO = 25
- Počet BSP = 900
- Počet jednoduchých ponúk = 27 500
- Počet komplexných ponúk = 54 000

Pre stanovenie potrebného výkonu aFRR platformy boli uvažované 
nasledovné údaje (týka sa jednej periódy):
- Počet TSO = 22
- Počet BSP = ?
- Počet ponúk = ?

2. Bude sa zadávať ponuková cena RE zo strany BSP naďalej 
cez DPP a Zmenu PP, alebo sa tento proces oddelí (s 
ohľadom na GOT 12:00)? Akou formou sa bude cena 
zadávať?

Z pohľadu SEPS bude z viacerých dôvodov potrebná kompletná 
rekonštrukcia formulárov DPP a ZPP – nakoľko sa informácie 
zasielané do spoločnej platformy budú voči súčasným podkladom 
BSP rozširovať. Dizajn týchto formulárov bude konzultovaný s 
dodávateľom DaE v najbližších mesiacoch. V zmysle 
Implementačného rámca je GOT stanovený najneskôr na 12:00 D-
1, v rámci SEPS sa predpokladá nastavenie GOT už od 12:00 D-7. 
Cenu RE bude možné zadávať/upravovať ručne prípadne 
automatizovaným rozhraním. Tieto procesy budú prebiehať aj 
naďalej v obchodnom systéme SEPS (DaE).
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OTÁZKY A ODPOVEDE

P.č. Otázka Odpoveď

3. Ako sa zmenia požiadavky na dátovú komunikáciu medzi 
BSP a TSO? TASDR, ...

Dátová komunikácia medzi RIS SED a TASDR bude prebiehať 
protokolom IEC101. Pre mFRR budú potrebné úpravy funkčnosti 
TASDR a budú upravené tabuľky meraní a signálov pre 
komunikáciu s RIS SED. Pre aFRR sa zmeny komunikácie alebo 
funkčnosti na strane TASDR neuvažujú. Komunikáciu s DaE pre 
mFRR a aFRR bude potrebné upraviť a doplniť o nové dátové toky 
(napr. pre podporu riadenia – deaktivácia ponúk). Detailný popis 
bude predmetom najbližších mesiacov a bude konzultovaný s 
dodávateľmi RIS SED a DaE. 

4. Bude mať zavedenie scheduled activation a/alebo direct
activation dopad na odchýlku subjektu? Dôjde k nejakým 
zmenám v hodnotení RE?

Dopad na odchýlku subjektu to bude mať vtedy, keď poskytovateľ 
nebude sledovať požadovaný tvar krivky aktivovanej PpS.
Vyhodnotená RE bude korešpondovať s plochou lichobežníka 
požadovaného v aktivácii. RE bude vypočítaná hodnota v systéme 
SEPS. V súčasnosti SEPS vo vyhodnotení RE z aktivácie TRV 
akceptuje rampy nábehu a dobehu, ktoré určuje poskytovateľ.
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OTÁZKY A ODPOVEDE

P.č. Otázka Odpoveď

5. Ako bude definovaný tvar dodávky RE od BSP pre TSO 
(MARI), bude toto harmonizované naprieč EU? Kedy budú 
tieto definície k dispozícii? Ako bude BSP vedieť či je jeho 
ponuka v danom okamihu aktivovaná ako SA alebo DA? 

V rámci SEPS bude požadovaný tvar dodávky RE od BSP 
korešpondovať s lichobežníkovým tvarom TSO-TSO výmen RE.
Tvar dodávky RE od BSP nie je v zmysle EBGL predmetom 
harmonizácie, avšak podľa článku 59 (3) g) EBGL bude v rámci 
ENTSO-E európskej správy o integrácii vyrovnávacích trhov 
potreba ďalšej harmonizácie posudzovaná. Proces ďalšej 
harmonizácie bližšie popisuje čl. 16 Implementačných rámcov.
Definície a podmienky budú vypracovávané priebežne v zmysle čl. 
5 (3) Implementačných rámcov t.j. do 24.7.2022 a v zmysle 
Accession Roadmap – žltý pruhový graf t.j. počnúc Q1/2021.
mFRR Platforma bude príslušným TSO posielať príznak či ide o SA 
alebo DA aktiváciu. TSO následne tento príznak môže preposlať 
BSP (bude predmetom implementácie s dodávateľom).

Aktuálne nevidíme pridanú hodnotu informácie o type aktivácie 
BSP. V prípade, že poskytovatelia PpS zdôvodnia pridanú hodnotu 
tejto informácie, sme ochotní zvážiť poskytovanie tejto 
informácie.



45

OTÁZKY A ODPOVEDE

P.č. Otázka Odpoveď

6. Môžete detailnejšie vysvetliť previazanosť ponúk pre MARI 
(technické, podmienené). Ako si máme predstaviť na 
webinári spomínané ID jednotlivej ponuky? Bude toto ID 
vystupovať niekde pre fakturácii? 

Vysvetlené v rámci slajdov. Podmienené prepojenie je ešte v 
štádiu vývoja. V rámci zasielaných údajov z TSO na platformu 
budú rozlišované nasledovné identifikátory previazanosti ponúk:
- linkedBidsIdentification: v rámci jednej MTU nesmie byť viacero 
rovnakých identifikátorov. Platforma automaticky označí ponuku 
za nedostupnú v MTU0 ak ponuka s rovnakým 
linkedBidsIdentification bola označená na DA v MTU-1.
- multipartBidIdentification: multipart ponuka t.j. parent-child
nemôže byť previazaná na exkluzívnu ponuku z tohto dôvodu 
musí byť zabezpečená jedinečnosť označenia. Kombinácia 
technického prepojenia a multipart ponúk bude umožnená.
Všetky časti multipart ponuky (t.j. majúce rovnaké
multipartBidIdentification) a zároveň technicky prepojenej na inú 
MTU musia mať rovnakú hodnotu linkedBidsIdentification.
- exclusiveBidsIdentification: exkluzívna ponuka nemôže byť 
previazaná na multipart ponuku t.j. parent-child ponuku, z tohto 
dôvodu musí byť zabezpečená jedinečnosť označenia. Kombinácia 
technického prepojenia a exkluzívnych ponúk bude umožnená.
Všetky časti exkluzívnej ponuky (t.j. majúce rovnaké
exclusiveBidsIdentification) a zároveň technicky prepojenej na inú 
MTU musia mať rovnakú hodnotu linkedBidsIdentification.
Jedinečnosť označení musí zabezpečiť dodávateľ.



13 July 2020 (webinar session)

Stakeholder workshop

MARI & PICASSO



SUBJECT WHO TIMING

1 Welcome & Introduction

2 PICASSO platform design

3 PICASSO optimization function

4 PICASSO accession roadmap

5 PICASSO pricing and settlement

6 Gate closure planning aFRR and mFRR

7 Publication and Reporting Obligations of MARI and PICASSO

8 Closure

1. Welcome and introduction

Agenda

47



PICASSO – Dizajn platformy



PICASSO dizajn platformy

Proces zberu ponúk RE

49

Platforma aFRR
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1

ponuky

6

aFRR

žiadosť

9

TSO 

1

TSO 

1

TSO 

1

BSP

TSO 

1

TSO 

1

TSO 

1
HVDC

CBCL

5

aFRR dopyt, …

aFRR výmena, CBMP, …

TSO-BSP

zúčtovanie

požadovaná hodnota

Real time data Non-real time data

1. Zber ponúk RE od 

dodávateľov PpS

2. Preposielanie akceptovaných 

aFRR ponúk na platformu

3. Nahlasovanie cezhraničných 

limít na platformu

4. Odosielanie požiadaviek na 

aktiváciu zo strany TSO

5. Korekcia požiadaviek a 

marginálna cena,

6. Požiadavka na aktiváciu RE,

7. Zverejňovanie dát

8. Proces TSO-TSO vyúčtovania 

a fakturácie

9. Proces TSO-BSP vyúčtovania

a fakturácie

Zverejňovanie 

dát

AOF Optimalizačná funkcia aktivácie NTC Čistá prenosová kapacita

FRCE Regulačná odchýlka obnovenia frekvencie AAC Výška alokovaných kapacít

CMOL Spoločný cenový rebríček CBCL Cezhraničné kapacitné limity

CBMP Cezhraničná marginálna cena HVDC Vysokonapäťové jednosmerné prepojenie

4



aFRR Štandardný produkt

Charakteristika produktu

50

 Pred pripojením na platformu nie je nutná harmonizácia FAT. Cezhraničný profil výmeny aFRR bude mať 

FAT 7,5 minúty, čo motivuje TSO aby upravili lokálnu charakteristiku produktu (v prípade, že tento nábeh 

zdrojov nebude dodržaný TSO pôjde do odchýlky). PPS sú povinné zverejniť plány na harmonizáciu FAT.

 Do decembra 2024 bude FAT harmonizovaný na 5 minút.

Čas do plnej aktivácie (FAT)

 Minimálna veľkosť ponuky a granularita ponuky budú harmonizované na 1 MW. (aj pre disponibilitu)

Minimálna veľkosť ponuky a granularita

 Obdobie platnosti (validity period) pre aFRR bude harmonizované na 15 minút.

Obdobie platnosti

 Všetky štandardné aFRR ponuky budú deliteľné.

Deliteľnosť ponúk

 Komplexné ponuky/spojené ponuky nebudú podporované aFRR platformou.

Komplexné ponuky



Časy na uzatváranie ponúk regulačnej elektriny

• Poskytovatelia budú mať možnosť zadať ponuky RE najneskôr v čase D-1 12:00 (BE GOT) pre MARI a 

PICASSO.

• Čas uzatvárania poskytovania ponúk pre regulačnú elektrinu (BE GCT) pre MARI a PICASSO je o T-25.

• Všetky overené ponuky pred BE GCT sú platné. Ponuky sú platné pre:

• Aktiváciu počas 15 min. počínajúc v čase T v PICASSO,

• MARI Scheduled Activation, ktorá prebieha v čase T-7,5,

• MARI Direct Activation s možnou aktiváciou medzi [T-7,5;T+7,5].

• Vstupný formát a metódu zberu zadefinuje lokálne každé TSO

• Predložené ponuky zo strany BSP môžu preto vyžadovať spracovanie na formát čitateľný pre platformu

• Predložené ponuky môžu tiež podliehať zmenám zo strany TSO (objem a stav dostupnosti), ako sa predpokladá v 

pravidlách definovaných v podmienkach pre BSP.

• Každý TSO je zodpovedný za zadávanie ponúk na platformu pred T-12’ pre MARI a T-10’ pre PICASSO.

• GCT sa nevzťahuje na stav dostupnosti a objem ponuky, ktoré môžu byť zmenené hocikedy. 51



PICASSO dizajn platformy

Control Demand model
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TSO 
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TSO 
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BSP

TSO 

1

TSO 

1

TSO 
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CBCL

5

aFRR dopyt, …

aFRR výmena, CBMP, …

TSO-BSP

zúčtovanie

požadovaná hodnota

Real time data Non-real time data

1. Zber ponúk RE od 

dodávateľov PpS

2. Preposielanie akceptovaných 

aFRR ponúk na platformu

3. Nahlasovanie cezhraničných 

limít na platformu

4. Odosielanie požiadaviek na 

aktiváciu zo strany TSO

5. Korekcia požiadaviek a 

marginálna cena,

6. Požiadavka na aktiváciu RE,

7. Zverejňovanie dát

8. Proces TSO-TSO vyúčtovania 

a fakturácie

9. Proces TSO-BSP vyúčtovania

a fakturácie

Zverejňovanie 

dát

AOF Optimalizačná funkcia aktivácie NTC Čistá prenosová kapacita

FRCE Regulačná odchýlka obnovenia frekvencie AAC Výška alokovaných kapacít

CMOL Spoločný cenový rebríček CBCL Cezhraničné kapacitné limity

CBMP Cezhraničná marginálna cena HVDC Vysokonapäťové jednosmerné prepojenie
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PICASSO dizajn platformy

Základy procesu automatického obnovovania frekvencie

53

Control demand

dodaná aFRRControl target

FRCE

t

P

Lokálny 

regulátor

BSP 

aktivácia

-

Control demand

≙ Odchýlka

sústavy

Množstvo dodanej aFRR

Control request

≙ požadovaná 

hodnota

Control target

B
S

P
 1

B
S

P
 2

Control request

Dopad 

BSP

• Kvalita procesu regulácie je závislá od dynamiky/rýchlosti zdrojov, ktoré poskytujú aFRR.

• Pre zaistenie spoľahlivej regulácie a dosiahnutie kvality FRCE, lokálny regulátor musí byť nastavený na 

dynamiku lokálnych zdrojov.

Základný 

princíp

• Cieľom je regulovať FRCE (ACE) na nulovú hodnotu,

• Odchýlku sústavy nie je možné predvídať a tým pádom je aFRR aktivovaná s určitým oneskorením v 

súlade s FAT a preto nie je možné úplne zabrániť FRCE,

• Na základe ACE centrálny regulátor (proporcionálne – integračný charakter) vypočíta želanú hodnotu 

aktivácie RE, ktorá sa rozdelí medzi jednotlivých poskytovateľov PpS.

• Každý TSO je zodpovedný za reguláciu výkonu a pre splnenie cieľov kvality FRCE. Táto zodpovednosť

nebude pozmenená ani po implementácii európskych platforiem.

LFC vstup

≙ FRCE/ACE



Uzavretá slučka procesu obnovovania frekvencie (bez zmeny)

PICASSO dizajn platformy

Koncept control demand

54

BSP 1

BSP 2Regulátor
BSP 

aktivácia

BSP N
-

Control demand

≙ odchýlka

LFC vstup

dodaná aFRR

Control request

≙ požadovaná 

hodnota

Control target

AOF

aFRR

výmena

Základný 

princíp

• Každý TSO vypočíta v každom riadiacom cykle požiadavku, ktorá zodpovedá nerovnováhe pred 

aktiváciou akejkoľvek aFRR a poskytne požiadavku na aktiváciu do AOF,

• AOF určí podiel aktivácie aFRR na základe CMOL bez ohľadu na technické obmedzenia zdrojov.

Dopad na 

kontrolnú 

slučku

• Hodnoty stanovených aFRR výmen (AOF) vstupujú do lokálnych regulátorov, tým ich môžeme považovať 

za zmeny salda v reálnom čase,

• Výmena aFRR nezasahuje do uzavretých kontrolných slučiek jednotlivých LFC oblastí, a preto

nastavenie lokálnych regulátorov nemusí byť zmenené/harmonizované.

Dopad na 

ďalšie

procesy

• V dôsledku rožných dynamík a nastavení regulátorov sa budú želané (control target) a reálne hodnoty 

aktivácie líšiť. Tieto rozdiely budú monitorované a publikované, tak ako je to uvedené v schválenej verzii 

aFRR IF.



PICASSO dizajn platformy

Automatická úprava FRCE

55

Lokálna 

požiadavka
dodaná aFRR

t

P

t

P

Upravená 

požiadavka

aFRR na základe 

lokálnej 

požiadavky

“lokálna” FRCE “importovaná” FRCE

LFC Oblasť A LFC Oblasť B

aFRR výmena

FRCE výmena

• Podľa konceptu control demand predstavuje výmena aFRR korekciu požiadaviek pre lokálny LFC regulátor v 

skokovej zmene hodnoty (bez rampovania),

• Lokálna aFRR aktivácia nesleduje skokovú aFRR korekciu a preto FRCE oblasti aktivácie zdrojov bude 

„znečistená” importovanou FRCE zapríčinenou odchýlkami v iných LFC oblastiach.

 Možný dopad na dimenzovanie aFRR v prípade systematického exportu aFRR,

 Možný zásah do lokálnych stratégií vyrovnávania v závislosti od FRCE.

Problém

• Proces úpravy FRCE odhaduje pôvod nerovnováhy v reálnom čase a upravuje FRCE jednotlivých TSO 

pre účely monitorovania a dimenzovania bez dopadu na aktiváciu zdrojov.

• Upravená FRCE sa prideľuje na základe:

• Plánovanej aFRR výmeny,

• Nameranej alebo odhadnutej aktivácie aFRR,

• Minimálnej požiadavky na rampovanie zdrojov pre cezhraničnú výmenu aFRR.

FRCE 

nastavenie



PICASSO Optimalizačná funkcia



PICASSO dizajn platformy

Optimalizačná funkcia

57
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dát

AOF Optimalizačná funkcia aktivácie NTC Čistá prenosová kapacita
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CMOL Spoločný cenový rebríček CBCL Cezhraničné kapacitné limity

CBMP Cezhraničná marginálna cena HVDC Vysokonapäťové jednosmerné prepojenie

4



Všeobecný princíp optimalizácie aFRR v LFC kontrolóri

EBGL článok 31/6 a 31/7

58

Žiadosť o aktiváciu od TSO sa

interpretuje ako požiadavka na aktiváciu 

TSO, podľa definície z aFRR IF definition,

pred vstupom do lokálneho regulátora

AOF vykoná 

optimalizáciu a vyberie 

ponuky na aktiváciu 

pripojeným TSO.

Lokálny MOL a spoločný MOL 

sú nepretržite synchronizované 

medzi AOF a TSO. Takže, keď 

AOF zašle objem, ktorý má byť 

aktivovaný príslušným TSO 

(Pcorr_aFRR), objem by mal 

presne zodpovedať žiadosti o 

aktiváciu vybraných ponúk 

zo strany AOF.

PInt,OL

PInt,Set K∆f

-

aFRR-

Optimalizácia

PDemand

PCorr

LFC regulátor

a aktivácia
BSP

PACE
PaFRR

1

2

3

32

1



PICASSO Prístupová mapa



2020 2021 2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

aFRR IF 

Prístupová mapa

Určenie entity

Špecifikácia platformy

IT rozvoj

IOP testovanie

Pripojenie TSO

1. PICASSO plánovanie

TSO zavádzajú plánovanie projektu do roku 2024, do ktorého budú zapojení všetci PICASSO partneri

60

24/07/2022

aFRR platform operational

• Prvá prístupová mapa PICASSO bola zverejnená 24. apríla 2020 (v súlade s aFRRIF). Je verejne dostupná 

na stránke ENTSO-e: https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/picasso/

• Všetci TSO sú povinní aktualizovať prístupovú mapu každých 6 mesiacov.

• Podľa prvotného plánu aFRR platforma by mala byť spustená do konca Q2 2021.

• 17 TSO predpokladá pripojenie pred termínom stanoveným aFRR IF, t. j. 24. júla 2022.

• 8 TSO predpokladá, že požiadajú svoj regulačný úrad o derogáciu a pripoja sa v neskoršom termíne.

https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/picasso/


2. PICASSO Prístupová mapa

Prvá verzia (Apríl 2020)

61

aFRR-Platform Accession Roadmap Last updated on 24/04/2020 based on latest information available.

aFRRIF Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4

5.4.(b)(ii) AOF

5.4.(b)(ii) TSO-TSO settlement

5.4.(b)(vi) Testing functions & aFRR operation

5.4.(b)(iii) TSOs Interoperability test

5.4.(b)(iv) Operational test (parallel run)

5.4.(b)(v) TSOs Connection to aFRR platform / Go-live

5.4.(b)(vi) aFRR-Platform Go-live

Country TSO Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

5.4.(b)(i) National terms and conditions development
5.4.(b)(i) National terms and conditions entry info force
5.4.(b)(iii) Interoperability tests between TSO and aFRR-Platform
5.4.(b)(v) TSO connection to aFRR-platform / Go-live
5.4.(b)(vii) EBGL Article 62 Derogation considered / requested / granted

*) For Denmark, Finland, Norway and Sweden accession is possible Q3 2023 - Q2 2024.

aFRR-Platform

Q3

Slovenia ELES

Norway*

Belgium
Denmark*
Bulgaria
Finland*
Croatia
Hungary
Poland
Spain
Portugal
France
Slovakia

Germany
Greece
Germany
Austria
Czech republic

Germany

Sweden*
Switzerland
Netherlands
Germany
Italy
Romania

SEPS
Statnett

50 Hertz
ADMIE
Amprion
APG
ČEPS

PSE

Elia

TransnetBW

SVK
Swissgrid
Tennet BV
Tennet GmbH
Terna
Transelectrica

Energinet
ESO
Fingrid
HOPS
MAVIR

REE
REN
RTE

2020 2021 2022

2020 2021 2022



2. PICASSO Prístupová mapa

Prehľad o pristúpení

62

Q3 2021

Q1 2022
Q2 2022

Q3 2022

Derogácia

Pozorovatelia



PICASSO

Oceňovanie a zúčtovanie



Základné princípy

Marginálne ceny

64

Cenotvorba pre ocenenie aktivovanej regulačnej

elektriny je založená na princípe marginálnej ceny

(pay-as-cleared).

Marginálna cena (MP) zodpovedá cene najdrahšej

ponuky štandardného produktu, ktorá bola

označená na aktiváciu zo stany AOF.

AOF určí cenu regulačnej elektriny v každej LFC 

oblasti a v každom riadiacom cykle.

Základné 

princípy B

1

B

2

B

3

B

4

B

5

B

6

B

7

B

8

B

9

B

1

0

MP

Výkon

Cena

ponuky

Dopyt

V prípade, že nedôjde k preťaženiu medzi susednými oblasťami, bude cena v týchto oblastiach 

rovnaká.

V prípade preťaženia – dôjde k stanoveniu rozdielnych cien (rovnaký princíp ako pri dennom trhu)

Area A Area B Area C

Area D Area E

Nepreťažená oblasť s marginálnou cenou = MP1

Nepreťažená oblasť s marginálnou cenou = MP2

Výmena regulačnej elektriny na hranici



Určenie centrálnej ceny za optimalizačný cyklus

Princípy oceňovania

65

• Určenie ceny na základe centrálneho výberu ponuky (AOF)

• Jednotné určenie CBMP v každej nepreťaženej oblasti za optimalizačný cyklus AOF a smer

aktivácie:

 Najvyššia cena ponuky zo všetkých vybraných ponúk pre kladnú regulačnú elektrinu zo

zdrojov aFRR.

 Najnižšia cena ponuky zo všetkých vybraných ponúk pre zápornú regulačnú elektrinu zo

zdrojov aFRR.

 Žiadne vybrané ponuky: stredná hodnota medzi najnižšou kladnou a najvyššou zápornou

cenou z dostupných ponúk.

• Cenový signál je nezávislý od nastavení LFC regulátora a lokálnej aktivácie aFRR

Cenový 

návrh

Výhody
• Transparentnosť, kontrolovateľnosť a spoľahlivosť metodiky určovania ceny,

• Nesprávne správanie lokálneho TSO alebo výpadok BSP nemá vplyv na určovanie ceny

Nevýhody
• Vyžaduje sa dodatočný mechanizmus oceňovania objemov, ktoré neboli aktivované na 

základe AOF



Aspekty aFRR aktivácie ku vzťahu k oceňovaniu

aFRR regulátor a princíp aktivácie na základe cenového rebríčka

66

• Cieľom je regulovať FRCE na nulu,

• S cieľom pokryť nerovnováhu v reálnom čase, signál aFRR žiadosti pre dodávateľov PpS sa 

mení pre každý riadiaci cyklus,

• Vypočítané množstvo aFRR zo strany regulátora, ktoré má byť aktivované („target value”) sa 

líši od požiadavky stanovenej zo strany AOF. Pri aktivácii na základe cenového rebríčka 

výber ponúk prebieha na základe „target value“.

• Efektívna dodávka od BSP sa vykonáva v rámci požadovaného času do plnej aktivácie, a 

preto sa bude líšiť od target value.

Základný 

princíp



Aspekty aFRR aktivácie ku vzťahu k oceňovaniu

Výber objemu ponuky AOF vs dodanie elektriny BSP

67

• Špecifická dynamika aFRR procesu a control demand modelu,

• Výsledok AOF nebude v súlade s lokálne požadovanými hodnotami na aktiváciu aFRR… 

• … a lokálne požadované hodnoty nebudú nutne korešpondovať s lokálne dodanou aFRR.

Toto môže viesť k istým nesúladom medzi označenými ponukami na aktiváciu zo stany AOF 

AOF, požadovanými objemami na aktiváciu zo strany TSO a elektrinou dodanou BSP.

Technické 

aspekty vo 

vzťahu k 

oceňovaniu

tPonuka 1

Ponuka 3

Ponuka 4

Ponuka 2

P

Neakceptované

Výber AOF

Požadované TSO

dodaná aFRR za ponuku

Nevybrané a akceptované

Vybrané a akceptované



Objemy mimo AOF

Určovanie a oceňovanie objemov mimo AOF

68

• Objemy mimo AOF: objemy neoznačené zo strany AOF, ale lokálne akceptované.

• Potenciálne objemy mimo AOF: deaktivácie, prestreľovanie alebo dynamické oneskorenia

• Každý TSO určuje objemy mimo AOF lokálne. 

• Na základe existujúcej spolupráce DE-AT bolo vypočítané, že objemy mimo AOF tvoria cca 

14 % celkových zúčtovaných objemov.

Určovanie

objemov 

mimo AOF

• Všetci TSO budú používať presne tú rovnakú CBMP pre daný optimalizačný cyklus. 

• Každý TSO zabezpečí v súlade s lokálnymi podmienkami, že akceptované ponuky budú 

oceňované podľa zásad uvedených v Cenovom návrhu:

• Akceptovaný ponúkaný objem za kladnú aFRR za každý optimalizačný cyklus je 

ocenený maximom z CBMP a príslušnej ceny ponuky.

• Akceptovaný ponúkaný objem za zápornú aFRR za každý optimalizačný cyklus je 

ocenený minimom z CBMP a príslušnej ceny ponuky.

• Ak na uplatnenie predchádzajúcich bodov neexistuje platná cena ponuky pre príslušné 

obdobie platnosti, bude sa brať do úvahy posledná cena ponuky z predchádzajúceho 

obdobia platnosti.

Oceňovanie 

objemov 

mimo AOF

• Všetci TSO budú povinní monitorovať nesúlad medzi objemom stanoveným na aktiváciu zo 

strany AOF a lokálnou dodávkou.
Monitorovanie


