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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Číslo: 0005/2021/E-EU                Bratislava 21. 12. 2021 

Číslo spisu:  2066-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. c) 

prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov a čl. 5 ods. 4 písm. d) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 

z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej 

sústave vo veci určenia a využívania osobitných produktov podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie 

o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave 

 

 

r o z h o d o l 
 

 

podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa 

stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave a § 13 ods. 2 písm. n) 

zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších  

predpisov tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 

Mlynské  nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141  s c h v a ľ u j e  na obdobie 

maximálne 2 rokov, a to od 1. januára 2022 do momentu pripojenia k európskym platformám 

na výmenu regulačnej energie na výmenu rezerv na obnovenie frekvencie alebo 

do 31. decembra 2023 podľa toho, ktoré nastane skôr, návrh na určenie a využívanie 

osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu, ktorý je prílohou výrokovej 

časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku. 

 

Odôvodnenie 

 

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“) podľa čl. 26 ods. 1 

nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie 

o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „nariadenie č. 2017/2195“) ako 

prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“) na území Slovenskej republiky doručila 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) dňa 31. 03. 2021 žiadosť o schválenie 

osobitných produktov obsahujúcu návrh na určenie a využívanie osobitných produktov 

pre regulačnú energiu a disponibilitu podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia č. 2017/2195 (ďalej len 

„žiadosť“), ktorá bola zaevidovaná pod podacím číslom úradu 9202/2021/BA.  
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Podľa čl. 10 ods. 5 nariadenia č. 2017/2195 má PPS povinnosť pred zaslaním návrhu 

úradu podrobiť tento návrh verejnej konzultácii počas obdobia najmenej jedného mesiaca. 

Účastník konania v žiadosti uviedol, že na svojom webovom sídle vyhlásil verejnú konzultáciu 

v termíne od 19. 02. 2021 do 19. 03. 2021 a súčasne boli o tejto verejnej konzultácii 

informovaní všetci poskytovatelia podporných služieb. Účastník konania podľa čl. 10 ods. 6 

nariadenia č. 2017/2195  sa v rámci predloženia žiadosti vysporiadal so vznesenými 

pripomienkami. 

Podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia č. 2017/2195 môže každý PPS po schválení 

implementačných rámcov európskych platforiem podľa čl. 19, 20 a 21 nariadenia č. 2017/2195 

vypracovať návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a 

disponibilitu. Tento návrh musí obsahovať aspoň:  

a) vymedzenie osobitných produktov a časového obdobia ich používania;  

b) dôkaz, že štandardné produkty nie sú dostatočné na efektívne zaistenie prevádzkovej 

bezpečnosti a zachovanie rovnováhy v sústave alebo dôkaz, že niektoré regulačné 

zdroje sa prostredníctvom štandardných produktov nemôžu zúčastniť 

na vyrovnávacom trhu;  

c) opis opatrení navrhnutých na minimalizovanie využitia osobitných produktov 

s prihliadnutím na hospodársku efektívnosť;  

d) prípadne pravidlá konverzie ponúk regulačnej energie z osobitných produktov 

na ponuky regulačnej energie zo štandardných produktov;  

e) prípadne informácie o postupe konverzie ponúk regulačnej energie z osobitných 

produktov na ponuky regulačnej energie zo štandardných produktov a informácie 

o tom, na ktorom spoločnom zozname prednostného poradia sa konverzia zrealizuje;  

f) dôkaz, že osobitné produkty nespôsobujú zásadnú neefektívnosť a nenarúšajú 

vyrovnávací trh v rámci plánovacej oblasti i mimo nej. 

Úrad preskúmal predloženú žiadosť a dospel k záveru, že neobsahuje minimálne 

náležitosti stanovené v čl. 26 ods. 1 nariadenia č. 2017/2195 a následne podľa čl. 6 ods. 1 

nariadenia č. 2017/2195 vyzval účastníka konania listom č. 25935/2021/BA zo dňa 

01. 10. 2021, aby doplnil predloženú žiadosť. 

Účastník konania doručil listom zaevidovaným pod č. 28013/2021/BA zo dňa 

21. 10. 2021 doplnenú žiadosť. Úrad preskúmal doplnenú žiadosť a dospel k záveru, že naďalej 

neobsahuje minimálne náležitosti stanovené v čl. 26 ods. 1 nariadenia č. 2017/2195. Úrad 

následne podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia č. 2017/2195 opätovne vyzval účastníka konania listom 

č. 30194/2021/BA zo dňa 10. 11. 2021, aby doplnil žiadosť. 

Účastník konania doručil listom zaevidovaným pod č. 28013/2021/BA zo dňa 

21. 11. 2021 doplnenú žiadosť. Úrad preskúmal doplnenú žiadosť a dospel k záveru, že 

obsahuje formálne nedostatky, o ktorých informoval účastníka konania prostredníctvom 

telefonického hovoru.  

Účastník konania doručil prostredníctvom elektronickej počty zaevidovanej 

pod č. 32447/2021/BA zo dňa 01. 12. 2021 doplnenú žiadosť v ktorej odstránil formálne 

nedostatky. 

Úrad konštatuje, že žiadosť účastníka konania po doplnení spĺňa minimálne náležitosti 

stanovené v čl. 26 ods. 1 a čl. 10 nariadenia č. 2017/2195. Úrad má za to, že boli v rámci tohto 

konania splnené všetky podmienky vyplývajúce jednak z príslušných právnych aktov 
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Európskej únie a jednak aj z príslušných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej 

republiky.  

 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“), keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených 

účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

  

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce právnych aktov Európskej únie a zo správneho 

poriadku, posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise č. 2066-2021-BA a v priebehu 

správneho konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, P. O. BOX 12, 

Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 Ing. Martin Lepieš 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 


