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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 článku 6 odsek 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou, vo veci schválenia krátkodobých výberových 

konaní, 

 

 

rozhodol 

 

 

podľa článku 6 odsek 9  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom 

trhu s elektrinou 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  vykonávanie krátkodobých výberových konaní 

na obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 na zaistenie dostatočného objemu podporných 

služieb a tým aj zaistenie bezpečnosti dodávok elektriny najmä v prípadoch odhlásenia 

existujúcich kontraktov zo strany poskytovateľov podporných služieb alebo vypovedania 

Rámcových zmlúv na poskytovanie podporných služieb v roku 2022 týkajúcich sa podporných 

služieb typu aFRR+ a aFRR-, a taktiež na zaistenie dostatočného objemu podporných služieb 

a tým aj zaistenie bezpečnosti dodávok elektriny výlučne v prípadoch odhlásenia existujúcich 

kontraktov zo strany poskytovateľov podporných služieb alebo vypovedania Rámcových 

zmlúv na poskytovanie podporných služieb v roku 2022 týkajúcich sa podporných služieb typu 

mFRR+,  mFRR-, TRV3MIN+ a TRV3MIN-. 

Odôvodnenie 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 24. 11. 2021  

doručená a pod podacím číslom úradu 31670/2021/BA zaevidovaná od spoločnosti  

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

IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“) žiadosť o povolenie krátkodobých výberových 

konaní (ďalej len „Žiadosť o KVK“). 

Podľa článku 6 odsek 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 

o vnútornom trhu s elektrinou (ďalej len „nariadenie 2019/943“) sa zmluvy na disponibilitu 
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nesmú uzatvárať viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility a zmluvné obdobie nesmie 

byť dlhšie než jeden deň, okrem prípadu, keď regulačný orgán schváli skoršie uzatváranie 

zmlúv alebo dlhšie zmluvné obdobia na zaistenie bezpečnosti dodávok alebo zlepšenie 

hospodárskej efektívnosti. Ak sa udelí výnimka, pre aspoň pre 40 % štandardných produktov 

regulácie a minimálne 30 % všetkých produktov používaných pre disponibilitu sa zmluvy 

na disponibilitu nesmú uzatvárať viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility a zmluvné 

obdobie nesmie byť dlhšie než jeden deň. Zmluvy týkajúce sa zostávajúcej časti disponibility 

sa uzatvárajú najviac jeden mesiac pred poskytnutím disponibility na zmluvné obdobie 

maximálne jeden mesiac. 

Úrad preskúmal predloženú Žiadosť o KVK a dospel k záveru, že účastník konania 

nedostatočne preukázal, že uzatvorenie zmlúv na skoršie obdobie je potrebné z dôvodu 

zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti alebo pre zlepšenie hospodárskej efektívnosti. 

Na základe vyššie uvedeného úrad listom č. 31766/2021/BA zo dňa 25. 11. 2021 vyzval 

účastníka konania na doplnenie podania (ďalej len „prvá výzva“). 

Úradu bola dňa 05. 12. 2021 doručená a pod podacím číslom úradu 32783/2021/BA 

zaevidovaná odpoveď na prvú výzvu úradu. Úrad preskúmal predložené doplnenie Žiadosti 

o KVK a dospel k záveru, že účastník konania naďalej nedostatočne preukázal, že uzatvorenie 

zmlúv na skoršie obdobie je potrebné z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti alebo 

pre zlepšenie hospodárskej efektívnosti. Na základe vyššie uvedeného úrad listom 

č. 33793/2021/BA zo dňa 15. 12. 2021 vyzval účastníka konania na doplnenie podania (ďalej 

len „druhá výzva“). 

Úradu bola dňa 20. 12. 2021 doručená a pod podacím číslom úradu 34471/2021/BA 

zaevidovaná odpoveď na druhú výzvu úradu. 

Úrad má za to, že účastník konania stanovil požadované objemy na zabezpečenie 

podporných služieb, ktoré boli zverejnené na webovom sídle účastníka konania dňa 

23. 09. 2021 podľa aktuálne platného Dokumentu F, kapitola 4 Technických podmienok 

prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „TP“). 

 

Účastník konania sa zaväzuje využívať krátkodobé výberové konania (ďalej len „KVK“) 

na zaistenie dostatočného objemu podporných služieb a tým aj zaistenie bezpečnosti dodávok 

elektriny najmä v prípadoch odhlásenia existujúcich kontraktov zo strany poskytovateľov 

podporných služieb alebo vypovedania Rámcových zmlúv na poskytovanie podporných služieb 

v roku 2022 týkajúcich sa podporných služieb typu aFRR+ a aFRR-. Účastník konania sa 

zaväzuje využívať KVK na zaistenie dostatočného objemu podporných služieb a tým aj 

zaistenie bezpečnosti dodávok elektriny výlučne v prípadoch odhlásenia existujúcich 

kontraktov zo strany poskytovateľov podporných služieb alebo vypovedania Rámcových 

zmlúv na poskytovanie podporných služieb v roku 2022 týkajúcich sa podporných služieb typu 

mFRR+,  mFRR-, TRV3MIN+ a TRV3MIN-. Účastník konania sa zaväzuje rešpektovať 

požiadavky v zmysle článku 6 odsek 9 nariadenia 2019/943 a bude informovať úrad 

o parametroch a výsledkoch vypísaných KVK pre každý obchodný prípad zabezpečenia 

objemu disponibility podporných služieb pomocou vypísania KVK v obchodnom systéme 

Damas Energy.  

 

Podľa § 32 a 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správneho poriadku je účastník 

konania oprávnený vyjadrovať sa k podkladom pre rozhodnutie a navrhovať ich doplnenie. 

Úrad zaslal účastníkovi konania listom č. 34729/2021/BA zo dňa 22. 12. 2021 výzvu 
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na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. Úrad spolu s výzvou predložil účastníkovi konania 

návrh znenia rozhodnutia a zároveň ho upovedomil o jeho práve poskytnúť vyjadrenie 

k podkladu rozhodnutia, prípadne jeho doplnenie v lehote piatich dní odo dňa doručenia výzvy. 

Účastník konania predložil dňa 27. 12. 2021 listom č. PS/2021/017167 zo dňa 

27. 12. 2021 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 34875/2021/BA vyjadrenie 

k podkladom rozhodnutia, v ktorom uplatnil svoje právo na doplnenie rozhodnutia. Úrad 

posúdil vyjadrenie účastníka konania a následne akceptoval návrhy na doplnenie rozhodnutia 

v celom rozsahu. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce právnych aktov Európskej únie 

a zo správneho poriadku, posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise  

č. 6171-2021-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 26 


