
 

 

 

ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0002/2022/E-EU V Bratislave dňa 17. 02. 2022 

Číslo spisu: 1947-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 

príslušný na konanie podľa článku 6 odsek 3 písmeno g) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 

z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej 

sústavy, v spojení s § 4 odsek 1, § 9 odsek 1 písm. b) druhého bodu, § 9 odsek 1 písmeno c) 

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

v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov vo veci určenia blokov regulácie frekvencie a činného výkonu 

pre synchrónnu oblasť Kontinentálna Európa 

 

r o z h o d o l  

 

podľa článku 141 odsek 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým 

sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy a § 13 odsek 2 

písmeno 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 schvaľuje návrh „Určenie blokov 

LFC pre synchrónnu oblasť Kontinentálna Európa“, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto 

rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku. 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“) bol predložený od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorým je spoločnosť Slovenská 

elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 

(ďalej len „účastník konania“) a pod podacím číslom úradu 5026/2022/BA zaevidovaný návrh 

všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav na určenie blokov regulácie frekvencie 

a činného výkonu (ďalej len „LFC“) pre synchrónnu oblasť Kontinentálna Európa (ďalej len 

„návrh“) v súlade s článkom 141 odsek 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, 

ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy 

(„nariadenie SOGL“). Účastník konania uviedol, že ide o revidovaný návrh všetkých 

prevádzkovateľov prenosových sústav metodiky schválenej rozhodnutím úradu číslo 

0010/2018/E-EU. Návrh prevádzkovateľov prenosových sústav je doplnením určenia blokov 

LFC v rámci nemecko-dánskeho-luxemburského bloku LFC, čo znamená, že súčasná oblasť 

monitorovania Dánsko západ (ďalej len „DKW“) sa oddelí od oblasti Tennet TSO Gmbh LFC 

a stane sa samostatnou oblasťou LFC, ale stále bude súčasťou nemecko-dánskeho-

luxemburského bloku LFC. 
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Podľa článku 7 odsek 4 nariadenia SOGL prevádzkovatelia prenosových sústav 

zodpovední za vypracovanie návrhu podmienok alebo metodík, alebo regulačné orgány či určené 

subjekty zodpovedné za ich prijatie v súlade s článkom 6 odsek 2, 3 a 4 nariadenia SOGL môžu 

požiadať o zmenu týchto podmienok alebo metodík. Návrhy na zmenu podmienok alebo metodík 

sa v prípade potreby predložia na účely konzultácií v súlade s postupom stanoveným v článku 11 

a schvália sa v súlade s postupom stanoveným v článkoch 5 a 6 nariadenia SOGL.  

Návrh bol predložený v súlade s článkom 7 odsek 4 nariadenia SOGL a konzultovaný 

v súlade s článkom 11 nariadenia SOGL všetkými prevádzkovateľmi prenosových sústav 

prostredníctvom združenia ENTSO-E v termíne od 22. 02. 2021 do 21. 03. 2021. 

Podľa článku 6 odsek 3 písmeno g) nariadenia SOGL návrh podlieha schváleniu všetkými 

regulačnými orgánmi dotknutého regiónu.  

Návrh všetkých PPS bol preskúmaný všetkými národnými regulačnými orgánmi 

synchrónnej oblasti Kontinentálnej Európy a 11. 02. 2022 bol schválený  prostredníctvom 

elektronického hlasovania, ktorým sa schválilo znenie návrhu a rozhodnutie všetkých národných 

regulačných orgánov o tomto návrhu. 

Úrad dospel k záveru, že predložený návrh je vypracovaný v súlade s článkami 141 

odsek 2 nariadenia SOGL. Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce právnych aktov Európskej 

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

č. 1947-2022-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. 

Príloha k výroku rozhodnutia:  

- schválené znenie dokumentu „Určenie blokov LFC pre synchrónnu oblasť Kontinentálna Európa 

(6 strán A4)“. 

 

 

 

 

 Ing. Martin Lepieš 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


