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Právna notifikácia:  

Tento dokument spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), ako 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“) SR, predstavuje správu so zhrnutím zistení vyplývajúcich 

z Kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia 2016/631 v oblasti frekvenčného 

nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR určenú pre verejnú konzultáciu podľa nariadenia Komisie 
(EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov 
elektriny do elektrizačnej sústavy (ďalej len „Nariadenie RfG“) a v žiadnom prípade nepredstavuje finálnu, záväznú 
alebo nemennú pozíciu. 
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1. Úvod 

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) v súlade 
s čl. 4 ods. 3 a čl. 38 a 39 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým 
sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny 
do elektrizačnej sústavy (ďalej len „Nariadenie RfG“), pristúpila po akceptácii 
predbežného kvalitatívneho porovnania nákladov a prínosov uplatnenia požiadaviek 
Nariadenia RfG v oblasti frekvenčného nastavenia zdrojov zo strany Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) ku spracovaniu kvantitatívnej analýzy nákladov a 
prínosov v súlade s Nariadením RfG. 

Za týmto účelom bola zrealizovaná „Kvantitatívna analýza nákladov a prínosov aplikácie 
požiadaviek Nariadenia 2016/631 v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov 
rozptýlenej výroby ES SR“ (ďalej len „kvantitatívna CBA“). 

Kvantitatívna CBA nadväzuje na už spracované predbežné kvalitatívne porovnanie 
nákladov a prínosov (ďalej len „kvalitatívna CBA“) na vykonanie retrofitu zdrojov 
rozptýlenej výroby, ktoré spoločnosť SEPS ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy na Slovensku vykonala v zmysle čl. 4 ods. 4 písm. a) Nariadenia RfG. 

Zo záverov kvalitatívnej CBA vyplýva, že náklady na obstarávanie výkonovej rezervy 
požadovanej aplikovaním Dodatočnej procedúry v ES SR a náklady spojené 
so sankciami vyplývajúcimi zo zmluvy Synchronous Area Framework Agreement (ďalej 
len „SAFA“) za súčasného stavu (t. j. nevhodného nastavenia frekvenčných ochrán 
zdrojov rozptýlenej výroby v SR) výrazne prevyšujú náklady na vykonanie retrofitu zdrojov 
rozptýlenej výroby na Slovensku. 

Na základe týchto záverov kvalitatívnej CBA a v zmysle čl. 4 ods. 4 písm. b) a čl. 38 
ods. 1 Nariadenia RfG, SEPS požiadala ÚRSO o súhlas s pokračovaním v nadväzujúcich 
krokoch pre prípadnú možnosť realizovať článok 4 ods. 1 písm. b) Nariadenia RfG. Týmto 
nadväzujúcim krokom bolo vykonanie kvantitatívnej CBA (v zmysle článku 4 ods. 3 
Nariadenia RfG), pretože z kvalitatívnej CBA vyplynulo, že očakávané prínosy prevyšujú 
predpokladané náklady. ÚRSO súhlas udelil a umožnil tak SEPS pokračovať vykonaním 
kvantitatívnej CBA ohľadom prípadného vykonania retrofitu zdrojov rozptýlenej výroby. 

Kvantitatívna CBA je spracovaná v súlade so zásadami pre vypracovanie analýzy 
nákladov a prínosov, ktoré sú uvedené v čl. 39 Nariadenia RfG. Článok 39 Nariadenia 
RfG špecifikuje jednotlivé kategórie prínosov, ktoré sa musia brať do úvahy pri vyčíslení 
sociálno-ekonomických prínosov, prínosov pre vnútorný trh s elektrinou, cezhraničný 
obchod a integráciu obnoviteľných zdrojov energie. 

Vyhodnotením jednotlivých položiek v rámci sociálno-ekonomických prínosov sa zaoberá 
detailnejšie kapitola (7) (v rámci Prílohy) a jej podkapitoly. Analýzou položiek v rámci 
prínosov pre vnútorný trh s elektrinou, cezhraničný obchod a integráciu obnoviteľných 
zdrojov sa zaoberá detailnejšie kapitola (4) a kapitola (7) (v rámci Prílohy) a jej príslušné 
podkapitoly. 

Problematiku nastavenia limitnej frekvencie prevádzky zdrojov rozptýlenej výroby 
pri 50,2/49,8 Hz je možné definovať ako hrozbu hromadného vypínania zdrojov 
pri odchýlke frekvencie väčšej ako 200 mHz (tzn. pri prekročení frekvencie nad 50,2 Hz 
alebo poklese frekvencie pod 49,8 Hz). 

Toto nastavenie môže spôsobiť pri odchýlkach frekvencie siete hromadné vypínanie 
zdrojov rozptýlenej výroby a na úrovni kontinentálnej Európy veľkú výkonovú 
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nerovnováhu, ktorá v krajnom prípade môže viesť k pôsobeniu automatického 
frekvenčného odľahčovania záťaže po poklese frekvencie, či dokonca k blackoutu. 
Z hľadiska bezpečnosti elektrizačnej sústavy (ES) je uvedené nastavenie ochrán zdrojov 
rozptýlenej výroby nanajvýš nevhodné. 

Ku vzniku odchýlky frekvencie väčšej ako ±200 mHz môže dochádzať kedykoľvek, ako 
dokazuje incident z 8. 1. 2021, kedy cca o 14:05 došlo v Európe ku kaskádovitému 
výpadku niekoľkých vedení, čo spôsobilo rozpad synchrónne prepojenej oblasti 
kontinentálnej Európy a pokles frekvencie pod hranicu 49,8 Hz. Riešenie tohto incidentu 
viedlo až k odľahčeniu záťaže v niekoľkých európskych krajinách. Vo Francúzku 
a Taliansku bolo odpojených cca 1700 MW – formou zazmluvnenej služby. Na 
Slovensku, naopak, došlo v dôsledku súčasného nastavenia frekvenčných ochrán 
k odpojeniu rozptýlenej výroby o výkone približne 135 MW. Tento incident potvrdzuje 
význam a nutnosť nápravy nevyhovujúceho nastavenia frekvenčných ochrán zdrojov 
rozptýlenej výroby v SR. 

Požiadavky na všetky nové zdroje pripojené do elektrizačnej sústavy po 27. 4. 2019 sú 
definované Nariadením RfG. Pre zdroje uvedené do prevádzky pred aplikovateľnosťou 
Nariadenia RfG, tzn. pripájané podľa podmienok platných v čase ich výstavby, je 
vzhľadom na ich vplyv na ES požadovaná ich úprava, to znamená, prestavenie 
frekvenčných ochrán (t. j. retrofit zdrojov rozptýlenej výroby) pre zamedzenie 
predčasného odpájania týchto zdrojov pri odchýlke frekvencie väčšej ako 200 mHz. 
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2. Zhrnutie zistení kvantitatívnej CBA 

Požiadavka na spracovanie kvantitatívnej CBA  vo veci nastavenia frekvenčných ochrán 
existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby v SR vychádza z Nariadenia RfG. Kvantitatívna 
CBA nadväzuje na už spracované predbežné kvalitatívne porovnanie nákladov a 
prínosov retrofitu, ktoré ukázalo, že náklady negatívnych externalít (frekvenčné 
odľahčovanie, prípadne blackout) za súčasného stavu výrazne prevyšujú náklady 
na  retrofit zdrojov rozptýlenej výroby na Slovensku. 

Kvantitatívna CBA sa v súlade s potvrdením zo strany SEPS zameriava na zdroje typu B 
(s inštalovaným výkonom 100 kW až 5 MW), ktoré predstavujú najväčší segment zdrojov 
s potenciálne nevhodným nastavením frekvenčných ochrán, a teda riziko pre bezpečnú 
a spoľahlivú prevádzku ES. 

Za účelom zabezpečenia čo najdôveryhodnejších informácií o možnostiach prestavenia 
frekvenčných ochrán, respektíve striedačov fotovoltických elektrární (FVE) v kategórii 
zdrojov typu B, bol vykonaný dotazníkový prieskum v spolupráci s ÚRSO. Cieľom 
prieskumu bolo zistiť súčasné frekvenčné nastavenie zdrojov typu B a overiť znalosti 
technických limitov prevádzkovanej technológie, ako aj očakávané náklady na 
zabezpečenie požadovaného frekvenčného správania príslušných zdrojov. 

Po dopočítaní zdrojov, ktoré neboli získané v dotazníkovom prieskume, možno 
predpokladať, že požadované frekvenčné správanie je zabezpečené iba pre 32 MW 
z 778 MW existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR typu B. 

S ohľadom na určitú neistotu v oblasti predpokladaných nákladov na prestavenie 
frekvenčných ochrán boli zostavené dva rôzne scenáre nákladov na retrofit zdrojov 
rozptýlenej výroby (základný – „najlepší odhad nákladov“ a vysoký – „najvyšší odhad 
nákladov“). 

Základný scenár predpokladá celkové náklady na splnenie frekvenčných požiadaviek 
vo výške 4,7 mil. EUR, vysoký scenár predpokladá náklady vo výške 6,9 mil. EUR. 
Uvedené náklady sú určené pre všetky existujúce zdroje rozptýlenej výroby ES SR typu 
B s kumulatívnou veľkosťou inštalovaného výkonu 778 MW. 
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Obr. 1: Výsledné nákladové krivky nákladov na retrofit u zdrojov typu B 

Výrazný zlom nákladovej krivky na hodnote 734,8 MW, respektíve následný strmý rast 
nákladov, je spôsobený najmä FVE, ktoré už nie sú schopné plniť požadovaný frekvenčný 
rozsah striedačov bez hardvérového zásahu v podobe výmeny striedačov alebo ich 
kľúčových komponentov. 

Metodika kvantitatívnej CBA hodnotí na strane prínosov efekty v podobe zníženia rizika 
1. stupňa frekvenčného odľahčovania, zníženia nákladov na nákup dodatočných 
regulačných rezerv a zníženia rizika sankcií zo sankčného mechanizmu zmluvy SAFA. 
Na strane nákladov  figuruje prestavenie frekvenčných ochrán zdrojov rozptýlenej výroby. 

Návrh veľkosti výkonu pre retrofit v uvažovaných variantoch vychádza z vykonanej 
analýzy zdrojov rozptýlenej výroby typu B (vrátane dotazníkového prieskumu). 

Variant úplného retrofitu uvažuje, že retrofitovaný bude všetok výkon zdrojov rozptýlenej 
výroby typu B, t. j. 778,2 MW. Závislosť veľkosti výkonu od retrofitu vo variante 
čiastočného retrofitu je založená na tvare nákladovej krivky, kedy sú realizované iba 
jednotkovo najlacnejšie opatrenia. Pre variant čiastočného retrofitu bolo určených 734,8 
MW inštalovaného výkonu výrobných modulov typu B. Na dosiahnutie úplného retrofitu 
je tak potrebné retrofitovať ďalších 43,4 MW prostredníctvom veľmi nákladných opatrení, 
spočívajúcich napr. vo výmene striedačov u FVE. 

 

Kvantitatívna CBA teda hodnotí tieto dva varianty vykonania retrofitu: 

 čiastočný retrofit (prestavenie frekvenčných ochrán pri 734,8 MW inštalovaného 

výkonu zdrojov, zvolená časť výkonu vychádza z tvaru nákladovej krivky), 

 úplný retrofit (prestavenie frekvenčných ochrán pri 778,2 MW inštalovaného výkonu 

zdrojov, t. j. inštalovaný výkon zdrojov typu B určených na retrofit). 
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Oba varianty retrofitu sú porovnané s dvoma referenčnými scenármi. Jeden referenčný 
scenár uvažuje zachovanie súčasného stavu po celú dobu porovnania (do roku 2040). 
Druhý scenár počíta s lineárnym poklesom nevyhovujúceho výkonu v období po roku 
2030 vďaka prirodzenej obmene zdrojov. 

Z pohľadu SEPS sú súčasné náklady na nevykonaný retrofit v ES SR 1 612 530 EUR/rok, 
t. j. ide o sumu rovnajúcu sa nákladom na obstaranie objemu 69 MW v TRV3MIN-. Variant 
čiastočného retrofitu v základnom scenári nákladov (2,4 mil. EUR) dosahuje návratnosť 
v horizonte cca 1,5 roka. Variant úplného retrofitu v základnom scenári nákladov (4,7 mil. 
EUR) dosahuje návratnosť v horizonte cca 3 roky. V prípade úplného retrofitu nebude 
musieť SEPS nakupovať zvýšený objem TRV3MIN- o nariadenú hodnotu 69 MW, v 
prípade čiastočného retrofitu platí to isté, pretože SEPS sa bude pohybovať v rámci limitu 
dovoleného neretrofitovaného výkonu pre nadfrekvenciu. 

Z pohľadu celospoločenských prínosov treba ešte započítať ďalšie prínosy retrofitu, resp. 
efekty v podobe zníženia rizika 1. stupňa frekvenčného odľahčovania a zníženia rizika 
sankcií zo sankčného mechanizmu zmluvy SAFA. S ohľadom na značnú neistotu 
nastavenia niektorých parametrov ekonomického hodnotenia bola vykonaná robustná 
citlivostná analýza, ktorá jasne ukázala, že prínosy oboch variantov retrofitu (úplný a 
čiastočný) výrazne prevyšujú náklady spojené s retrofitom. Výsledné odporúčanie 
variantu retrofitu predstavuje súhrnná tabuľka 1. 
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Tab. 1: Súhrn výsledkov variantov retrofitu a odporúčaní pre voľbu variantu retrofitu 

 Čiastočný retrofit Úplný retrofit 

Posúdenie 
prínosov 
v rámci Európy 

(kritérium NPV) 

 Všetky hodnoty kritéria čistej 
súčasnej hodnoty (NPV) kladné 
vo všetkých scenároch  

(citlivostných analýzach) 

 
Všetky hodnoty kritéria NPV kladné 
vo všetkých scenároch  

(citlivostných analýzach) 

Očakávané 
náklady 

 „Relatívne nízke“ očakávané 
náklady za 734,8 MW 
retrofitovaného výkonu v 
porovnaní s úplným retrofitom 

 Očakávané náklady sú cca 
dvojnásobné za 778,2 MW 
retrofitovaného výkonu v porovnaní 
s čiastočným retrofitom 

Zavedenie 
povinnosti 
retrofitu 

 „Obtiažnejšia“ definícia výberu 
konkrétnych zdrojov určených 
na retrofit (vybrané zdroje 
typu B) 

 
„Jednoduchšie“ zavedenie definície 
pre výber zdrojov na retrofit (všetky 
zdroje typu B) 

Neistota 
stanovených 
nákladov na 
retrofit 

 Potenciálne navýšenie nákladov 
spôsobené neistotou ohľadom 
nákladových scenárov je menšie 
v porovnaní s úplným retrofitom  

 Potenciálne navýšenie nákladov 
spôsobené neistotou ohľadom 
nákladových scenárov je väčšie 
v porovnaní s čiastočným retrofitom 

Splnenie 
požiadaviek 
vyplývajúcich 
zo správy 
ENTSO-E  

 

Splnenie objemu 
neretrofitovaného výkonu 
z pohľadu nadfrekvencie 

Neplnenie objemu 
neretrofitovaného výkonu z 
pohľadu podfrekvencie 

 

Splnenie objemu 
neretrofitovaného výkonu 
z pohľadu nadfrekvencie 

Neplnenie objemu 
neretrofitovaného výkonu z 
pohľadu podfrekvencie 

Výsledné 
odporúčanie 
variantu 
retrofitu 

 Tento variant predstavuje nižšie 
riziko s ohľadom na veľkosť 
vynaložených prostriedkov. 
Zároveň sú vynaložene 
relatívne nízke náklady 
(približne polovičné) za cca 94 
% výkonu, ktorý je určený 
na retrofit. Realizované sú 
opatrenia s jednotkovo 
najmenšími nákladmi.  

 

 

Tab. 1: Súhrn výsledkov variantov retrofitu a odporúčaní pre voľbu variantu retrofitu 

Variant čiastočného retrofitu je podstatne menej investične náročný (v základnom scenári 
nákladov cca 2,4 mil. EUR, vo vysokom scenári nákladov cca 3,1 mil. EUR), čo spolu 
s ďalšími výhodami predstavuje významnú očakávanú finančnú úsporu oproti variantu 
úplného retrofitu (v základnom scenári nákladov cca 4,7 mil. EUR, vo vysokom scenári 
nákladov cca 6,9 mil. EUR). 

Jedným z možných prístupov k realizácii čiastočného retrofitu je zaviesť povinnosť 
retrofitu pre všetky zdroje typu B, s možnosťou podania žiadosti o výnimku. Výnimka 
bude udelená, ak daný zdroj preukáže, že jeho náklady na retrofit budú vyššie ako 
stanovená maximálna cena za retrofitovaný MW výkonu rozptýlenej výroby. Tento 
cenový strop môže vychádzať z vytvorených nákladových kriviek v rámci dotazníkového 
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prieskumu. V prípade navrhnutého variantu čiastočného retrofitu by išlo o hodnotu cca 
23 tis. EUR/MW. 

Podrobné výsledky z retrofitu zdrojov rozptýlenej výroby na Slovensku (priebeh 
kumulovaného cash flow za dobu porovnania) pri odporúčanom variante čiastočného 
retrofitu sú prezentované na obrázkoch nižšie. Ide o dve sady grafov, ktoré predstavujú 
citlivosť na rôzne varianty vývoja analyzovaných parametrov (nevykonanie 
retrofitu/prirodzená obmena v SR/EU, základný/vysoký scenár nákladov na retrofit, doba 
porovnania a ročná pravdepodobnosť prekročenia rozsahu sieťovej frekvencie 
200 mHz). 

 

Obr. 2: Rozdielový cash flow variantu čiastočného retrofitu oproti referenčnému variantu 

nevykonania retrofitu v SR 

Uvedené grafy ilustrujú vývoj rozdielového diskontovaného cash flow (kumulovane) 
variantu čiastočného retrofitu oproti referenčnému variantu nevykonania retrofitu v SR. 
Z hodnôt jasne vyplýva, že prínosy retrofitu pre Slovensko výrazne prevyšujú náklady 
na vykonanie retrofitu. 

Kumulované diskontované rozdielové CF – Referenčný scenár nevykonanie retrofitu SR – Čiastočný retrofit 
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Ročná pravdepodobnosť prekročenia rozsahu sieťovej frekvencie (49,8 Hz resp. 50,2 Hz): 

 

5 % 10 % 

Pravděpodobnost dosažení krajní frekvence 
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Obr. 3: Rozdielový cash flow variantu čiastočného retrofitu oproti referenčnému variantu 

prirodzenej obmeny v SR 

Uvedené grafy ilustrujú vývoj rozdielového diskontovaného cash flow (kumulovane) 
variantu čiastočného retrofitu oproti referenčnému variantu prirodzenej obmeny v SR. Aj 
v tomto prípade je zrejmé, že prínosy retrofitu pre Slovensko výrazne prevyšujú náklady 
na vykonanie retrofitu. 

Podrobnejší pohľad na priebeh kumulovaného cash flow variantu čiastočného retrofitu 
ukazuje, že aj keď uvažujeme o období hodnotenia kratšom než 19 rokov, prínos 
mnohonásobne prevyšuje sumu nákladov na samotnú realizáciu retrofitu, a to bez ohľadu 
na uvažovaný nákladový scenár. To isté platí aj pri uvažovaní iba 5 % ročnej 
pravdepodobnosti prekročenia rozsahu sieťovej frekvencie 200 mHz. 

Citlivostná analýza taktiež jasne hovorí v prospech realizácie retrofitu. 

 

 

Kumulované diskontované rozdielové CF – Referenčný scenár prirodzená obmena SR – Čiastočný retrofit 
 Základný nákladový scenár Vysoký nákladový scenár 
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Ročná pravdepodobnosť prekročenia rozsahu sieťovej frekvencie (49,8 Hz resp. 50,2 Hz): 

 

Pravděpodobnost dosažení krajní frekvence 

5 % 10 % 
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3. Odporúčania ďalšieho postupu pri aplikácii požiadaviek Nariadenia 

RfG voči existujúcim zdrojom rozptýlenej výroby v ES SR  

Na základe dostupných informácií, vypracovanej štúdie Kvantitatívna analýza nákladov 
a prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia 2016/631 v oblasti frekvenčného nastavenia 
existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR a Nariadenia RfG je možné odporučiť 
postup v problematike nastavenia frekvenčných ochrán existujúcich  zdrojov rozptýlenej 
výroby na Slovensku, ktorý je bližšie špecifikovaný v tab. 2.  

Číslo 
kroku 

Krok 
Primárna 

zodpovednosť 
Časový rámec 

1 

Vykonanie kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov 
aplikácie požiadaviek Nariadenia RfG (čl. 4 ods. 3 a 
čl. 38 ods. 2 a čl. 39 Nariadenia RfG) v oblasti 
frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov 
rozptýlenej výroby ES SR 

SEPS Január 2022 

2 

Prezentácia výsledkov kvantitatívnej analýzy 
nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek 
Nariadenia RfG v oblasti frekvenčného nastavenia 
existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR 
primárne pre zástupcov ÚRSO, prípadne Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) 
Po dohode zúčastnených strán môžu byť prizvané aj 
ďalšie subjekty, ako zástupcovia prevádzkovateľov 
distribučných sústav (PDS) a pod. 

SEPS Január 2022 

3 

Príprava správy zhrňujúcej zistenia kvantitatívnej 
analýzy nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek 
Nariadenia RfG v oblasti frekvenčného nastavenia 
existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR (čl. 38 
ods. 3 Nariadenia RfG) 

SEPS Február 2022 

4 Príprava verejnej konzultácie SEPS Marec 2022 

5 
Vykonanie verejnej konzultácie (čl. 4 ods. 3, čl. 38 
ods. 4 a čl. 10 Nariadenia RfG) 

SEPS Apríl 2022  

6 

Príprava a schválenie správy vysvetľujúcej výsledok 
verejnej konzultácie a príprava návrhu na uplatnenie 
požiadaviek Nariadenia RfG voči existujúcim zdrojom 
rozptýlenej výroby ES SR (čl. 38 ods. 4 Nariadenia 
RfG 

SEPS September 2022 

7 

Predloženie správy o výsledku verejnej konzultácie a 
návrhu na uplatnenie požiadaviek Nariadenia RfG 
voči existujúcim zdrojom rozptýlenej výroby ES SR 
na ÚRSO (čl. 38 ods. 4 a 5 Nariadenia RfG) 

SEPS Október 2022 

8 

Informovanie vlastníkov dotknutých zdrojov, prípadne 
tretie strany, o obsahu správy o výsledku verejnej 
konzultácie a návrhu na uplatnenie požiadaviek 
Nariadenia RfG na existujúce zdroje (čl. 38 ods. 4 
Nariadenia RfG) 

SEPS November 2022 
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Číslo 
kroku 

Krok 
Primárna 

zodpovednosť 
Časový rámec 

9 

Rozhodnutie regulačného orgánu (ÚRSO),  prípadne 
členského štátu (MH SR), o uplatnení požiadaviek 
Nariadenia RfG na existujúce zdroje (článok 4 ods. 5 
Nariadenia RfG) 

ÚRSO/MHSR 
December 2022 – 

Január 2023 

10 
Časová rezerva pre prípadnú legislatívnu právnu 
úpravu podľa rozhodnutia ÚRSO/MHSR 

ÚRSO/MHSR 
Február – Október 

2023 

11 
Realizácia retrofitu (pokiaľ bude o jeho realizácii 
rozhodnuté regulačným orgánom alebo členským 
štátom) 

 
Január 2024 – 

December 2025 

Tab. 2: Odporúčanie ďalšieho postupu (očakávaných krokov) pri uplatňovaní 
požiadaviek Nariadenia RfG voči existujúcim zdrojom 

Nasledujúci obrázok graficky znázorňuje vyššie uvedené odporúčania ďalšieho postupu 
(očakávaných krokov) v problematike aplikácie požiadaviek Nariadenia RfG voči 
existujúcim zdrojom rozptýlenej výroby ES SR. Treba si uvedomiť, že u vybraných krokov 
sú z hľadiska Nariadenia RfG definované maximálne časové lehoty.  Ide o: 

 prípravu správy zhrňujúcej zistenia kvantitatívnej CBA v oblasti frekvenčného 

nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR (čl. 38 ods. 3 Nariadenia 

RfG) – najneskôr 3 mesiace po spracovaní kvantitatívnej CBA, 

 vykonanie verejnej konzultácie (čl. 4 ods. 3, čl. 38 ods. 4 a čl. 10 Nariadenia RfG) – 

doba trvania verejnej konzultácie minimálne 1 mesiac, 

 predloženie správy o výsledku verejnej konzultácie a návrhu na uplatnenie 

požiadaviek Nariadenia RfG voči existujúcim zdrojom rozptýlenej výroby ES SR 

na ÚRSO (čl. 38 ods. 4 a 5 Nariadenia RfG) – najneskôr 6 mesiacov po skončení 

verejnej konzultácie. 
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* - najneskôr 3 mesiace po ukončení kvantitatívnej analýzy; ** - doba trvania verejnej konzultácie minimálne 1 mesiac; 

 *** - najneskôr 6 mesiacov po skončení verejnej konzultácie 

Obr. 4: Odporúčanie ďalšieho postupu (očakávaných krokov) v problematike 

uplatňovania požiadaviek voči existujúcim zdrojom 

 

Rok

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vykonanie kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov aplikácie 

požiadaviek Nariadenia RfG (čl. 4 ods. 3 a čl. 38 ods.2 a čl. 39 Nariadenia 

RfG) v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej 

výroby ES SR

Prezentácia výsledkov kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov 

primárne pre zástupcov regulačného orgánu (ÚRSO) a Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR). Po dohode zúčastnených 

strán môžu byť prizvané aj ďalšie subjekty (PDS a pod.) 

Príprava správy zhrňujúcej zistenia kvantitatívnej analýzy nákladov a 

prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia RfG  v oblasti frekvenčného 

nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR (čl 38 ods. 3 

Nariadenia RfG)*

Príprava verejnej konzultácia

Vykonanie verejnej konzultácie (čl. 4 ods.3, čl. 38 ods.4 a čl.10 Nariadenia 

RfG)**

Príprava a schválenie správy vysvetľujúcej výsledky verejnej 

konzultácie a príprava návrhu na uplatnenie požiadaviek RfG voči 

existujúcim zdrojom rozptýlenej výroby ES SR (čl. 38 ods. 4 Nariadenia 

RfG)

Predloženie správy o výsledku verejnej konzultácie a návrhu na 

uplatnenie požiadaviek Nariadenia RfG voči existujúcim zdrojom 

rozptýlenej výroby ES SR na ÚRSO (čl. 38 ods. 4 a 5 Nariadenia RfG)***

Informovanie vlastníkov dotknutých zdrojov, prípadne tretie strany, o 

obsahu správy o výsledku verejnej konzultácie a návrhu na uplatnenie 

požiadaviek Nariadenia RfG na existujúce zdroje (čl. 38 ods. 4 

Nariadenia RfG)

Rozhodnutie regulačného orgánu (ÚRSO), prípadne členského štátu 

(MH SR), o uplatnení požiadaviek Nariadenia RfG na existujúce zdroje 

(čl. 4 ods. 5 Nariadenia RfG)

Časová rezerva pre prípadnú legislatívnu právnu úpravu podľa 

rozhodnutia ÚRSO/MH SR

Realizácia retrofitu (pokiaľ bude o jeho realizácii rozhodnuté regulačným 

orgánom alebo členským štátom)

Odporúčanie ďalšieho postupu (očakávaných krokov) v problematike 

uplatňovania požiadaviek voči existujúcim zdrojom

2022 2023 2024 2024
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4. Návrh prechodného obdobia  

Prechodným obdobím sa rozumie doba, ktorú budú mať jednotlivé zdroje na vykonanie 
retrofitu. Podľa Nariadenia RfG by doba prechodného obdobia nemala prekročiť 2 roky. 
S ohľadom na veľké množstvo zdrojov typu B, ktorých by sa retrofit mohol týkať, je možné 
odporučiť využitie maximálneho možného prechodného obdobia, t. j. 2 roky. Na základe 
očakávaného harmonogramu jednotlivých činností predchádzajúcich samotnému 
retrofitu je možné v prípade rozhodnutia o zavedení povinnosti retrofitu pre zdroje typu B 
predpokladať, že prechodné obdobie by mohlo prebiehať v rokoch 2024 a 2025. 
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5. Očakávané zapojenie jednotlivých subjektov do prípravy, realizácie 

a kontroly retrofitu v SR 

PPS 

 Vypracovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej CBA, prezentácia výsledkov a vykonanie 

verejnej konzultácie, z ktorej je následne potrebné vypracovať správu vysvetľujúcu 

výsledok verejnej konzultácie, a príprava návrhu na uplatnenie požiadaviek 

Nariadenia RfG voči existujúcim zdrojom rozptýlenej výroby ES SR. Táto správa sa 

potom odovzdá ÚRSO. 

 Oznámenie o obsahu správy, výsledku verejnej konzultácie a návrhu na uplatnenie 

požiadaviek Nariadenia RfG voči existujúcim zdrojom vlastníkom dotknutých zdrojov. 

 Monitorovanie priebeh retrofitu a komunikácia o postupe retrofitu v SR smerom 

k ENTSO-E. 

 

ÚRSO  

 Rozhodnutie o uplatnení požiadaviek Nariadenia RfG na existujúce zdroje. Súčasne 

by ÚRSO mal následne zohrať kľúčovú úlohu pri návrhu legislatívnej úpravy, 

respektíve ďalších úkonoch nutných k realizácii retrofitu (napr. objasnenie vplyvu 

retrofitu z hľadiska prípadnej väzby na čerpanie prevádzkovej podpory). 

 Zabezpečovanie kontroly oprávnenosti nákladov na kompenzáciu za vykonanie 

retrofitu a súčasne posudzovanie žiadostí o výnimku z retrofitu pri zdrojoch, ktoré 

preukážu, že náklady na ich retrofit by prevyšovali stanovený cenový strop retrofitu. 

 Po skončení prechodného obdobia vyhodnotenie realizácie retrofitu u jednotlivých 

zdrojov určených na retrofit, prípadne udelenie sankcií zdrojom, ktoré neplnia 

povinnosť retrofitu a u ktorých nebola uznaná výnimka z retrofitu. 

 

PDS  

 Vykonávanie dohľadu nad implementáciou retrofitu. 

 Na základe predložených podkladov potvrdenie vykonania retrofitu v danej výrobni. 

 Podávanie pravidelných reportov o stave vykonávania retrofitu zdrojov pripojených do 

jeho distribučnej sústavy na ÚRSO a PPS. 

 

Prevádzkovateľ výrobného zariadenia 

 Zodpovednosť za vykonanie retrofitu svojho zariadenia, prípadne doloženie dôvodov 

o nemožnosti vykonania retrofitu v rámci platnej výnimky (podanie žiadosti o výnimku). 

 Poskytnutie súčinnosti ÚRSO pri posúdení oprávnenosti žiadosti o výnimku z 

vykonania retrofitu. 
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Servisné organizácie 

 Dohľad nad vykonaním retrofitu zdrojov rozptýlenej výroby (zaistenie správneho 

nastavenia frekvenčného rozsahu zdrojov a hlavného rozpadového miesta). 
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6. Príloha 

Kvantitatívna analýza nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia 2016/631 

v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR, správa 

riešiteľa Euroenergy, spol. s r. o. (80 strán) 


