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Podporné služby a ich význam pre riadenie ES
• typy PpS využívané v SR
• kto môže byť poskytovateľom PpS
• obstaranie disponibility a cena regulačnej elektriny 

Kľúčové zmeny trhu s PpS
• novelizácia legislatívy v oblasti elektoenergetiky a nový regulačný rámec 
• noví poskytovatelia PpS – agregátori, energetické spoločenstvá, LER

Výzvy stojace pred SEPS 
• pilotný projekt agregácie flexibility (PIAF)
• pripojenie k platformám na výmeny alebo zdieľania disponibility PpS (MARI, PICASSO, FCR kooperácia)
• Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu PpS na rok 2023 a Dlhodobá stratégia nákupu PpS

OBSAH PREZENTÁCIE
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Podporné služby (PpS)
• na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti sústavy a dodržanie kvality dodávky 

elektriny 
• nakupuje PPS od poskytovateľov PpS s certifikovanými zariadeniami
• výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny (RE)
• aktiváciou RE zabezpečuje PPS rovnováhu medzi okamžitou spotrebou a výrobou 

elektriny

Frekvenčné PpS
• sú aktivované pri vzniku odchýlky v sústave

• FCR (primárna regulácia činného výkonu)
• aFRR+, aFRR- (sekundárna regulácia činného výkonu a frekvencie)
• mFRR+, mFRR- (terciárna regulácia činného výkonu a frekvencie)
• TRV3MIN+, TRV3MIN-

Nefrekvenčné PpS (lokálne)
• SRN (sekundárna regulácia napätia)
• Štart z tmy

regulácia P a ∆f 
kladná

regulácia P a ∆f 
záporná

f>50Hzf<50Hz

PREDSTAVENIE PODPORNÝCH SLUŽIEB VYUŽÍVANÝCH PRE RIADENIE ES SR
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Poskytovatelia PpS
• môže byť každý účastník trhu s elektrinou, ktorý má uzavretú platnú Rámcovú zmluvu alebo Zmluvu o poskytovaní PpS s PPS, využívajúci 

zariadenia na poskytovanie PpS s platným certifikátom podľa Technických podmienok
• PPS v rámci nákupu PpS obstaráva disponibilitu, tzn. pripravenosť poskytovateľa aktivovať RE (výkon [MW] v konkrétnom obchodnom intervale)

• výrobcovia a spotrebitelia
• samostatné bloky
• fiktívne bloky
• virtuálne bloky

• iGCC (International Grid Control Cooperation) – medzinárodná spolupráca
• nové koncepty

• agregátor
• energetické spoločenstvo
• LER

Celkové maximálne náklady na PpS za rok 2022: približne 150 mil. eur

PODPORNÉ SLUŽBY PRE RIADENIE SÚSTAVY - DISPONIBILITA

Maximálna cena za poskytovanie jednotlivých druhov PpS za rok 2022
Typ PpS Cena [€/MW.h] Objem [MW]

FCR 40,61 28

aFRR+ 13,39 130

aFRR- 13,39 130

TRV3+ 13,74 355

TRV3- 9,85 235

mFRR+ 9,22 280

mFRR- 7,12 288

SRN 6,9 mil. € -

Štart z tmy 1 mil. € -

Celkové náklady 150,22 mil. € -
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PODPORNÉ SLUŽBY PRE RIADENIE SÚSTAVY – REGULAČNÁ ELEKTRINA

Od 1.1.2022 sa maximálna cena Regulačnej energie počíta ako 1,4 resp. 1,5 násobok ceny ISOT pre sekundárnu resp. terciárnu RE. 
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1.1.2021-
14.11.2021

15.11.2021-
31.12.2021 od 1.1.2022

FCR+ 40,61 40,61 40,61

FCR- 40,61 40,61 40,61

aFRR+ 13,39 125 13,39 175 13,39 1,4 x 

aFRR- 13,39 -35 13,39 -5 13,39 cena ISOT

TRV3MIN+ 13,74 135 13,74 189 13,74 1,5 x 

TRV3MIN- 9,85 -45 9,85 -5 9,85 cena ISOT

mFRR+ 7,34 135 7,34 189 9,22 1,5 x 

mFRR- 5,01 -45 5,01 -5 7,12 cena ISOT
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Stratégia PpS:
• kľúčový dokument SEPS pre oblasť plánovania nákupu podporných služieb na príslušné časové obdobie
• identifikuje potenciálne riziká a definuje hospodárne riešenia na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti prevádzky ES

Stratégia PpS na roky 2019 - 2022
• viacročné výberové konanie na PpS s predkladaním ponúk na jednotlivé kalendárne roky
• najkratším časovým pásmom bol jeden kalendárny mesiac
• zostávajúci objem obstaraný na mesačnej a dennej báze

Stratégia PpS na rok 2023
• výberové konania na PpS typu FCR, aFRR+, aFRR-, mFRR+, mFRR-, TVR3+ a TRV3-. 
• obstaranie PpS typu FCR, aFRR a mFRR v rámci strednodobých (ročných a mesačných) výberových konaní z dôvodu rozdelenia rizika pre 

SEPS – problém nedostatku disponibility (najmä v letnom období)
• obstaranie TRV3 v rámci krátkodobých a denných výberových konaní
• legislatívne obmedzenia pre obstaranie PpS:

• podmienka nákupu minimálne 30% objemu PpS na dennom trhu
• podmienka uzatvorenia kontraktu na PpS najviac jeden mesiac pred poskytovaním disponibility – nutnou podmienkou je udelenie 

výnimky zo strany ÚRSO

STRATÉGIA ZABEZPEČENIA DOSTATOČNÉHO OBJEMU PODPORNÝCH SLUŽIEB
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KĽÚČOVÉ ZMENY V ROKOCH 2023 - 2024

• Nová regulačná politika 2023-2027 (6. obdobie)
• Implementácia legislatívy CEP a sieťových predpisov:

• novelizácia zákona č. 250/2012 o regulácii, zákona č. 251/2012 o energetike a zákona č. 309/2009 o podpore OZE
• zavedenie nových povinností pre PPS
• Aktualizácia Technických podmienok a Prevádzkového poriadku PPS
• nové koncepty akumulácia, agregácia, energeitcké spoločenstvo
• štandardizácia produktov PpS

• Spolupráca pri implementácii EDC OKTE
• Príprava na vstup agregátorov na trh s PpS
• Zmena obchodného intervalu z 1HOD na 15MIN
• Príprava na pripojenie platformám MARI/PICASSO a na dereguláciu ceny regulačnej elektriny a marginálne oceňovanie RE
• Analýza prechodu na marginálne oceňovanie disponibility
• Pripojenie SEPS k projektu FCR spolupráce

2023



2024
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KĽÚČOVÉ ZMENY V ROKOCH 2023 - 2024

• Pripojenie k platformám MARI / PICASSO
• termín Go-live PICASSO – 06/2022; derogácia pre 17 z 22 štátov
• termín Go-live MARI – 09/2022; derogácia pre 21 z 25 štátov (väčšina do 24.7.2024); medzi prvými sa plánujú 

pripojiť Česi, Švajčiari a Nemci.
• Zavedenie konceptu tzv. „free bidov“ 
• Príprava pre dereguláciu ceny disponibility PpS
• Pripojenie sa k projektu výmeny alebo zdieľania disponibility so susednými PPS
• Vypracovanie Dlhodobej stratégie nákupu PpS
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NOVÍ POSKYTOVATELIA FLEXIBILITY A ICH VÝZNAM PRE ES

Na základe požiadaviek európskej legislatívy dochádza k postupnému vývoju a prepájaniu energetických trhov, ako aj regulačných služieb.

Nové technológie a možnosti v rámci transformácie:
• OZE
• Akumulácia energie 
• Power-to-heat
• Power-to-gas
• Inteligentné siete/Inteligentné meranie
• E-mobilita
• Decentralizácia zdrojov z niekoľkých veľkých na viacerých menších poskytovateľov
• Zmena v správaní spotrebiteľov
• Snahy spotrebiteľov o vlastnú výrobu elektriny
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ROLA AGREGÁTORA NA TRHU S PPS

PIAF - PILOTNÝ PROJEKT SEPS – PILOT AGREGÁCIE FLEXIBILITY (2022)

Projekt PIAF má za cieľ otestovať a overiť 
koncept agregácie flexibility decentralizovaných 
zariadení pripojených do sústavy počas 
skúšobnej prevádzky, ako aj identifikovať 
bariéry regulačného a legislatívneho rámca 
vrátane návrhov na ich odstránenie.
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ČO OČAKÁVAŤ OD PRÍCHODU AGREGÁTOROV - DEFINÍCIA

Úlohy agregátorov flexibility
• optimalizácia prevádzky zariadení v reálnom čase
• nákup a predaj elektriny v čase výhodnom pre spotrebiteľov, výrobcov a energetickú sústavu 
• poskytovanie PpS

Očakávaný prínos agregácie pre trh s PpS:
• umožnenie decentralizovaným poskytovateľom flexibility vstúpiť na pripravovaný vyrovnávací trh s regulačnou 

elektrinou (flexibilitou a RE, free bidy)
• vyrovnanie výkonovej bilancie v rámci prenosovej sústavy
• zvýšenie odolnosti proti kolísaniu výroby elektriny voči jej spotrebe
• efektívne riadenie flexibility na strane spotreby a s výsledkom zníženia nárokov na zdrojovú primeranosť a uhlíkovú stopu

Budúci poskytovatelia flexibility: administratívne budovy, školské zariadenia, univerzity, informačné technológie a telekomunikácie, 
dátové centrá, batériové úložiská, technológie pre spracovanie kovov, mraziarne, chladiarne, zimné štadióny, letiská, nemocnice,
vodovody a kanalizácie, čističky odpadových vôd, teplárne, ťažba, lomy,
cementárne, chemičky, výroba vodíka, výroba elektriny pri spracovaní odpadu, papierne a spracovatelia dreva, poľnohospodári....
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ČO OČAKÁVAŤ OD PRÍCHODU AGREGÁTOROV - ZÁKAZNÍCI

Prínos agregácie pre zákazníkov:
• umožnenie využívania nových prístupov v rámci komunitnej energetiky 
• vyššia miera zapojenia do trhu s elektrinou 
• poskytovanie vlastnej flexibility pre posilnenie miestnej a regionálnej energetickej bezpečnosti
• v dlhodobom horizonte prínosom najmä pre drobných prosumers (aktívny užívatelia)

Využívanie agregácie v SEPS (klasické zdroje):
• SEPS umožňuje poskytovať PpS virtuálnym a fiktívnym blokom, čím zvyšuje ponuku disponibility na trhu s PpS na trhu v SR

• fiktívny blok – skupina zariadení so vzájomnou technologickou väzbou, ktorých spojenie je pre poskytovateľa PpS ekonomicky 
výhodnejšie, ako samostatné prevádzkovanie

• virtuálny blok – skupina zariadení, fiktívnych zariadení alebo fiktívnych blokov (na strane výroby a spotreby) určených pre poskytovanie 
PpS, ktoré sú bez technologickej väzby; vytvára sa za účelom umožnenia poskytovania PpS; zariadenia môžu byť umiestnené aj mimo 
územia SR;

SEPS umožňuje účasť na trhu s PpS aj tzv. zariadeniam LER (zariadenie s obmedzenou zásobou elektrickej energie), medzi ktoré patria batériové 
systémy (pre poskytovanie FCR)
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ČASOVÝ PLÁN PRÍPRAVY A IMPLEMENTÁCIE (AKO TO VIDÍME NA STRANE SEPS)

1) Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu Podporných služieb na 2023
• povinnosť nákupu 30 percent na dennom trhu
• obstaranie disponibility PpS na rok 2023 v rámci strednodobých a krátkodobých výberových konaní – podmienkou udelenie výnimky 

zo strany ÚRSO
• úprava TP pre poskytovanie PpS – jeseň 2022 (v nadväznosti na novelizáciu zákonov ZoE a Pravidlá trhu)
• ukončené VK najneskôr do 12/2022

2) Dlhodobá stratégia pre podporné služby 2024+
• Pripojenie na medzinárodné platformy pre RE a deregulácia cien RE

3) pilotný projekt agregácie flexibility – PIAF (2022 - 2023)
• Závery projektu ako podklad pre prípravu legislatívy (podmienka prijatia primárnej legislatívy)

4) implementácia národnej a európskej legislatívy
• Platformy pre zdieľanie disponibility a riešenie otázky cezhraničných kapacít pre zdieľanie regulačných služieb

5) implementácia EDC OKTE 
• Pripravuje sa koncept a prebieha diskusia medzi relevantnými subjektami (OKTE, PPS, PDS, dodávatelia)

6) postupný vstup agregátorov a rast objemov poskytovanej flexibility - skúsenosti z Veľkej Británie
• Vo Veľkej Británii agregátori už dnes ponúkajú viac ako polovicu regulačnej elektriny  a očakávajú úsporu do roku 2050 rádovo až 

v desiatkach miliárd libier. 



14


	RIADENIE ELEKTRIZAČNEJ SÚSTAVY V NOVOM DIZAJNE TRHU�Ako v priebehu nasledujúcich 2 rokov zmysluplne zmeniť systém, ktorý u nás funguje desiatky rokov� 
	Obsah Prezentácie
	Snímka číslo 3
	Snímka číslo 4
	Snímka číslo 5
	Snímka číslo 6
	Kľúčové zmeny v rokoch 2023 - 2024
	Kľúčové zmeny v rokoch 2023 - 2024
	Noví poskytovatelia flexibility a ich význam pre ES
	Rola agregátora na trhu s PpS
	Čo očakávať od príchodu agregátorov - definícia
	Čo očakávať od príchodu agregátorov - zákazníci
	Časový plán prípravy a implementácie (ako to vidíme na strane SEPS)
	Snímka číslo 14

