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Prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR 

?

• Aké sú povinnosti PPS v zmysle príslušnej legislatívy ?

• Zabezpečenie dlhodobo spoľahlivého, bezpečného a účinného prevádzkovania sústavy,

• Poskytnúť informácie pre MH SR potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,

• Poskytnúť informácie pre MH SR na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na 15 rokov. 

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/89/ES o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti 
dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry

??

• Čo musí mať PPS na zreteli pri zaistení bezpečnosti dodávok elektriny ?

• Unbundling a spoločný trh s elektrinou, 

• Klimatické ciele (môžu mať zásadný vplyv na úroveň bezpečnosti dodávok),

• Príprava Clean Energy Package (CEP)

???
• Aké má PPS možnosti v oblasti zabezpečenia bezpečnosti dodávok elektriny ? 

• Budovanie nových prenosových kapacít, avšak nie zdrojov. 
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Prístup k hodnoteniu primeranosti z pohľadu prevádzkovateľa PS SR 

• overenie schopnosti sústavy pokryť predpokladanú 
spotrebu elektriny v každom časovom okamihu s 
ohľadom na dostupnú výrobnú kapacitu a 
neurčitosti prevádzky výrobných zariadení

zdrojová 
primeranosť

• overenie schopnosti sústavy vysporiadať 
nedostatok/prebytok výkonu v sústave 
primeranosťou prenosových kapacít a 
primeranosťou PpS v každom časovom okamihu   

systémová 
primeranosť
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Vývoj bilancie ES SR 
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Očakávaný vývoj výroby elektriny v ES SR – očakávaný scenár

skutočnosť prognóza
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-1,2 TWh

+ 12,5 TWh

- 2,3 TWh

- 12,8 TWh

- 2,7 TWh

+ 61,2 TWh

Statistical Factsheets ENTSO-E, 2016

2016

∑+54,7 TWh

Bilancia susedných ES do roku 2030
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+ 9,6 TWh

+ 16,3 TWh

+ 4,7 TWh

- 16,3 TWh

- 12,2 TWh

ENTSO-E, MAF2018, preliminary results

2020

+ 24,7 TWh

∑ +26,9 TWh

Bilancia susedných ES do roku 2030
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- 14,0 TWh

- 0,8 TWh

+ 1,6 TWh

- 4,3 TWh
- 6,0 TWh

ENTSO-E, TYNDP2018, 2030ST (CY82)

2030

+ 25,1 TWh

∑ +1,5 TWh

Bilancia susedných ES do roku 2030
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Ciele v oblasti cezhraničných prepojení do roku 2030
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Interconnection 
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2020
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Interconnection 
target 10% criteria
2020

Ciele pre zabezpečenie bezpečnosti dodávok

• Do roku 2020 zabezpečiť 10 % podiel importnej prenosovej kapacity 
na inštalovanom výkone [Oznámenie COM(2015) 82].
• pre dosiahnutie cieľa využiť predovšetkým PCI projekty,
• zvláštna pozornosť pre projekty, ktoré zvýšia prenosovú kapacitu, 

ktoré sú v súčasnosti pod 10%.

• Do roku 2030 zabezpečiť 15 % podiel importnej prenosovej kapacity 
na inštalovanom výkone [Oznámenie COM(2017) 718 final].

Indikatívne parametre pre ďalší rozvoj cezhraničných prepojení:
[Towards a sustainable and integrated Europe, Report of the Commission Expert Group on 
electricity interconnection targets, November 2017]

• minimalizácia rozdielov vo veľkoobchodných trhových cenách 
(>2 €/MWh) medzi členskými štátmi, regiónmi alebo oblasťami ponuky,

• maximálne pokrytie dopytu (NomTCIMP < 30% Pmax),
• optimálne využitie výroby elektriny z OZE (NomTCEXP < 30% Pinst OZE). 2020, TYNDP2016 ENTSO-E
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Vývoj cezhraničných kapacít PS SR

2018 – Zvýšenie Idov na SK-UA 400kV vedení Veľké Kapušany - Mukachevo

2021 – Odstavenie CZ-SK 220kV vedenia Sokolnice - Senica

2026 – Obnova vedenia CZ-SK 400kV vedenia 
Nošovice - Varín
2026 – Odstavenie CZ-SK 220kV vedenia 
Lískovec-Považská Bystrica

2020 – Uvedenie do prevádzky nových SK-HU vedení 2x400kV Gabčíkovo -
Veľký Ďur-Gönyű a 1x400kV Rimavská Sobota-Sajóivánka
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Po roku 2030 sa uvažuje s výstavbou nového   
CZ - SK 400 kV vedenia Otrokovice - Ladce



Mapa Prenosovej sústavy SR - rok 2030

Otrokovice



Zabezpečenie primeranosti na území členského štátu
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výroba
elektriny

spoľahlivosť

import



Hodnotenie spoľahlivosti prevádzky sústav členských štátov EÚ

PREČO ?
AKO ?

AKÉ OPATRENIA ?

- kapacitné mechanizmy

- cezhraničné prepojenia

- nové výrobné kapacity
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Clean Energy Package

EENS
[GWh/rok]

LOLE
[h/rok]

VoLL
[€/MWh]

- kapacitné mechanizmy



Trilateral Regional Adequacy Platform 

 cieľ = plnenie požiadaviek v zmysle „Clean Energy Package“

• vzájomná koordinácia a riešenie zdrojovej primeranosti na regionálnej úrovni

• výmena informácií a skúseností pri tvorbe modelov pre hodnotenie dostatočnosti na
národnej úrovni v zmysle CEP

• ekvivalent projektu PLEF (Pentalateral Energy Forum)

 základné úlohy:

• stanovenie spoločných predpokladov = očakávaný a krízový scenár

• vypracovanie spoločnej správy o primeranosti v regióne

• vypracovanie krízových scenárov pre hodnotenie primeranosti

• vzájomne koordinovaný prístup k MAF ENTSO-E
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Zhrnutie

Ciele EÚ sú dôležité, ale dôležitejšie je zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti národných sústav.

Prevádzkovateľ PS je len jedným z článkov v procese zabezpečenia primeranosti sústav. 

Okrem hodnotenia národnej primeranosti je nevyhnutné hodnotiť aj regionálnu primeranosť sústavy.

Kapacitné mechanizmy môžu byť riešením len do určitej miery, avšak na úkor férového a dobre 
fungujúceho trhu s elektrinou.  

Vzhľadom na "povinný" rozvoj OZE nebude možné hodnotiť primeranosť sústav bez 
pravdepodobnostného prístupu.

Pri náhrade existujúceho inštalovaného výkonu je okrem samotnej veľkosti kapacity dôležitá aj 
technológia výroby elektriny.
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Ďakujem za pozornosť



Hodnota nedodanej energie 2016
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Eurostat, 2016

Ako oceňovať nedodanú energiu?

VoLL – Value of Lost Load (€/MWh) ~ HDP / „Netto“ spotreba

HDP – Hrubý domáci produkt v bežných cenách (€)
„Netto“ spotreba (MWh)

Predstavuje maximálnu hodnotu vplyvu dlhodobého výpadku 
dodávky elektriny na tvorbu HDP (nemusí platiť pri krátkodobých 
výpadkoch).



Hodnota nedodanej energie 2016
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Eurostat, 2016

Ako oceňovať nedodanú energiu?

VoLL – Value of Lost Load (€/MWh) ~ HDP / „Netto“ spotreba

HDP – Hrubý domáci produkt prepočítaný na paritu kúpnej sily (€)
„Netto“ spotreba (MWh)

Predstavuje maximálnu hodnotu vplyvu dlhodobého výpadku 
dodávky elektriny na tvorbu HDP (nemusí platiť pri krátkodobých 
výpadkoch).

klik späť



Kapacitné mechanizmy v rámci EÚ
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Capacity auction (since 2014 - first
delivery in 2017/18). CM operational

Capacity requirements
(certification started 4/2015, first
delivery in 2017), demand
response schemes (positive
decision on 07.02.2018).

CM approved

EOM

N/ACapacity payments (since 2007). 
Considering reliability options.

Capacity payments (since 2008, 
part of them do not apply to new 
capacity installed as of 1/2016) –
Tendering for capacity considered 
but no plans.

Capacity payments (since 2010 
partially suspended between May  
2011 and December 2014).

Market-wide capacity mechanisms
(positive decision on  07.02.2018).

Strategic reserve (since 2007).

Strategic reserve (since 2004) -
gradual phase-out postponed
to 2025.

Network reserves

Strategic reserves

Strategic reserve
(positivedecision on 
07.02.2018, duration from
10/2019 to 9/2025). 

Market-wide capacity
mechanisms (positive decision
on   07.02.2018).

Strategic reserve (since
11/2014, positive decision on 
07.02.2018, duration until
03/2022).

Tender (since November 2013)

Demand response
schemes(positive decision on 
07.02.2018), capacity payments
existed from 2006 to 2014).klik späť

Zdroje:
1. ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Gas Markets in 2016)
2. European Commission -Press release, State aid: Commission approves six electricity capacity 

mechanisms to ensure security of supply in Belgium, France, Germany, Greece, Italy and Poland)


