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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.  

2 



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  

skutočnosť prognóza 

- EBO V1 bl.1  
- EVO2 

krízový scenár 

+ EMO 3,4  

- ENO, - EVO 

+ 2,65 TWh 
OZE ++ 

OZE ++ 

- 8,43 TWh 
31,06  

28,06  

+ PPC Malženice 

ekonomická kríza 

rast ekonomiky 

- ENO, - EVO 

- PPC Malženice 
- PPC BA I. - EBO V1 bl.2 

+ PPC Malženice 
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+ ENO, + EVO 

+ EMO 3,4  

OZE +++ 

+ PPC Malženice 

Předvádějící
Poznámky prezentace
nárast výroby 2006/2007 = jadro + vodaNízkouhlíkový má síce v R+5 o takmer 1 TWh viac z obnoviteľných ale o 1,7 TWh menej z uhlia = záporná bilancia a preto ten spomínaný pokl



Vývoj inštalovaného výkonu ES SR – očakávaný scenár 

skutočnosť prognóza 
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69% 

73% 

76% 



Očakávaný vývoj výroby elektriny v ES SR – očakávaný scenár 

skutočnosť prognóza 
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80% 

83% 

88% 



Bilancia susedných ES do roku 2030 

- 1,2 TWh 

+ 12,5 TWh 

- 2,3 TWh 

- 12,8 TWh 
- 2,7 TWh 

Statistical Factsheets ENTSO-E, 2016 

2016 

VoLL (€/MWh) ~ HDP/spotreba 
"cena nedodanej energie" 

2 721 €/MWh 

2 743 €/MWh 

2 930 €/MWh 

4 807 €/MWh 
2 781 €/MWh 
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+ 61,2 TWh 
5 733 €/MWh 

∑+54,7 TWh 



Bilancia susedných ES do roku 2030 

+ 21,3 TWh 

+ 29,8 TWh 

+ 5,5 TWh 

- 15,9 TWh 
- 11,0 TWh 

ENTSO-E, MAF2017, 2020BE 

2020 
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+ 62,7 TWh 

∑ +92,4 TWh 



Bilancia susedných ES do roku 2030 

- 14,0 TWh 

- 0,8 TWh 

+ 1,6 TWh 

- 4,3 TWh 
- 6,0 TWh 

ENTSO-E, TYNDP2018, 2030ST (CY82) 

2030 
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+ 25,1 TWh 

∑ +1,6 TWh 



Ciele v oblasti cezhraničných prepojení do roku 2030 

 

   

   

  

 
  

Color code:

- Below 10% threshold

- Above 10% threshold

- not considered

 
  

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 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Otrokovice Ladce



Zabezpečenie primeranosti na území členského štátu 

ENTSO-E, TYNDP2018, 2030ST 

spoľahlivosť 
výroby 

elektriny 

spoľahlivosť 
importu 
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Hodnotenie spoľahlivosti prevádzky sústav členských štátov EÚ 

PREČO ? 
nárast FVE/VTE  

+ 
výrazné klimatické zmeny  

= 
zvyšujúci sa počet kritických stavov 

=>  
potreba zmeny prístupu pri 
plánovaní rozvoja sústavy 

AKO? 
Mid-term Adequacy Forecast 

(ENTSO-E) 
pravdepodobnostné celoeurópske  

hodnotenie zdrojovej dostatočnosti na 
nasledujúcich 10 rokov po rokoch 

Národné hodnotenie 
definovanie vlastnej úrovne 

spoľahlivosti  
EENS (GWh/rok), LOLE (h/rok), VoLL (€/MWh) 

AKÉ OPATRENIA ? 
krátkodobé opatrenia  

- regulačné opatrenia 
- zavedenie kapacitných mechanizmov 
pre dosiahnutie cieľov EÚ na základe 

posúdenia primeranosti 
dlhodobé opatrenia 

- výstavba cezhraničných prepojení 
- budovanie nových výrobných kapacít 
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Clean Energy Package 

Předvádějící
Poznámky prezentace
„očakávaná nedodaná energia“ (expected energy non served – EENS) 	(GWh/rok)„očakávaný výpadok zaťaženia“ (loss of load expectation – LOLE) 		(hod/rok) „hodnota nedodanej energie“ (value of lost of load – VoLL) 		(€/MWh) 



Trilateral Regional Adequacy Platform  

 cieľ = jednotný prístup k hodnoteniu primeranosti 

• vzájomná koordinácia a riešenie zdrojovej dostatočnosti na regionálnej úrovni 

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

 26.01.2017, Praha = začiatok bilaterálnej spolupráce ČEPS - SEPS 

 24.10.2017, Praha = vznik TRAP, trojstranná spolupráca ČEPS - SEPS - MAVIR 

 základné úlohy:   

• stanovenie spoločných predpokladov = očakávaný a krízový scenár 

• vypracovanie spoločnej správy  

• vzájomne koordinovaný prístup k MAF ENTSO-E 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
PLEF: Pentalateral Energy Forum / AT-BE-DE-FR-LU-NL-CH



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 
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