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Bratislava 22. augusta 2019 

Číslo: 17237/2019-4130-40069 
 
 
 

 

ROZHODNUTIE 
 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 88 ods. 2 písm. f) v spojení 

s §  24 ods. 3 písm. a) b) a f), § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon 

o energetike“)  

 

mení rozhodnutie  

 

č. 24/2015 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 2. septembra 2015, 

číslo: 22572/2015-1000-41047, ktorým boli vo všeobecnom hospodárskom záujme 

z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti dodávok elektriny prevádzkovateľovi prenosovej 

sústavy - spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., so sídlom Mlynské nivy 

59/A, 824 84 Bratislava 26 od 1. januára 2017 uložené povinnosti 

 

nasledovne: 

 

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy - spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a. s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 je povinná od 1. januára 

2017 do 31. augusta 2019 

a) zabezpečiť prednostný prístup a prednostný prenos elektriny vyrobenej z domáceho 
uhlia na vymedzenom území na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR 
(ďalej len MH SR) vo všeobecnom hospodárskom záujme, 

b) sledovať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia MH SR vo 
všeobecnom hospodárskom záujme na celkovej domácej spotrebe elektriny na 
vymedzenom území v jednotlivých rokoch, 

c) obstarať od roku 2017 do 31. augusta 2019 od výrobcu elektriny, ktorý v roku 
predchádzajúcemu príslušnému roku vyrobil viac ako 10 TWh elektriny, podporné 
služby potrebné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy zo 
zariadení na výrobu elektriny z domáceho hnedého uhlia na vymedzenom území 
Slovenskej republiky, konkrétne sekundárnu reguláciu výkonu a frekvencie ročne 
v objeme 10 MW  hodinového výkonu po dobu celého príslušného roka,

d) pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) uhradiť výrobcovi elektriny cenu, 
ktorá je rovná váženému priemeru ceny za poskytovanie disponibility príslušnej 
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podpornej služby na základe výsledku ročného výberového konania na príslušný rok, 
ktoré bude zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy, 

e) pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) predložiť Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví na schválenie podklady na stanovenie ceny za poskytovanie 
disponibility podporných služieb podľa písmena d) v termíne každoročne do 
31. decembra roku predchádzajúcemu roku plnenia povinností podľa písmena c) tohto 
rozhodnutia, 

f) v termíne do 60 kalendárnych dní po skončení kalendárneho roka informovať MH SR o 
plnení povinností podľa písmen b), c) a d).  
 

Odôvodnenie: 

 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 47/2010 schválila všeobecný hospodársky 

záujem na využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny na obdobie rokov 2011 – 2020 s 

výhľadom do roku 2035 v určenom objeme a uložila ministrovi hospodárstva určiť vo 

všeobecnom hospodárskom záujme dotknutým účastníkom trhu s elektrinou povinnosti pre 

zabezpečenie schváleného objemu výroby a dodávok elektriny z domáceho uhlia, vrátane 

podporných služieb, ako aj prenosu a distribúcie elektriny. 

 

Uznesením vlády SR č. 381/2013 bol schválený program optimalizácie výroby 

elektriny z domáceho uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme do roku 2030. Následne na 

to bolo schválené uznesenie vlády SR č. 140/2015, ktoré uložilo ministrovi hospodárstva 

Slovenskej republiky pokračovať v súlade s uznesením vlády SR č. 381/2013 v podpore 

výroby elektriny z domáceho uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme do roku 2030 a 

zároveň zvážiť možnosť určiť vo všeobecnom hospodárskom záujme povinnosti pre využitie 

schváleného objemu výroby a dodávok elektriny z domáceho uhlia, vrátane podporných 

služieb, ako aj prenosu a distribúcie elektriny na viacročné obdobie s prihliadnutím na dopad 

na koncové ceny elektriny. 

 

Na základe uvedeného, MH SR vydalo rozhodnutie č. 24/2015 z 2. septembra 2015, 

v ktorom vo všeobecnom hospodárskom záujme uložilo tieto povinnosti: 

i. zabezpečiť prednostný prístup a prednostný prenos elektriny vyrobenej z domáceho uhlia 
na vymedzenom území na základe rozhodnutia MH SR vo všeobecnom hospodárskom 
záujme, 

ii. sledovať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia MH SR vo 
všeobecnom hospodárskom záujme na celkovej domácej spotrebe elektriny na 
vymedzenom území v jednotlivých rokoch, 

iii. obstarať od roku 2017 až do roku 2030 od výrobcu elektriny, ktorý v  roku 
predchádzajúcemu príslušnému roku vyrobil viac ako 10 TWh elektriny, podporné služby 
potrebné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy zo zariadení 
na výrobu elektriny z domáceho hnedého uhlia na vymedzenom území Slovenskej 
republiky, konkrétne sekundárnu reguláciu výkonu a frekvencie ročne v objeme 
10 MW  hodinového výkonu po dobu celého príslušného roka, 

iv. pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) uhradiť výrobcovi elektriny cenu, 
ktorá je rovná váženému priemeru ceny za poskytovanie disponibility príslušnej 
podpornej služby na základe výsledku ročného výberového konania na príslušný rok, 
ktoré bude zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy, 
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v. pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) predložiť Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví na schválenie podklady na stanovenie ceny za poskytovanie 
disponibility podporných služieb podľa písmena d) v termíne každoročne do 31. decembra 
roku predchádzajúcemu roku plnenia povinností podľa písmena c) tohto rozhodnutia, 

vi. v termíne do 60 kalendárnych dní po skončení kalendárneho roka informovať MH SR o 
plnení povinností podľa písmen b), c) a d). 

 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 580/2018 schválila všeobecný hospodársky 

záujem na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny v uzlovej oblasti Bystričany.  

 

Dôvodom pre vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie 

bezpečnosti dodávok elektriny vládou Slovenskej republiky je existencia problému so 

zabezpečením bezpečnosti dodávok elektriny v uzlovej oblasti Bystričany, ktorý súvisí 

s rizikom nedostatočného pokrytia spotreby elektriny v predmetnej uzlovej oblasti v danom 

čase v prípade výpadku kľúčovej infraštruktúry prenosovej sústavy.  

 

Za účelom definitívneho zabezpečenia bezpečnosti dodávok v uzlovej oblasti 

Bystričany je potrebné vykonať plánované zvýšenie výkonu elektrizačnej sústavy, 

prostredníctvom plánovaného infraštruktúrneho posilnenia uzlovej oblasti Bystričany zo 

strany Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., a to konkrétne dokončenie 

významného posilnenia transformačnej kapacity transformačnej stanice Bystričany, 

dokončenie výstavby 2x400 kV vedenia z transformačnej stanice Križovany do transformačnej 

stanice Bystričany a 2x400 kV vedenia z transformačnej stanice Bystričany do transformačnej 

stanice Horná Ždaňa a ich uvedenie do trvalej prevádzky.  

 

Po zrealizovaní vyššie uvedených investícií sa výrazným spôsobom zvýši bezpečnosť 

zásobovania uzlovej oblasti Bystričany a po ich dokončení a uvedení do trvalej prevádzky už 

nebude potrebné ponechávať v prevádzke elektráreň Nováky na zabezpečenie dodávok 

elektriny do  uzlovej oblasti Bystričany. 

 

Z týchto dôvodov, vláda Slovenskej republiky na návrh MH SR uznesením č. 

580/2018 z 12.12.2018 schválila podľa § 24 ods. 1 zákona o energetike a v súlade s § 24 ods. 

2 zákona o energetike všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti dodávok 

elektriny v  uzlovej oblasti Bystričany. Všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie 

bezpečnosti dodávok elektriny bol vládou Slovenskej republiky v zmysle jej uznesenia č. 

580/2018 schválený do ukončenia a uvedenia do trvalej prevádzky projektu plánovaného 

zvýšenia výkonu elektrizačnej sústavy v uzlovej oblasti Bystričany, pokým budú bloky 1 a 2 a 

blok A tepelnej elektrárne Nováky spĺňať podmienky platných predpisov na ochranu 

životného prostredia, v každom prípade však najneskôr do konca roka 2023. V tejto súvislosti 

MH SR vypracovalo analýzu vplyvu navrhovaných opatrení v zmysle § 24 ods. 2 zákona o 

energetike, ktorú predložilo vláde Slovenskej republiky a ktorú vláda Slovenskej republiky pri 

schvaľovaní všeobecného hospodárskeho záujmu vzala na vedomie.  

 

Všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny je 

taktiež v súlade s kapitolou II, článok 3, bod 2 Smernice č. 2009/72/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. 

Uvedené bolo potvrdené rozhodnutím Európskej komisie SA.52687 z 10. mája 2019. 

 

Na základe uvedeného, povinnosti uložené rozhodnutím č. 24/2015 ich adresátovi, 

prevádzkovateľovi prenosovej sústavy – spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová 
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sústava, a. s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, pôvodne uložené do konca 

roka 2030 sa budú uplatňovať do 31. augusta 2019. Vzhľadom na uvedené bolo potrebné 

pristúpiť k zmene rozhodnutia č. 24/2015.  

 

MH SR listom č. 17237/2019-4130-38143 oznámilo začatie správneho konania 

dotknutým účastníkom správneho konania. 

MH SR elektronicky požiadalo prevádzkovateľa prenosovej sústavy - spoločnosť 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. o vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k 

spôsobu jeho zistenia, prípadne o návrh na jeho doplnenie. 

 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. zaslala elektronicky dňa 21. augusta 

2019 stanovisko, v ktorom sa uvádza: „Vzhľadom na to, že pripravované Rozhodnutie MH SR 

vo VHZ skracuje obdobie, na ktoré sú uložené povinnosti prevádzkovateľovi prenosovej 

sústavy do 31.08.2019, voči takémuto návrhu nemáme námietky“.  

 
Vzhľadom na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky elektriny pre 

odberateľov v uzlovej oblasti Bystričany je nevyhnutné zabezpečiť uložené opatrenia do 

31. augusta 2019. 

 
S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 
 
 
Poučenie: 
 

Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný 

opravný prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Peter Žiga, PhD. 

                 minister 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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

 

Na vedomie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 


