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1. Úvod 
P���a �l. 7, ods. 4 Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo d�a 14. apríla 2016, ktorým sa 
stanovuje sie�ový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektriza�nej 
sústavy (�alej len „Nariadenie“), je príslušný prevádzkovate� sústavy alebo prevádzkovate�
prenosovej sústavy povinný predloži� na schválenie príslušnému orgánu návrh všeobecne 
platných požiadaviek alebo metodík použitých na ich výpo�et alebo stanovenie, a to do dvoch 
rokov od nadobudnutia ú�innosti tohto Nariadenia, t. j., do 17.5.2018. 

Dokument neobsahuje: 

- špecifikáciu požiadaviek na pripojenie výrobných zariadení, ktoré majú by� v zmysle 
Nariadenia stanovené až po dohode príslušného prevádzkovate�a sústavy 
s vlastníkom výrobného zariadenia, prípadne v koordinácii s prevádzkovate�om 
prenosovej sústavy SR. Tieto požiadavky budú stanovené individuálne v príslušných 
zmluvách medzi príslušným prevádzkovate�om sústavy a majite�om výrobného 
zariadenia v procese pripájania, 

- špecifikáciu požiadaviek na pripojenie výrobných zariadení, ktorých implementácia 
v zmysle Nariadenia nie je povinná a ktorých uplatnenie sa SEPS ako prevádzkovate�
prenosovej sústavy a ako príslušný prevádzkovate� sústavy rozhodol nevyžadova�,  

- špecifikáciu požiadaviek na pripojenie výrobných zariadení, ktoré v zmysle Nariadenia 
stanovuje prevádzkovate� sústavy, do ktorej je dané výrobné zariadenie pripájané, a 
to so zoh�adnením výkonových limitov pre zaradenie výrobných zariadení do 
jednotlivých kategórií, v zmysle rozhodnutia ÚRSO �. 0005/2018/E-EU, ktoré 
nadobudlo právoplatnos� d�a 3.3.2018. 

V súlade s vyššie uvedeným, SEPS ako prevádzkovate� prenosovej sústavy, týmto predkladá 
na schválenie na ÚRSO návrh parametrov technických požiadaviek pre výrobné zariadenia 
typu A, B, C a D pripájaných do elektriza�nej sústavy SR, ktoré v zmysle Nariadenia stanovuje 
príslušný prevádzkovate� prenosovej sústavy, a parametrov technických požiadaviek pre 
výrobné zariadenia typu D, pripájaných do prenosovej sústavy SR, ktoré pod�a Nariadenia 
stanovuje príslušný prevádzkovate� sústavy. Dokument obsahuje nastavenia parametrov len 
tzv. non-exhaustive požiadaviek, ktoré musia by� v zmysle Nariadenia definované na národnej 
/ regionálnej úrovni.  

Tento dokument vznikal v sú�innosti s prevádzkovate�mi regionálnych distribu�ných sústav 
a s prevádzkovate�mi susedných prenosových sústav v rozsahu predpokladanom v zmysle 
Nariadenia a predstavuje sú�asný prístup SEPS k technickým požiadavkám a schopnostiam 
novo pripájaných zariadení do ES SR. SEPS pri stanovení vybraných parametrov požiadaviek 
brala do úvahy aj odporú�ania implementa�ných príru�iek spracovaných ENTSO-E.  

Technické požiadavky sú stanovené v zmysle Nariadenia ako minimálne. Ak výrobné 
zariadenie má schopnos� sp��a� prísnejšie požiadavky a ich využívanie nemá negatívny vplyv 
na normálnu prevádzku tohto zariadenia, potom sa prevádzkovate� zariadenia 
a prevádzkovate� prenosovej sústavy môžu individuálne dohodnú� na plnení prísnejších 
požiadaviek. 
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2. Požiadavky pre jednotky na výrobu 
elektrickej energie pripájané do 
elektriza�nej sústavy SR, ktoré stanovuje 
SEPS ako prevádzkovate� prenosovej 
sústavy. 

&'(' )*+,-.-/03 5- 6780/85�nú stabilitu  

2.1.1. Frekven�né rozsahy a �asové obdobie prevádzky  

R�9���	���

Nariadenie �l. 13, ods. 1a (i) 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu A, B, C a D musí by� schopná prevádzky 
a zosta� pripojená k sústave pri danej frekvencii po�as stanoveného minimálneho �asového 
obdobia. 

Špecifikácia 

• frekven�ný rozsah a �asové obdobie prevádzky: 

Frekven�ný rozsah Doba zotrvania v prevádzke 

<:;=> ?@ � :A=> ?@B CD ��	E

<:A=> ?@ � :F=D ?@B CD ��	E

2.1.2. Rýchlos� zmeny frekvencie  

R�9���	���

Nariadenie �l. 13, ods. 1b 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu A, B, C a D musí zosta� pripojená k sústave 
a by� schopná prevádzky pri stanovenej rýchlosti zmeny frekvencie. Výrobná jednotka musí 
stanovenú rýchlos� zmeny frekvencie vydrža� bez poškodenia a vypnutia vnútornej ochrany 
zariadenia. 
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• limitná hodnota rýchlosti zmeny frekvencie je ±2 Hz/s v �asovom okne 500 ms; 

• každá výrobná jednotka pripájaná do ES SR musí vydrža� nastavenú rýchlos� zmeny 
frekvencie bez poškodenia zariadenia a vypnutia vnútornej ochrany zariadenia. 

2.1.3. Odozva �inného výkonu  pri zvýšenej frekvencii LFSM-O  

R�9���	���

Nariadenie �l. 13, ods. 2 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu A, B, C a D musí sp��a� požiadavky na 
zníženie �inného výkonu ako odozvu na zvýšenú frekvenciu v sústave (LFSM-O).  

Špecifikácia 

• frekven�ná hranica aktivácie zmeny �inného výkonu:  50,2 Hz; 

• statika 5% z Pmax; 

• po aktivácii celkovej rezervy �inného výkonu musí zariadenie musí zosta� pracova� na 
minimálnom výkone. 

2.1.4. Prípustné zníženie �inného výkonu  

R�9���	���

Nariadenie �l. 13, ods. 4, 5 

Popis 

Zníženie �inného výkonu z hodnoty maximálneho výkonu je pri klesajúcej frekvencii v sústave 
pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu A, B, C a D prípustné za podmienok 
stanovených prevádzkovate�om prenosovej sústavy. 

Špecifikácia 

• zníženie výkonu pri poklese frekvencie v sústave pod 49 Hz je prípustné 
v maximálnom rozsahu 2% Pmax/Hz.  

• zníženie výkonu nie je možne pri frekvencii v sústave nad 49 Hz vrátane. 
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· zníženie �inného výkonu pri poklese frekvencie je prípustné len pre tie výrobné 
zariadenia, ktoré sú technologicky takto limitované.  

• toto zníženie platí pre menovité podmienky okolitého prostredia, ktoré sú garantované 
výrobcom: 

o teplota: 15°C ; 

o relatívna vlhkos� vzduchu: 60% 

o nadmorská výška: 350 - 420 m. n. m 

2.1.5. Automatické pripojenie do sústavy  

R�9���	���

Nariadenie �l. 13, ods. 7 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu A, B a C musí by� pri splnení stanovených 
podmienok schopná automaticky sa pripoji� k sústave. 

Špecifikácia 

• Výrobné zariadenie typu A:  

o frekven�ný rozsah, v rámci ktorého je povolené automatické pripojenie:  
47,5 – 50,05 Hz s oneskorením 30 - 900 s; 

o napätie v mieste pripojenia musí by� v rozmedzí od 95 po 110 Un; 

o doba, po�as ktorej musí by� frekvencia a napätie v stanovených limitoch: 
minimálne 300 s; 

o povolený gradient nárastu �inného výkonu na výstupe po pripojení k sústave 
musí by� maximálne 10% Pn / min. 

• Výrobné zariadenie typu B, C: 

o frekven�ný rozsah, v rámci ktorého je povolené automatické pripojenie 
zariadenia k sústave je 47,5 – 50,05 Hz s oneskorením 300 - 900 s;  
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o napätie v mieste pripojenia musí by� v rozmedzí od 95 po 105 Un; 

o doba, po�as ktorej musí by� frekvencia a napätie v stanovených limitoch: 
minimálne 300 s; 

o povolený gradient nárastu �inného výkonu na výstupe po pripojení k sústave 
musí by� maximálne 10% Pn / min.  

2.1.6. Lehota na prispôsobenie požadovanej hodnoty �inného výkonu  

R�9���	���

Nariadenie �l. 15, ods. 2a 

Popis 

Každá výrobná jednotka typu C a D musí by� schopná dosiahnu� požadovanú hodnotu 
�inného výkonu v rámci stanovenej tolerancie požadovaného výkonu a lehoty, v ktorej má by�
stanovená hodnota �inného výkonu dosiahnutá. 

Špecifikácia 

• doba na dosiahnutie ustáleného stavu v toleran�nom pásme požadovaného zníženia 
�inného výkonu: 

o synchrónna jednotka � 30 s, 

o jednotka parku zdrojov � 20 s; 

• doba na dosiahnutie ustáleného stavu v toleran�nom pásme požadovaného zvýšenia 
�inného výkonu: 

o synchrónna jednotka � 6 min, 

o jednotka parku zdrojov � 30 s; 

• tolerancia požadovanej hodnoty �inného výkonu: 2-10% z Pn, maximálne však 5 MW; 

2.1.7. Odozva �inného výkonu pri zníženej frekvencii  

R�9���	���

Nariadenie �l. 15, ods. 2c 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu C a D musí sp��a� požiadavky na zvýšenie 
�inného výkonu ako odozvu na zníženie frekvencie  v sústave.  

Špecifikácia 

• frekven�ná hranica aktivácie zmeny �inného výkonu  49,8 Hz; 

• statika 5% z Pmax  
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2.1.8. Odozva �inného výkonu na zmenu frekvencie  

R�9���	���

Nariadenie �l. 15, ods. 2d (i), (iii), (iv), (v) 

Popis 

Jednotky na výrobu elektrickej energie typu C a D musí sp��a� požiadavky pri prevádzke 
pracovného režimu zmeny frekvencie . 

Špecifikácia 

• zmena �inného výkonu vztiahnutá k maximálnej kapacite minimálne ±2 % Pmax; 

• necitlivos� regulátora �inného výkonu � <  ±10 mHz; 

• celá rezerva �inného výkonu sa musí využi� pri frekven�nej zmene  ±200 mHz; 

• statika (bude ur�ená z výkonu, ku ktorému je vztiahnutá FSM a pásma necitlivosti 
frekven�nej odozvy), avšak v rozsahu 2-12%; 

• prvotné oneskorenie reakcie maximálne 2s; 

• maximálny aktiva�ný �as 30s; 

• doba poskytovania úplnej odozvy �inného výkonu min 15 min 

2.1.9. Riadenie obnovy frekvencie  

R�9���	���

Nariadenie �l. 15, ods. 2e 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu C a D musí by� schopná podie�a� sa na 
obnove frekvencie na jej menovitú hodnotu alebo na zachovaní plánovaných hodnôt tokov 
výmeny energie medzi regula�nými oblas�ami v súlade so stanovenými špecifikáciami. 

Špecifikácia 

• rozsah zmeny �inného výkonu 40-60% Pn; 

• rýchlos� zmeny �inného výkonu 4% Pn/min 
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2.1.10. Monitorovanie odozvy �inného výkonu na zmenu frekvencie v reálnom 
�ase  

R�9���	���

Nariadenie �l. 15, ods. 2g 

Popis 

Pre ú�ely monitorovania odozvy �inného výkonu na zmenu frekvencie,  musí by� každé 
výrobné zariadenie typu C a D, na požiadanie PPS, vybavené komunika�ným rozhraním 
umož�ujúcim prenos signálov od zariadenia na výrobu elektrickej energie do riadiaceho 
centra PPS zabezpe�eným spôsobom v reálnom �ase a v stanovenom rozsahu. 

Špecifikácia 

Signály zasielané na požiadanie PPS do riadiaceho centra PPS v reálnom 

• stav odozvy �inného výkonu (zapnutý/vypnutý); 

• plánovaný �inný výkon na výstupe; 

• skuto�ná hodnota �inného výkonu na výstupe; 

• skuto�né nastavenia parametrov odozvy �inného výkonu na zmenu frekvencie; 

• statika a pásmo necitlivosti; 

•  v prípade agregovaných zariadení pozostávajúcich z výrobných jednotiek typu A a B 
musia tieto poskytnú� vyššie uvedené údaje jednotlivo pre každý zdroj v skupine; 

• zoznam dodato�ných signálov, ktoré musí zdroj alebo skupina zdrojov poskytujúca 
odozvu �inného výkonu na zmenu frekvencie v sústave poskytnú� PPS na overenie 
realizácie zmeny �inného výkonu ako rekciu na zmenu frekvencie v sústave bude 
dohodnutý v individuálnych zmluvách o pripojení, resp. absolvovania postupu 
predbežného schválenia, nevyhnutného pre poskytovate�a tejto podpornej služby 
PPS. 

2.2. Požiadavky na napä�ovú stabilita 

2.2.1. Napä�ové rozsahy a �asové obdobie prevádzky  

R�9���	���

Nariadenie �l. 16, ods. 2a (i)  

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu A, B, C a D musí by� schopná 
prevádzky a zosta� pripojená k sústave pri danom napätí po�as stanoveného minimálneho 
�asového obdobia. 



S!"#$# 11 z 24

�
���9������G

• minimálne �asové rozsahy, po�as ktorých musí by� jednotka schopná prevádzky pri 
danom napätí v mieste pripojenia na napä�ovej hladine 110 kV bez odpojenia od 
sústavy. 

Rozsah napätia �asové obdobie prevádzky 

H����I 
� J ���K 
�L MD  minút   

· minimálne �asové rozsahy, po�as ktorých musí by� jednotka schopná prevádzky pri 
danom napätí v mieste pripojenia na napä�ovej hladine 400 kV bez odpojenia od 
sústavy 

Rozsah napätia �asové obdobie prevádzky 

H���K 
� J ���� 
�L MD minút 

2.2.2. Požiadavka na systémový stabilizátor 

R�9���	���

Nariadenie �l. 19, ods. 2b (v) 

Popis 

Synchrónna výrobná jednotka typu D musí by� od stanovenej hodnoty inštalovaného výkonu 
vybavená systémovým stabilizátorom na tlmenie kmitov �inného výkonu. 

Špecifikácia 

• synchrónna jednotka s inštalovaným výkonom 50 MVA a viac musia by� vybavené 
systémovým stabilizátorom. 

2.2.3. Požiadavka na tlmenie kmitov �inného výkonu 

R�9���	���

Nariadenie �l. 21, ods. 3f 

Popis 

Jednotka parku zdrojov typu C a D musí by� od stanovenej hodnoty inštalovaného výkonu 
schopná prispie� k tlmeniu kmitov �inného výkonu. 

Špecifikácia 

• jednotka parku zdrojov s inštalovaným výkonom 5 MVA a viac musí by� schopná 
prispie� k tlmeniu kmitov �inného výkonu.  
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2.2.4. Uprednost�ovanie príspevku �inného alebo jalového výkonu  

R�9���	���

Nariadenie �l. 21, ods. 3e 

Popis 

V prípade poruchy v sústave, pri ktorej sa vyžaduje schopnos� prevádzky po�as skratu, musí 
jednotka parku zdrojov typu C a D plni� požiadavku na dodávku bu� �inného alebo jalového 
výkonu, v zmysle špecifikácie PPS. 

Špecifikácia 

• v prípade prevádzky po�as skratu, bude jednotka parku zdrojov prednostne dodáva�  
�inný výkon, a to najneskôr do 150 ms od vzniku poruchy. 

2.3. Požiadavky súvisiace s odolnos�ou výrobných zariadení  

2.3.1. Prevádzka zariadenia po�as symetrického skratu  

R�9���	���

Nariadenie �l. 14, ods. 3a (i - iii)  

Nariadenie �l. 14, ods. 3b 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu B a C musí by� schopná zosta� pripojená 
k sústave a pokra�ova� v stabilnej prevádzke po�as zabezpe�enej poruchy v prenosovej 
sústave za podmienok stanovených daným �asovým priebehom napätia v mieste pripojenia. 

Stanovený �asový priebeh napätia vyjadruje dolný limit skuto�ného priebehu združeného 
napätia v mieste pripojenia po�as symetrického skratu v sústave. 	asový priebeh napätia 
v mieste pripojenia po�as asymetrického skratu je rovnaký. 

Špecifikácia 

• Synchrónna jednotka: 

o zariadenie musí by� schopné stabilnej prevádzky pri poklese napätia po�as 
poruchy v sústave na hodnotu 0,05 pu po dobu minimálne 150 ms; 

o v momente odstránenia poruchy (minimálne 150 ms od vzniku poruchy 
v sústave) musí by� nárast napätie v mieste pripojenia na hodnotu 0,7 pu; 

o do 1,5 sekundy od vzniku poruchy, musí by� nárast napätie v mieste pripojenia 
na hodnotu U = 0,85 pu.  
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· Jednotka parku zdrojov 

o zariadenie musí by� schopné stabilnej prevádzky pri poklese napätia po�as 
poruchy v sústave na hodnotu 0,05 pu po dobu minimálne 150 ms; 

o v momente odstránenia poruchy (minimálne 150 ms od vzniku poruchy 
v sústave) musí by� nárast napätie v mieste pripojenia na hodnotu 0,15 pu; 

o do 3 sekúnd od vzniku poruchy, musí by� nárast napätie v mieste pripojenia na 
hodnotu U = 0,85 pu. 
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2.3.2. Prevádzka zariadenia po�as symetrického skratu v sústave  

OQTQUQVWXQ

Nariadenie �l. 16, ods. 3a (i) 

Nariadenie �l. 16, ods. 3c 

�����

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu D musí by� schopná zosta� pripojená 
k sústave a pokra�ova� v stabilnej prevádzke po�as zabezpe�enej poruchy v prenosovej 
sústave za podmienok stanovených daným �asovým priebehom napätia v mieste pripojenia. 

Stanovený �asový priebeh napätia vyjadruje dolný limit skuto�ného priebehu združeného 
napätia v mieste pripojenia po�as symetrického skratu v sústave. 	asový priebeh napätia 
v mieste pripojenia po�as asymetrického skratu je rovnaký. 

�������������

• Synchrónne výrobné zariadenie typu D pripájané na napä�ovú hladinu 110 kV a viac: 

o zariadenie musí by� schopné stabilnej prevádzky pri beznapä�ovom stave 
po�as poruchy v sústave po dobu minimálne 250 ms; 

o v momente odstránenia poruchy (minimálne 250 ms od vzniku poruchy 
v sústave) musí by� nárast napätia v mieste pripojenia na hodnotu U = 0,7 pu; 

o do 1,5 sekundy od vzniku poruchy, musí by� nárast napätia v mieste pripojenia 
na hodnotu U = 0,85 pu.  

• Jednotka parku zdrojov typu D pripájaná na napä�ovú hladinu 110 kV a viac 

o zariadenie musí by� schopné stabilnej prevádzky pri bez napä�ovom stave  
po�as poruchy v sústave po dobu minimálne 250 ms; 
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o od odstránenia poruchy (minimálne 250 ms od vzniku poruchy v sústave) do 
3 sekúnd od vzniku poruchy musí by� nárast napätie v mieste pripojenia na 
hodnotu 0,85 pu; 

• Každé výrobné zariadenia typu D pripájané k napä�ovej hladine pod 110 kV    

o zariadenie musí sp��a� požiadavky na stabilnú prevádzku po�as zabezpe�enej 
poruchy v prenosovej sústave za podmienok stanovených v bode 2.3.1 pre 
výrobné jednotky typu B a C. 

2.3.3. Obnova dodávky �inného výkonu po poruche  

OQTQUQVWXQ

Nariadenie �l. 17, ods. 3  

Nariadenie �l. 20, ods. 3 

�����

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie typu B, C a D musí by� schopná obnovi� dodávku 
�inného výkonu po poruche v rámci stanoveného rozsahu a �asu.  

������������

• synchrónna jednotka 

o za�iatok obnovy �inného výkonu ihne� po odstránení poruchy v sústave; 

o gradient obnovy dodávky �inného výkonu po poruche: 20% Ppred poruchou / s. 

• jednotka parku zdrojov 
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o obnova dodávky �inného výkonu na hodnotu 90% Ppred poruchou do 1 s od 
momentu dosiahnutia 85 % z hodnoty Upred poruchou;  

o odchýlka dodávky �inného výkonu 10% hodnoty Ppred poruchou. 

2.4. Požiadavky súvisiace s obnovou sústavy 

2.4.1. Opätovné pripojenie zdroja po poruche v sústave  

R�9���	���

Nariadenia �l. 14, ods. 4a, b 

Popis 

Jednotky na výrobu elektriny typu B, C a D musia by� za stanovených podmienok schopné 
pripoji� sa k sústave po odpojení po poruche v sústave. Inštalácia zariadenia na automatické 
pripojenie zdroja po poruche v sústave musí by� schválená príslušným prevádzkovate�om 
sústavy. 

Špecifikácie 

• Požiadavky na opätovné pripojenie výrobného zariadenia typu B, C a  D pripojené 
k DS:  

o frekven�ný rozsah, v rámci ktorého bude umožnené opätovné pripojenie zdroja 
k sústave:  47,5 – 50,05 Hz; 

o napätie v mieste pripojenia musí by� v rozmedzí od 95 po 110 Un; 

o doba, po ktorú musí by� frekvencia a napätie vo vyššie stanovených limitoch: 
minimálne 300s;  

o povolený gradient nárastu �inného výkonu na výstupe po opätovnom pripojení 
zariadenia k sústave musí by� maximálne 10% Pn / min; 

o opätovné pripojenie zariadenia po poruche v sústave, je pre zdroje typu B, C 
a D pripojené k DS povolené až po prijatí signálu z riadiaceho centra PDS na 
odblokovanie hromadného rozpadového miesta (HRM).  

• Požiadavky na opätovné pripojenie po poruche v sústave pre zdroje typu D pripojené 
k PS:  

o frekven�ný rozsah, v rámci ktorého bude umožnené automatické opätovné 
pripojenie: 47,5 – 50,05 Hz; 

o napätie v mieste pripojenia v rozmedzí od 95 po 105 Un; 

o doba, po ktorú musí by� frekvencia a napätie vo vyššie stanovených limitoch: 
minimálne 300s;  

o povolený gradient nárastu �inného výkonu na výstupe po opätovnom pripojení 
zariadenia k sústave musí by� maximálne 10% Pn / min; 
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o opätovné pripojenie po poruche v sústave, je pre zdroje typu D pripojené k PS  
povolené až po prijatí signálu pre opätovné pripojenie z riadiaceho centra PPS; 

o automatické opätovné pripojenie zdrojov k PS nie je povolené. 

2.5. Požiadavky súvisiace s riadením sústavy 

2.5.1. Výmena  informácií v reálnom �ase  

R�9���	���

Nariadenia �l. 14, ods. 5d (i) 

Popis 

Každé zariadenia na výrobu elektrickej energie typu B, C a D musí by� schopné výmeny 
informácií medzi ním a príslušným prevádzkovate�om sústavy v intervaloch stanovených 
PPS.  

Špecifikácia 

• výmena informácii medzi príslušným prevádzkovate�om sústavy a výrobným 
zariadením musí prebieha� v reálnom �ase  
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3. Požiadavky na pripojenie výrobných 
zariadení do PS, ktoré stanovuje SEPS 
ako príslušný prevádzkovate� sústavy. 

Poznámka: Jednotky na výrobu elektrickej energie, ktoré sa budú pripája� do prenosovej 

sústavy SR, sú v zmysle nariadenia kategorizované ako zdroje typu D. Z tohto 

dôvodu je popis stanovených požiadaviek a ich parametrov uvedený už bez 

formálneho rozlíšenia typu výrobnej jednotky, ku ktorému sa požiadavka viaže. 

Y'(' )*+,-.-/03 5- 5-Z[�ovú stabilitu  

3.1.1. Schopnos� automatického odpojenia 

R�9���	���

Nariadenia �l. 16, ods. 2c 

Popis 

Jednotka na výrobu elektrickej energie musí by� schopná automatického odpojenia od PS pri 
stanovených napätiach.  

Špecifikácia 

• Zdroj musí by� schopný automatického odpojenia od sústavy pri napätí: 

o U < 340 kV (0,85pu); 

o U > 440 kV (1,1pu); 

3.1.2. Schopnos� poskytova� jalový výkon pri maximálnom výkone  

R�9���	���

Nariadenia �l. 18, ods. 2b 

Nariadenia �l. 21, ods. 3b  

Popis 

Jednotka na výrobu elektrickej energie musí ma� schopnos� dodáva� jalový výkon pri 
maximálnom dodávanom �innom výkone v rámci stanoveného profilu U-Q/Pmax. 
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• Synchrónne výrobné zariadenie 

o rozsah Q/Pmax: maximálne 0,95; 

o napä�ový rozsah regulácie: maximálne 0,225 pu; 

o konkrétny tvar, ve�kos� a pozícia vnútornej obálky bude definovaná 
konkrétnejšie v individuálnej zmluve s VVZ pod�a potreby na reguláciu v mieste 
pripojenia zariadenia. 

• Jednotka výkonového parku 

o rozsah Q/Pmax: maximálne 0,75; 

o napä�ový rozsah regulácie: maximálne 0,225 pu 

o konkrétny tvar, ve�kos� a pozícia vnútornej obálky bude definovaná 
konkrétnejšie v individuálnej zmluve s VVZ pod�a potreby na reguláciu v mieste 
pripojenia zariadenia. 

3.1.3. Schopnos� poskytova� jalový výkon pri výkone nižšom ako je 
maximálny výkon 

R�9���	���

Nariadenia �l. 21, ods. 3c  

Popis 

Jednotka parku zdrojov musí ma� schopnos� dodáva� jalový výkon pri nižšom dodávanom 
�innom výkone ako je maximálny výkon v rámci stanoveného profilu P-Q/Pmax. 

Špecifikácia

• rozsah Q/P: maximálne 0,75; 

• konkrétny tvar, ve�kos� a pozícia vnútornej obálky bude definovaná konkrétnejšie 
v individuálnej zmluve s VVZ pod�a potreby na reguláciu v mieste pripojenia zariadenia. 

3.1.4. Režim riadenia napätia 

R�9���	���

Nariadenia �l. 21, ods. 3d (iv)  

Popis 

Ak jednotka parku zdrojov pracuje v režime riadenia napätia musí by� schopná udrža� stálu 
požadovanú hodnotu napätia v mieste pripojenia a poskytnú� požadovaný jalový výkon 
v stanovenom �ase. 
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• doba na dosiahnutie 90% požadovanej zmeny jalového výkonu na výstupe:  
maximálne 5 sekúnd; 

• doba na dosiahnutie ustáleného stavu s toleranciou maximálne 5% z požadovaného 
jalového výkonu: maximálne 60 sekúnd. 

3.1.5. Režim riadenia ú�inníka 

R�9���	���

Nariadenia �l. 21, ods. 3d (vi)  

Popis 

Ak jednotka parku zdrojov pracuje v režime riadenia ú�inníka, musí by� schopný riadením 
jalového výkonu udrža� stálu ve�kos� ú�inníka v mieste pripojenia a sp��a� požiadavky na 
cie�ovú hodnotu ú�inníka, jej toleranciu a �asové obdobie na dosiahnutie cie�ovej hodnoty 
ú�inníka po náhlej zmene �inného výkonu na výstupe.  

Špecifikácia 

• hodnota cos � bude stanovená na základe individuálnych zmlúv medzi príslušným 
prevádzkovate�om sústavy a VVZ v procese pripájania špecificky pre lokalitu v mieste 
pripojenia; 

• tolerancia cos � zodpovedajúca  5% z požadovaného jalového výkonu; 

• doba na dosiahnutie požadovaného cos � v toleran�nom pásme: maximálne 60 
sekúnd. 
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3.2.1. Štart z tmy 

R�9���	���

Nariadenia �l. 15, ods. 5a (iii)   

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie so schopnos�ou poskytova� štart z tmy musí by�
schopná nábehu zo stavu úplného vypnutia bez akejko�vek dodávky elektrickej energie 
z vonkajšieho zdroja v rámci stanovenej lehoty.  

Špecifikácia 

• nábeh zo stavu úplného vypnutia bez akejko�vek externej dodávky elektrickej energie 
nesmie by� viac ako 15 minút. 

3.2.2. Ostrovná prevádzka 

R�9���	���

Nariadenia �l. 15, ods. 5b (i) 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie musí by�, na požiadanie PPS, schopná podie�a�
sa na vytvorení ostrova a prevádzky v ostrove pri mimoriadnych situáciách v ES SR.  

Špecifikácia 

• zariadenie pracujúce v ostrovnej prevádzky musí sp��a� požiadavky na frekven�nú 
a napä�ovú stabilitu v zmysle Nariadenia- 

3.2.3. Prechod a zotrvanie v prevádzke na vlastnú spotrebu 

R�9���	���

Nariadenia �l. 15, ods. 5c (iii) 

Popis 

Každá jednotky na výrobu elektrickej energie musí by� schopná prevádzky po prechode na 
vlastnú spotrebu po stanovený minimálny �as.  
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• Zariadenie, ktorého opätovné pripojenie k sústave by trvalo viac ako 15 minút, musí 
by� schopné prechodu na prevádzku na vlastnú spotrebu a zotrva� v nej minimálne 2 
hodiny. 

3.3. Požiadavky súvisiace s riadením sústavy 

3.3.1. Zoznam informácií poskytovaný zdrojom 

R�9���	���

Nariadenia �l. 14, ods. 5d (ii) 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie musí poskytnú� PPS v reálnom �ase stanovené 
informácie. 

Špecifikácia 

• stav spínacích zariadení v mieste pripojenia; 

• stav vypína�ov v mieste pripojenia; 

• toky �inného a jalového výkonu v mieste pripojenia (v prípade zdrojov s inou spotrebou 
ako je vlastná spotreba aj toky �istého �inného a jalového výkonu); 

• prúd a napätie v mieste pripojenia. 

3.3.2. Prístrojové vybavenie 

R�9���	���

Nariadenia �l. 15, ods. 6b (iii) 

Popis 

Detektor kmitov �inného výkonu, ktorý je sú�as�ou monitorovacieho zariadenia výrobnej 
jednotky, musí by� pre ú�ely zistenia nedostato�ného tlmenia výkonových kmitov schopný 
zaznamena� výkonové kmity v stanovenom rozsahu. 

Špecifikácia 

• detektor oscilácií musí by� schopný zaznamena� kmity s frekvenciu v rozsahu  
0,2 - 3,5 Hz. 



S!"#$# 23 z 24

3.3.3. Rýchlos� zmeny �inného výkonu na výstupe   

R�9���	���

Nariadenia �l. 15, ods. 6e 

Popis 

Každá jednotka na výrobu elektrickej energie musí dodrža� minimálnu a maximálnu hodnotu 
rýchlosti zmeny �inného výkonu na výstupe výrobného zariadenia v oboch smeroch.  

Špecifikácia 

• Maximálna a minimálna hodnota rýchlosti zmeny �inného výkonu na výstupe 
výrobného zariadenia (v oboch smeroch)  bude stanovená PPS zmluvne po dohode s 
VVZ  v závislosti od typu primárnej technológie výrobného zariadenia. 
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4. Skratky a veli�iny 
bcdef � b – Európske združenie prevádzkovate�ov prenosový sústav (www.entsoe.eug

be eh – Elektriza�ná sústava Slovenskej republiky 

SEPS – Slovenská elektriza�ná prenosová sústava, a.s. (www.sepsas.skg

Úhef – Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví 

PDS – prevádzkovate� distribu�nej sústavy 

PPS – prevádzkovate� prenosovej sústavy 

PS – prenosová sústava 

Pmax – maximálny trvalý �inný výkon, ktorý môže jednotka na výrobu elektrickej energie 
dodáva� do sústavy v mieste pripojení  

Pn – inštalovaný �inný výkon zariadenia na výrobu elektriny 

pu – pomerná jednotka 

Un – menovité napätie v sústave 

VVZ – vlastník výrobného zariadenia 


