JESENNÁ KONFERENCIA SPNZ
OBCHODOVANIE S KAPACITAMI
JÁN SÝKORA
VEDÚCI ODBORU PREDAJA DISTRIBUČNÝCH KAPACÍT

Spotreby plynu na SR a v zahraničí
Vývoj denných spotrieb 2018 – 2021 (DE)
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Úrovne krízovej situácie na Slovensku
Nedostatok plynu

0.

1.
Nedostatok plynu
pretrváva

2.
Vyvažovanie DS presahuje
štandardné vyvažovanie DS

• Monitorovanie aktuálnej
situácie v zásobovaní SR
plynom
• Zabezpečovanie vyvažovanie
distribučnej siete

3.

Krízová situácia v
plynárenstve – úroveň
včasného varovania
Krízová situácia v
plynárenstve
- úroveň pohotovosť

Krízová situácia v
plynárenstve
- úroveň stav núdze

• Monitorovanie aktuálnej
situácie v zásobovaní SR
plynom
• Zabezpečovanie vyvažovanie
distribučnej siete

Zdroje plynu určené pre plnenie
bezpečnosti dodávok plynu sú ešte
postačujúce

• Monitorovanie aktuálnej situácie v
zásobovaní SR plynom

• Zabezpečovanie vyvažovanie
distribučnej siete

• Plnenie štandardov bezpečnosti dodávok plynu

• Monitorovanie aktuálnej situácie v zásobovaní SR plynom
• Zabezpečovanie vyvažovanie distribučnej siete
• Vyhlásenie obmedzujúcich opatrení
• Prerušenie ťažby zo zásobníka mimo vymedzeného
územia
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Trh s plynom na Slovensku
.
Očakávané trhové
podiely 2021

12,9%
2,7%
3,3%
5,7%
48,9%
8,2%

.
Vývoj počtu zmien dodávateľa
od roka 2009

137 329

SPP
DUSLO
Innogy
MET
ZSE
SSE
USS
Ostatní

94 388
71 200

63 496

52 061 54 232
49 273
48 828
47 033
41 535
26 946

8,6%

*odhadovaný počet na rok 2021
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2021*

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

57 3 119
2009

9,7%

Biometánový register v SR
.
Dôvody zriadenia
BMR v SR

• Biometánový register prepojený so zahraničnými registrami
zjednoduší prevod biometánu do, resp. zo zahraničia.
• Splnenie požiadaviek EÚ legislatívy na vydávanie potvrdení o
pôvode pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
• Využitie biometánu v doprave a zabezpečenie prevodov údajov
do registra SK-BIO (prevádzkovateľ SHMÚ) pre biopalivá.

.
Aktuálny stav
BMR v SR

• Vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa IT pre BMR.
• Ponuka bola predložená 3 zahraničnými spoločnosťami z AT, DE
a FIN.
• Aktuálne prebieha fáza vyhodnocovania ponúk na základe
zadaných podmienok.
• Predpokladaná realizácia registra by mala začať začiatkom roka
2022.

.
BMR v zahraničí

• Slovensko sa prostredníctvom SPP-D stalo partnerom projektu
REGATRACE financovaného z HORIZON 2020 na zriadenie
národného BMR.
• Cieľom projektu je vo vybraných krajinách podporiť vytváranie
národných BMR (IT, IE, BE, LT, RO, ES, PL + SK).
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Obchodný model fungovania BMR v SR
Biometánový register SR

certifikát

certifikát

1) štandardný model vydávania a rušenia
certifikátov pre biometán/zelené plyny, už
fungujúci v AT a DE;

Meranie množstva
distribuovaného plynu

Odberateľ
biometánu
napr. CZT SR

Potvrdenie o
zrušení certifikátu

doplatok

OKTE

Prenos údajov z
merania kvality a
množstva voči SPP-D

Odber ZP

fyzické vtláčanie

DS SPP-D

2) zapracovanie
do
slovenského
systému
prevádzkovej
podpory
založeného
na
prevádzkovej podpore vyrobenej elektriny;
3) implementácia prevodov do zahraničia cez
členstvo v ERGaR;
4) systém je aplikovateľný aj na iné zelené plyny
vtlačiteľné do DS (vodík-blending, synmetán);

Výrobca BIOMETÁNU
Obchodovanie s
certifikátom

Zahraničie (EÚ)
Import/export certifikátov

Obchodník s
certifikátmi
• Potvrdenie o pôvode sa vydá na každú jednotku vyrobenej energie.

5) poplatkový systém:

a) poplatok za registráciu do registra,
b) poplatok za 1MWh vydaného certifikátu,
c) výška podľa investičných a prevádzkových
nákladov na BMR.

• Potvrdenie je platné 12 mesiacov po výrobe príslušnej jednotky energie.
• Potvrdenia o pôvode by mali byť vydávané, prevádzané a rušené elektronicky.
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Denné meranie pre kategóriu maloodber a domácnosti
V roku 2021 SPP-D spustila službu poskytovania
.
nadštandardných údajov
z plynomera pre
kategórie odberateľov maloodber a domácnosti

.
Dostupnosť
údajov

Dodávateľ
.

 Zo strany SPP-D bude dodávateľovi
poskytovaný stav meradla na
dennej báze prostredníctvom WEB
rozhrania REST API

 Dodávateľ odošle na SPP-D
emailovú požiadavku na adresu
sales@spp-distribucia.sk

 Dodávateľ môže poskytovať dáta
merania formou vlastnej web
alebo android/iOS aplikácie

 Domácnosti = 2,74 €/mesiac

 Cena služby za 1 meradlo je:

.
Odberateľ

 Poskytované
dáta
informatívny charakter,

majú

 Fakturácia spotreby bude naďalej
na základe fyzického odpočtu

 Maloodber = 4,27 €/mesiac
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9/20/2021

Nová adresa SPP-D
• Od 2.9.2021
• Administratívna budova Klingerka
• Viac info na www.spp-distribucia.sk

Plátennícka 2, Bratislava
• Zákaznícke centrum BA
• Podateľňa BA
• Sídlo spoločnosti (v príprave)
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