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Príhovor

V uplynulom roku spoločnosť OKTE, a.s. reagovala 

hlavne na dosiahnutie súladu s požiadavkami 

nových a aktualizovaných európskych predpisov 

s priamym dopadom na Slovenskú republiku, ktoré 

budú kontinuálne plnené aj v nasledujúcom 

období. V súlade s plánom rozvoja poskytovaných 

služieb spoločnosť venovala pozornosť predo-

všetkým projektom v rámci jednotlivých obchod-

ných platforiem.

OKTE, a.s. participuje na viacerých projektoch 

prepojenia národných trhov s elektrinou, ktoré 

predstavujú integračné kroky smerujúce k dosiah-

nutiu jednotného európskeho trhu s elektrinou. 

Dňa 30. novembra 2015 bolo OKTE, a.s. určené 

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa 

nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 za nomi-

novaného organizátora trhu s elektrinou (ďalej len 

„NEMO“) na vykonávanie činností jednotného 

prepojenia denných a vnútrodenných trhov 

s elektrinou. 

Spoločnosť OKTE, a.s., ako NEMO je podľa 

európskeho predpisu CACM subjekt, ktorý sa 

aktívne podieľa a spolupracuje na činnostiach 

spojených s vývojom, implementáciou a prevádz-

kou jednotného prepojenia denných a vnútro-

denných trhov s elektrinou v rámci Európskej únie. 

Spájanie trhov prináša harmonizovaný prístup 

v organizácii trhu, efektívnejšie využitie cezhra-

ničných prenosových kapacít, väčšiu konkurenciu, 

rovnako ako aj stabilnejšie veľkoobchodné ceny 

s trendom znižovania cenových rozdielov medzi 

obchodnými oblasťami a vyššiu likviditu trhu. 

S cieľom uviesť tieto výhody do praxe pre 

účastníkov trhu na Slovensku OKTE, a.s. začalo 

implementáciu lokálnej platformy pre organizáciu 

vnútrodenného kontinuálneho obchodovania 

s elektrinou, ktorá si vyžiadala rozšírenie infor-

mačného systému denného trhu o implementáciu 

potrebných funkcionalít. Spustenie prevádzky tzv. 

Vnútrodenného trhu v rámci portálu denného trhu 

je plánované od 1. apríla 2016.

Vytvorenie tzv. Registrovaného reportovacieho 

mechanizmu podľa nariadenia REMIT vychádza 

z priamo aplikovateľnej legislatívy EÚ, ktorá ukladá 

organizovaným trhovým miestam, ako je OKTE, a.s. 

zabezpečiť reporting údajov o zobchodovaných 

transakciách prostredníctvom informačného 

systému Registrovaného reportovacieho mecha-

nizmu (ďalej len „RRM“). 

Spoločnosť OKTE, a.s., ako držiteľ povolenia na 

činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektri-

nou je v zmysle REMIT povinná poskytovať 

Agentúre pre spoluprácu energetických regulá-

torov (ďalej len „ACER“) uvedené informácie. 

Dňa 20. augusta 2015 bola úspešne dokončená 

registrácia spoločnosti OKTE, a.s. ako RRM v ACER 

pre 1. etapu v súlade s požiadavkami REMIT. 

Od 7. októbra 2015 OKTE, a.s. ako registrované 

RRM zabezpečuje oznamovanie transakcií na 

organizovanom veľkoobchodnom trhu v rámci 

REMIT.
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Okrem plnenia svojich legislatívnych povinností 

bude OKTE, a.s. ponúkať službu sprostredkovania 

oznamovania údajov za všetkých účastníkov trhu 

s elektrinou a plynom a poskytovať službu ozna-

movania ďalších transakcií, najmä bilaterálnych - 

OTC obchodov a finálnych nominácií a výsledkov 

aukcií prevádzkovateľov prenosových sústav. OKTE, 

a.s. tak ponúkne pre všetkých účastníkov trhu 

komplexný servis na zabezpečenie plnení 

povinností vyplývajúcich z REMIT od 7. apríla 2016. 

Napriek turbulentnému vývoju legislatívy a úloh, 

ktoré pre OKTE, a.s. vyplývajú z medzinárodných 

záväzkov Slovenskej republiky, sme naďalej pokra-

čovali v zlepšovaní služieb poskytovaných domácim 

účastníkom trhu s elektrinou a potvrdili tak svoju 

významnú úlohu v sektore elektroenergetiky 

v rámci SR.

Pre naplnenie vyhlášky Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z. bola potreb-

ná úprava a rozšírenie informačného systému 

OKTE, a.s. pre koncových odberateľov elektriny za 

účelom prístupu k údajom nameraným inteli-

gentným meracím systémom. Pridaná hodnota 

údajov z centrálneho dátového skladu OKTE, a.s. je 

v prehľade o všetkých odberných miestach 

účastníka trhu vo všetkých sústavách v rámci 

jedného portálu, ktorá dáva možnosť kontroly 

a porovnávania dát zverejnených dodávateľom 

a prevádzkovateľom sústavy.

Vážení obchodní partneri, priatelia a kolegovia, 

dovoľte mi, aby som Vám poprial veľa úspechov vo 

Vašich aktivitách v nadchádzajúcom období, 

obzvlášť pri spolupráci s našou spoločnosťou.

       Ing. Michal Cabala, PhD.

       predseda predstavenstva

        a riaditeľ OKTE, a.s.



Profil spoločnosti

Spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého 

trhu s elektrinou), vznikla dňa 11. augusta 2010 

a svoju činnosť začala od 1. januára 2011 ako 

dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej 

sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 

a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“). Zároveň je SEPS, a.s., 

jediným akcionárom a jej zakladateľom. OKTE, a.s., 

ako regulovaný subjekt podlieha regulácii zo strany 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a je 

držiteľom povolenia na činnosť organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej 

republike.

OKTE, a.s., plní od svojho založenia nezastupiteľnú 

úlohu v rámci energetického sektora na základe 

platných legislatívnych dokumentov, najmä zákona 

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energeti-

ke“), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach (ďalej len „Zákon o regulácii“), vyhlášky 

ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá 

pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou 

a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s 

plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“), Prevádzkového 

poriadku OKTE, a.s., ako aj legislatívnych predpisov 

určujúcich pôsobenie účastníkov trhu s elektrinou 

na európskom liberalizovanom trhu, najmä smerni-

ce Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES 

o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 

s elektrinou a nariadenia nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 714/2009 o podmienkach 

prístupu do sústavy pre  cezhraničné výmeny 

elektriny. Hlavnými činnosťami OKTE, a.s., sú:

 organizovanie a vyhodnocovanie organizova-  

 né ho krátkodobého cezhraničného trhu 

 s elektrinou,

 zúčtovanie odchýlok,

 správa a zber nameraných údajov,

 centrálna fakturácia,

 oznamovanie transakcií na veľkoobchodnom  

 trhu s elektrinou a plynom.

Spoločnosť OKTE, a.s., je členom v rôznych 

domácich a zahraničných pracovných skupinách a 

projektoch. V rámci medzinárodnej spolupráce je 

spoločnosť od 22. novembra 2011 členom 

medzinárodného združenia búrz a organizátorov 

trhov EUROPEX. Ako člen združenia  EUROPEX sa 

OKTE, a.s. usiluje, kde sa usiluje o presadzovanie 

úloh energetických búrz a organizátorov trhu v 

rámci Európskej únie, zvýšenie hospodárskej súťaže 

posilnením cenovej transparentnosti, riešenie 

otázky vytvorenia jednotného európskeho trhu. 

OKTE, a.s. aktívne komunikuje a kooperuje s 

inštitúciami v rámci Slovenskej republiky a Európ-

skej únie, so združením prevádzkovateľov európ-

skej siete prevádzkovateľov prenosových sústav 

(ENTSO-E), s Agentúrou pre spoluprácu regulač-

ných orgánov v oblasti energetiky (ACER) atď. 
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Stratégia a ciele spoločnosti

Hlavné ciele spoločnosti OKTE, a.s. ako regulova-

ného subjektu majú predovšetkým:

I. zabezpečiť bezporuchovú a bezchybnú pre-

 vádzku základných funkcií:  

  organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého 

  trhu s elektrinou

  zúčtovanie odchýlok

  správa a zber nameraných údajov

  centrálna fakturácia








II. presadzovať transparentný a nediskriminačný 

 princíp na trhu s energiou a zaistiť slobodný 

 a otvorený prístup k trhu pre všetkých jeho  

 účastníkov

III. zabezpečiť technické, technologické a perso-

 nálne predpoklady na rozširovanie funkcií 

 regulovaného subjektu:    

  podľa požiadaviek legislatívy

  podľa požiadaviek účastníkov trhu

IV. zaistiť s tým súvisiaci rozvoj personálnej 

 a materiálnej základne:

  profilovaním spoločnosti a jej riadiacich  

  procesov

  náborom vysokokvalifikovaných pracovníkov

  zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov

  poskytovaním peňažných aj nepeňažných 

  benefitov zamestnancom

  sociálnym programom skvalitňovať zdravotný 

  potenciál zamestnancov    

  skvalitňovaním partnerských vzťahov, pre-

  dovšetkým otvorenou, nediskriminačnou 

  a transparentnou komunikáciou so všetkými 

  účastníkmi trhu

06
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Rozvoj spoločnosti

Dňa 20. augusta 2015 bola úspešne dokončená 

registrácia spoločnosti OKTE, a.s. ako RRM v ACER 

pre 1. etapu v súlade s požiadavkami REMIT. 

OKTE, a.s. ako registrované RRM zabezpečuje 

oznamovanie transakcií na organizovanom veľko-

obchodnom trhu v rámci REMIT od 7. októbra 2015. 

Okrem plnenia svojich legislatívnych povinností 

bude OKTE, a.s. ponúkať službu sprostredkovania 

oznamovania údajov za všetkých účastníkov trhu 

s elektrinou a plynom a poskytovať službu oznamo-

vania ďalších transakcií, najmä bilaterálnych - OTC 

obchodov, finálnych nominácií a výsledkov aukcií 

prevádzkovateľov prenosových sústav. OKTE, a.s. 

nadväzne na plnenie povinností RRM, vybuduje 

rozhranie na príjem údajov od účastníkov trhu 

s elektrinou a plynom, čím bude zabezpečené 

jednotné a transparentné odovzdávanie údajov 

ACER a zároveň efektívne vynaloženie nákladov na 

technické a procesné riešenie. Oznamovanie týchto 

ostatných kontraktov za účastníkov trhu s elek-

trinou a plynom je v zmysle legislatívy REMIT platné 

v následnej etape od 7. apríla 2016.

OKTE, a.s. tak ponúka pre všetkých účastníkov trhu 

komplexný servis na zabezpečenie plnenia ich 

povinností vyplývajúcich z legislatívy REMIT.

 

Projekt implementácie Registrovaného repor-

tovacieho mechanizmu vychádza z priamo 

aplikovateľnej legislatívy EÚ, ktorá ukladá organi-

zovaným trhovým miestam, vrátane OKTE, a.s., 

zabezpečiť reporting údajov o zobchodovaných 

transakciách prostredníctvom informačného sys-

tému Registrovaného reportovacieho mechanizmu 

(ďalej len „RRM“). 

Spoločnosť OKTE, a.s., ako držiteľ povolenia na 

činnosť organizátora krátkodobého trhu s elek-

trinou v Slovenskej republike, je v zmysle 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

č. 1227/2011 a súvisiacej vykonávacej legislatívy 

(ďalej len „REMIT“) povinná poskytovať Agentúre 

pre spoluprácu energetických regulátorov (ďalej 

len „ACER“) informácie o veľkoobchodných 

energetických produktoch obchodovaných na orga-

nizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elek-

trinou. Za týmto účelom podstúpilo registráciu 

v Informačnom systéme agentúry pre REMIT - ARIS.

08

Oznamovanie údajov 
o transakciách 
uzatvorených 
na organizovaných 
trhoch

Rozvoj v spoločnosti OKTE, a.s. v roku 2015 bol zameraný najmä :

 na zavedenie európskej legislatívy v súvislosti s oznamovaním údajov o transakciách na organizovaných 

 trhoch  prostredníctvom informačného systému RRM OKTE, a.s. , 

 na prípravu zavedenia jednotného európskeho trhu s elektrinou podľa nariadenia Komisie (EÚ) 

 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie 

 preťaženia (ďalej len „nariadenie CACM“) a na profilovanie poskytovaných služieb smerom k účastníkom 

 trhu s elektrinou.
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Obrázok č.1: Schéma reportingu dát do ACER prostredníctvom RRM OKTE, a.s.
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Dňa 30. novembra 2015 bola spoločnosť OKTE, a.s. 

určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví za 

nominovaného organizátora trhu s elektrinou 

(ďalej len „NEMO“) na vykonávanie činností 

jednotného prepojenia denných a vnútrodenných 

trhov s elektrinou. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa 

nariadenia CACM v spojení so zákonom č. 250/2012 

Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach dospel 

k záveru, že spoločnosť OKTE, a.s. splnila všetky 

kritéria na určenie NEMO.

Spoločnosť OKTE, a.s., ako NEMO sa aktívne 

podieľa a spolupracuje na činnostiach spojených 

s vývojom, implementáciou a prevádzkou jednot-

ného prepojenia denných a vnútrodenných trhov 

s elektrinou v rámci Európskej únie podľa 

nariadenia CACM. 

OKTE, a.s. participuje aj na viacerých ďalších 

projektoch prepojenia denných a vnútrodenných 

trhov s elektrinou, či už ako priamy účastník 

projektu alebo ako pozorovateľ (napr. projekt NWE 

CEE FB MC, rozšírenie MRC o 4M MC alebo XBID).

Organizovaný krátkodobý cezhranièný 

trh s elektrinou

OKTE, a.s. od novembra 2014 úspešne prevádzkuje 

organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elek-

trinou (ďalej len „KT“) spolu s prevádzkovateľmi 

prenosových sústav a operátormi národných trhov 

Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska 

cezhraničné prepojenie českého, slovenského, 

maďarského a rumunského trhu s elektrinou 

formou implicitnej alokácie prenosových kapacít na 

spoločných cezhraničných profiloch pod skratkou 

4M MC.

Príprava zavedenia 
jednotného európskeho 
trhu s elektrinou 



na slovenskej obchodnej platforme pre kontinuálne 

vnútrodenné obchodovanie obchodovať prie-

bežne. Objednávky na nákup, resp. predaj sa na 

obchodnú platformu budú umiestňovať priebežne 

a budú sa párovať postupne, podľa určených 

kritérií. OKTE sprístupní prvé denné vyhodnotenie 

organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu 

s elektrinou (day-ahead) denne do 11:40 hod. 

kalendárneho dňa predchádzajúceho príslušnému 

obchodnému dňu. Definitívne výsledky zverejní 

OKTE najneskôr do 14:30 hod. Začiatok ob-

chodovania na kontinuálnom vnútrodennom trhu 

je preto navrhnutý na 15:00 po vyhlásení 

definitívnych výsledkov denného trhu. 

Vnútrodenný trh s elektrinou

Pri rozširovaní portfólia poskytovaných služieb je 

dlhodobo predmetom úsilia spoločností OKTE, a.s. 

vybudovanie platformy pre vnútrodenný trh 

s elektrinou. Nariadenie CACM túto povinnosť 

explicitne ukladá. V súvislosti s požiadavkami 

uvedenými  v tomto nariadení a vzhľadom na 

krátku dobu implementácie, OKTE, a.s. a SEPS 

uzatvorili dňa 21. júla 2015 Memorandum 

o spoločnom postupe pri rozvíjaní vnútrodenného 

trhu s elektrinou, v ktorom deklarujú zámer 

podieľať sa na implementácii jednotného európ-

skeho vnútrodenného trhu s elektrinou a následne 

na jeho koordinovanej a spoľahlivej prevádzke. 

V súlade s požiadavkami CACM NC sa bude 

Spustenie platformy pre vnútrodenný trh s elektrinou 

v slovenskej obchodnej oblasti do prevádzky je naplá-

nované dňa 1.4.2016.

10

Reportovanie do ACER

RRM

Obrázok č.2: Časová os pre príjem vnútrodenných objednávok
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Obrázok č.3: Moduly IS poskytujúce dáta pre reportovanie RRM
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vnútrodenného trhu s elektrinou pre profil ČR-SR 

na báze riešenia projektu XBID  ako  prvého kroku  

smerom k cieľovému riešeniu vnútrodenného trhu 

s elektrinou v Európskej únii.

Spoločnosť OKTE, a.s. neustále identifikuje 

a sumarizuje súčasné a budúce potreby účastníkov 

trhu s elektrinou v Slovenskej republike, na ktorých 

základe realizuje modernizáciu informačných 

systémov alebo rozšírenie svojho portfólia pos-

kytovaných služieb. 

Smerovanie spoločnosti OKTE, a.s. do budúcnosti je 

založené najmä na:

zvyšovaní kvality vykonávaných činností a pos-

kytovaných služieb vrátane činností zberu 

a správy nameraných údajov a centrálnej 

fakturácie. OKTE, a.s. dlhodobo pracuje s údajmi, 

ktoré poskytujú všetci účastníci trhu čím po 

validácii v OKTE vznikne jednotná referenčná 

databáza údajov, poskytovaných zo strany 

výrobcov elektriny,

realizácii prepájania regionálnych trhov, ktoré 

smerujú k jednotnému európskemu dennému 

trhu s elektrinou,

rozširovaní portfólia obchodných príležitostí 

formou poskytovaných služieb účastníkom trhu 

s elektrinou v oblasti denného a vnútrodenného 

cezhraničného trhu s elektrinou v súlade s eu-

rópskym nariadením CACM a vyrovnávacieho 

trhu s elektrinou s možnosťou uplatnenia ponúk 

a dopytov na regulačnú elektrinu (v spolupráci s 

prevádzkovateľom prenosovej sústavy),

vybudovaní a uplatňovaní jednotnej koncepcie 

riadenia rizík zahrňujúcej všetky činnosti 

OKTE, a.s.,

aktualizácií a modernizácií informačných 

systémov a technológií.

Ambíciou spoločnosti OKTE, a.s. z pohľadu 

dlhodobého plánovania je postupné rozšírenie 

portfólia poskytovaných služieb o ďalšie ener-

getické komodity s možnosťou ich obchodovania 

v rôznych časových horizontoch.

S cieľom umožniť účastníkom trhu s elektrinou:

 využívať výhody implicitného cezhraničného 

 obchodovania prostredníctvom vnútrodenného 

 trhu s elektrinou

 zlepšiť dobilancovania ich obchodov 

 prispieť k procesu integrácie európskeho vnútro-

 denného trhu s elektrinou

spoločnosti OKTE, a.s. a SEPS spolu s českými 

partnermi OTE, a.s. a ČEPS, a.s. začali spoločné 

rokovania o možnosti vytvorenia cezhraničného 

Strednodobý plán 
rozvoja

Dlhodobý plán 
rozvoja



Prevádzka spoločnosti

Na vyhodnocovanie odchýlok sa od 1.1.2014 

používa nový model zúčtovania odchýlok. Najzá-

sadnejšie zmeny, ktoré priniesol tento model sú:

skrátenie doby pre konečné vyhodnotenie na 

dva mesiace;

zrušenie opraveného mesačného a upraveného 

konečného vyhodnotenia;

zadefinovanie predbežného mesačného vyhod-

notenia do legislatívy;

agregáciu nameraných hodnôt vykonáva OKTE, 

a.s., v rámci systému ISOM podľa jednotlivých 

typov meraní;

V priebehu roku 2015 bolo v systéme zúčtovateľa 

odchýlok zaevidovaných 76 subjektov zúčtovania 

odchýlok. Zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok 

prebiehalo v dekádnom, mesačnom a konečnom 

cykle, pričom konečné zúčtovanie odchýlok 

prebiehalo po dvoch mesiacoch po skončení 

príslušného mesiaca.

výpočet nominačných hodnôt pri meraniach 

typu C v systéme ISOM, ktoré sa používajú 

pri všetkých vyhodnoteniach odchýlky;

zavedenie platby za podiel na nákladoch na RE 

pri meraniach typu C;

zavedenie zúčtovanie rozdielov pre merania 

typu C a straty;

Model zabezpečuje príjmovú neutralitu pomocou 

koeficientu zápornej platby za odchýlku (kzpo) 

a koeficientu platby za podiel na nákladoch na 

regulačnú elektrinu (kpre). Pri dennom a dekád-

nom vyhodnotení boli stanovené pevné koefi-

cienty. Pri mesačnom, resp. konečnom vyhod-

notení boli tieto koeficienty vypočítané v zmysle 

Prevádzkového poriadku OKTE, a.s.

Komunikácia so subjektmi zúčtovania a zverej-

ňovanie informácií v zmysle platnej legislatívy bola 

realizovaná prostredníctvom informačného sys-

tému zúčtovateľa odchýlok (ISZO). V decembri 2015 

bol zmenený vizuál stránok systému ISZO. Verejné 

stránky boli presunuté na webové sídlo OKTE a.s. 

do sekcie Zúčtovanie odchýlok.

12

Zúčtovanie odchýlok

Graf č.1: Štatistika vývoja počtu subjektov zúčtovania od roku 2004
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medzi agregovanými hodnotami odberov a do-

dávok v miestnych distribučných sústavách 

použitými pre účely zúčtovania odchýlok a agre-

govanými hodnotami odberov a dodávok 

v miestnych distribučných sústavách vypočí-

tanými po odpočte určených meradiel, ak do 

výpočtu hodnoty celkového odberu a dodávky 

vstupujú aj hodnoty z odberných a odovzdá-

vacích miest vybavených určeným meradlom 

bez priebehového záznamu hodnôt.

Od 1.12.2014 sa zúčtovanie rozdielov vykonáva na 

základe odpočtov, o ktorých sa OKTE, a.s. dozvie do 

termínu vykonania mesačného zúčtovania rozdie-

lov, s dátumom odpočtu najneskôr do konca 

predchádzajúceho mesiaca, ktoré neboli zohľad-

nené v predchádzajúcom zúčtovaní rozdielov 

a zároveň sa nejedná o opravu odpočtov, ktoré boli 

zohľadnené v niektorom z predchádzajúcich 

zúčtovaní rozdielov.

Vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov sa vykonáva v 

termínoch mesačného a konečného vyhodnotenia 

odchýlok.

Import a párovanie diagramov subjektov zúčto-

vania, načítavanie nameraných údajov a údajov 

vyhodnotenej regulačnej elektriny prebiehalo 

v sedemdňovom režime. Denné diagramy je možné 

registrovať v rámci dennej (Day Ahead) resp. 

vnútrodennej (Intraday) registrácie. Vnútrodenná 

registrácia prebiehala v hodinových časových 

oknách. Pri registrácii denných diagramov sa 

používala synchrónna registrácia, pri ktorej môže 

subjekt zúčtovania zaregistrovať svoje denné 

diagramy na dlhšie časové obdobie, pričom o vý-

sledku registrácie je ihneď informovaný. V D-1 

o 9:00 prebieha utilizácia denných diagramov voči 

finančnej zábezpeke.

OKTE, a.s. ďalej v rámci systému ISZO vykonáva 

vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov:

medzi nominačnými a nameranými hodnotami 

odberu a dodávky elektriny u OOM nevyba-

vených priebehovým meraním,

medzi poslednými známymi hodnotami strát 

elektriny v sústave a hodnotami strát elektriny 

v sústave určenými na základe odpočtov 

určených meradiel, ak prevádzkovateľ danej 

sústavy používa určené meradlá bez priebe-

hového záznamu hodnôt,

Dňa 19. novembra 2014 bol informačný systém pre 

organizovanie a vyhodnotenie KT úspešne spustený 

do prevádzky a odvtedy je prevádzkovaný bez chýb 

a incidentov. Informačný systém KT bol realizovaný 

s využitím doterajších skúseností z prevádzky KT 

a v súlade s cieľmi a predpismi Európskej únie 

s rešpektovaním názorov a požiadaviek účastníkov 

KT. Riešenia implementované v informačnom 

systéme KT sú plne kompatibilné s riešeniami v MRC 

a sú navrhnuté tak, aby mohli byť rozšírené 

pre pristúpenie ktorejkoľvek krajiny, ktorá prejaví 

záujem o riešenie v rámci 4M MC. 

Organizovaný 
krátkodobý cezhraničný 
trh s elektrinou

2015

Počet účastníkov trhu 40

Ponuka celková (MWh) 7 119 168,90 

Ponuka úspešná (MWh)  5 821 860,10 

Podiel úspešnej ponuky  81,78%

Ponuka neúspešná (MWh)  1 297 308,80 

Podiel neúspešnej ponuky 18,22%

Dopyt celkový (MWh)  4 701 048,70 

Dopyt úspešný (MWh)  4 424 263,50 

Podiel úspešného dopytu 94,11%

Dopyt neúspešný (MWh)   276 785,20 

Podiel neúspešného dopytu 5,89%

Tabuľka č.1: Štatistiky denného trhu za rok 2015
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Objem ročného zobchodovaného množstva elek-

triny na KT, ktorý sa uskutočnil v roku 2015 dosiahol 

celkový objem 10 246 123,6 MWh, z toho: 

 predaj  5 821 860,1 MWh 

 nákup  4 424 263,5 MWh

Na grafe je zobrazený zobchodovaný objem predaja 

a nákupu elektriny na KT v SR v rokoch 2011 až 2015 

v MWh. 

Vývoj mesačných priemerných hodnôt indexov 

(Base, Peak a Offpeak) KT zaznamenal v roku 2015 

mierny pokles ceny oproti roku 2014. Priemerná 

ročná hodnota indexu Base klesla v roku 2015 

približne o 0,18%, Peak o 0,24%, a hodnota indexu 

Offpeak o 0,12% oproti roku 2014, čo predstavuje 

priemerný ročný pokles cien Base o 0,06 €/MWh, 

Peak o 0,09 €/MWh a Offpeak o 0,03 €/MWh. 

Z porovnania hodnôt indexov na KT vyplýva, že cena 

elektriny sa oproti roku 2014 stabilizovala.

V informačnom systéme KT bolo v roku 2015 

zaregistrovaných 40 účastníkov KT. Organizovanie, 

vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie 

prebiehalo na dennej báze s konečným mesačným 

zúčtovaním.

 

Graf zobrazuje počet zaregistrovaných účastníkov 

organizovaného krátkodobého cezhraničného 

trhu s elektrinou od roku 2011.

Pre porovnanie - objem obchodov 

v rokoch 2011 a� 2015 v MWh
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Graf č.2: Počet ÚKT v jednotlivých kalendárnych rokoch
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Graf č.3: Zobchodované ročné objemy elektriny

Objem obchodov v roku 2011 v MWh

predaj 2 969 573,2 MWh

nákup 3 547 220,7 MWh

predaj a nákup 6 516 793,9 MWh

Objem obchodov v roku 2012 v MWh

predaj 4 014 092,6 MWh

nákup 4 459 833,0 MWh

predaj a nákup 8 473 925,6 MWh

Objem obchodov v roku 2013 v MWh

predaj 3 651 700,8 MWh

nákup 1 926 373,6 MWh

predaj a nákup 5 578 074,4 MWh

Objem obchodov v roku 2014 v MWh

predaj 4 455 376,1 MWh

nákup 2 225 168,8 MWh

predaj a nákup 6 680 544,9 MWh

Objem obchodov v roku 2015 v MWh

predaj 5 821 860,1 MWh

nákup 4 424 263,5 MWh

predaj a nákup 10 246 123,6 MWh

2011       2012       2013       2014       2015  

2015

Mesiac base  offpeak peak

Január 31,26 23,52 39,01

Február 36,68 30,85 42,52

Marec 31 27,34 34,64

Apríl 29,89 29,28 30,51

Máj 25,9 24,79 27,01

Jún 31,16 28,51 33,81

Júl 38,54 34,29 42,79

August 33,24 30,34 36,14

September 36,61 31,35 41,86

Október 42,29 35,35 49,23

November 36,63 28,39 44,87

December 29,9 22,69 37,12

Priemer/rok 33,59 28,89 38,29

Tabuľka č.2: Priemerné ceny v denných blokoch
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bola upravená hodnota minimálnej ceny v rámci 

4M MC na -500 €/MWh a hodnota maximálnej ceny 

ostala nezmenená.

V rámci MC CZ-SK-HU bolo možné obchodovať 

na KT v rozsahu -3 000 €/MWh (minimálna cena) až 

3 000 €/MWh (maximálna cena). Na základe skú-

seností z prevádzky a z projektov v západnej Európe 

CZ 0,01 170,00 -150,00 123,91 -14,30 99,01

SK 0,01 200,00 -150,00 150,00 -14,30 121,10

HU X X -113,67 250,01 0,00 150,06

RO X X X X 0,00 67,88

  MC CZ-SK 
  1.9.2009 - 11.9.2012 

MC CZ-SK-HU 
12.9.2012 - 19.11.2014 

MC 4M MC
20.11.2014 - 31.12.2015 

  MIN. cena
(€/MWh) 

  MIN. cena
(€/MWh) 

  MIN. cena
(€/MWh) 

MAX. cena 
(€/MWh) 

MAX. cena 
(€/MWh) 

MAX. cena 

(€/MWh) 

Tabuľka č.3: Prehľad minimálnych a maximálnych cien v obchodnej hodine pre jednotlivé projekty a obchodné oblasti 

Index rastu v % 

obdobie  predaj nakup total

2012/2011 35,17% 25,73% 30,03%

2013/2012 -9,03% -56,81% -34,17%

2014/2013 22,01% 15,51% 19,76%

2015/2014 30,67% 98,83% 53,37%

Tabuľka č.4: Indexy rastu objemu obchodovania

evidenciu účastníkov trhu a ich rolí,

evidenciu výrobcov a výrobní,

evidenciu prevádzkovateľov sústav a jednot-

livých sústav,

evidenciu odberných a odovzdávacích miest 

(OOM),

evidenciu typových diagramov jednotlivých 

sústav,

príjem meraní od prevádzkovateľov sústav a 

výrobcov a ich zverejňovanie relevantným 

účastníkom trhu,

výpočet koncovej spotreby pre účely centrálnej 

fakturácie

výpočet a zverejňovanie agregátov pre potreby 

vyhodnotenia odchýlok a zúčtovania rozdielov,

výpočet a zverejňovanie štatistík v zmysle platnej 

legislatívy.

Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a pre-

vádzkovatelia priamych vedení sú povinní na zákla-

de legislatívy pristupovať a vkladať údaje do infor-

mačného systému OKTE, a.s., a zo Zákona o ener-

getike zodpovedajú za správnosť, včasné odovzda-

nie a úplnosť poskytnutých údajov. OKTE, a.s., 

vykonáva správu a zber nameraných údajov pro-

stredníctvom systému ISOM. V nasledovných tabuľ-

kách a grafe sú uvedené základné štatistické údaje 

informačného systému operátora meraní ISOM.

V rámci systému ISOM vykonáva OKTE, a.s., tieto 

činnosti:

Správa a zber 
nameraných údajov 
a centrálna fakturácia 
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V roku 2015 boli  do systému ISOM zave-

dené kontrolné súčty pre výrobcov v rámci 

ktorých sa pri zadávaní do systému kontrolujú 

merania od výrobcov voči bilancii jednotlivých 

výrobní. 

OKTE, a.s. od 1. januára 2014, podľa Zákona 

o energetike, vykonávala prostredníctvom systému 

ISCF fakturáciu poplatkov vyberaných od subjektov 

zúčtovania na základe taríf súvisiacich s prevádzkou 

sústavy a ich následnú redistribúciu nárokovateľom 

týchto poplatkov. OKTE, a.s. vyberá poplatky za 

systémové služby na základe tarify TSS a poplatky za 

prevádzkovanie systému na základe tarify TPS. 

Systém pre centrálnu fakturáciu ISCF je riešený ako 

modul systému ISOM. V rámci systému sú 

vypočítavané a zverejňované zostavy, na základe 

ktorých prebieha fakturácia voči subjektom 

zúčtovania. 

Ku dňu 31.12.2015 bol za celý rok 2015 pro-

stredníctvom systému ISCF vyfakturovaný na 

základe TSS objem 167153076,51 EUR a na základe 

TPS objem 473 401 575,98 EUR.

 

�tatistické údaje ISOM o úèastníkoch 

trhu s elektrinou:

Počet subjektov zúčtovania: 76

Počet subjektov zúčtovania, ktorí dodávajú 

elektrinu koncovým odberateľom: 43

Počet účastníkov krátkodobého trhu s elektri-

nou: 40

01/15 2472784 246 2482

02/15 2473840 248 2480

03/15 2475284 251 2482

04/15 2474362 255 2548

05/15 2475957 255 2550

06/15 2478098 255 2545

07/15 2480178 256 2551

08/15 2481890 254 2551

09/15 2483649 255 2554

10/15 2486936 255 2554

11/15 2489577 258 2559

12/15 2492770 258 2562

Obdobie Celkový 
počet platných 

OOM 

Počet
sústav 

Počet zariadení 
na výrobu 
elektriny

Tabuľka č.5: základné mesačné štatistické údaje ISOM

Graf č.7: Fakturovaná koncová spotreba v roku 2015 (MWh)
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Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inte-

ligentných meracích systémov musia byť splnené 

nasledovné kritériá:

žiadateľ je odberateľom elektriny v danom 

odbernom alebo odovzdávacom mieste,

na odbernom mieste je nainštalovaný inte-

ligentný merací systém s jednou z nasledov-

ných funkcionalít: základná, pokročilá alebo 

špeciálna.

trhu v zmysle Nariadenia o integrite a transpa-

rentnosti trhu s energiou tzv. REMIT.

Za účelom zachovania prevádzkovej spoľahlivosti 

ACER požaduje, aby sa záznamy o transakciách 

vrátane pokynov na obchodovanie oznamovali 

prostredníctvom tzv. „Registrovaného oznamo-

vacieho mechanizmu (RRM)“. RRM sa rozumie 

právnická osoba, spĺňajúca technické a organizačné 

požiadavky na oznamovanie údajov, registrovaná 

v ACER na poskytovanie služieb oznamovania 

údajov. 

V súvislosti s účinnosťou Vyhlášky Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky č.358/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti 

zavádzania a prevádzky inteligentných meracích 

systémov v elektroenergetike, uviedla OKTE, a.s. od 

1.7.2015 do prevádzky portál IMS. Na základe tejto 

vyhlášky má OKTE, a.s. povinnosť sprístupniť 

namerané údaje inteligentnými meracími systéma-

mi koncovým odberateľom, ktorí o to požiadajú.

OKTE, a.s., ako výhradný držiteľ povolenia na 

činnosť organizátora krátkodobého trhu s elek-

trinou v Slovenskej republike, je povinný pos-

kytovať európskej Agentúre ACER detailné 

informácie o veľkoobchodných energetických 

produktoch obchodovaných na organizovanom 

IMS - Inteligentné 
meracie systémy

Graf č.8: Portál IMS (Priebehové merania po jednotlivých periódach)

RRM - Oznamovanie 
údajov o transakciách 
uzatvorených na 
organizovaných trhoch



požiadaviek v oblastiach kvality dát, prevádzky, 

riadenia, administratívy a komunikácie. Splnenie 

požiadaviek je certifikované ACER v rámci procesu 

registrácie a potvrdené testovaním komunikácie 

s Informačným systémom ACER.

Splnenie týchto požiadaviek kladie nároky na 

vybudovanie príslušného informačného systému, 

organizačné riešenie a personálne zabezpečenie. 

OKTE, a.s. muselo splniť viacero náročných 

technických, bezpečnostných a organizačných 
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Èasový plán implementácie - 1. etapa: organizovaný trh

Graf č.9: Časový plán implementácie - 2. etapa: ostatní účastníci trhu
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7.1. - Účinnosť vykonávacej legislatívy REMIT

7.1.-15.1. - Zaslanie listu SEPS a OKTE o návrhu 

implementáciena ÚRSO

15.2. - Kick-off projektu

16.2. -31.3. - Spracovanie vykonávacieho projektu

16.2.-15.5. - Registrácia OKTE, a.s. za RRM v ACER

23.2. - Zverejnenie informácie o začiatku registrácie 

UKTE za RRM

17.3. - Spustenie registrácie povinných UT v registri NRA/ACER

17.3.-6.9. - Dodanie a inštalácia HW a SW pre IS RRM, školenie 

operátorov, úprava procesov v OKTE

1
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1.4.-8.5. - Testovanie rozhrania OKTE - ACER

3.8. - Začiatok registrácie UT v RRM OKTE

7.9.-6.10. - Testovanie s účastníkmi krátkodobého trhu

7.10. - Začiatok povinnosti oznamovať obchody uzavreté 

na trhu organizovanom OKTE

7.10.-29.2. - Vybudovanie rozhrania pre príjem údajov 

o kontaktoch ostatných účastníkov trhu s elektrinou a plynom

1.3.-6.4. - Registrácia a testovanie s ostatnými účastníkmi  trhu

7.4. - Začiatok povinnosti oznamovať ostatné obchody 

7.4.-7.7. - Backloading údajov o ostatných obchodoch 

cez RRM OKTE
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kládlo a kladie dôraz na zabezpečenie ich vysokej 

dostupnosti, bezpečnosti a monitorovateľnosti. 

V rámci snahy zabezpečiť vysokú bezpečnosť 

prevádzkovaných informačných systémov, v súlade s 

legislatívou Slovenskej republiky, v súlade s medzi-

národnou normou ISO/IEC 27001: 2013 a bezpeč-

nostnou politikou spoločnosti, OKTE v októbri 2015 

úspešne zavŕšila proces certifikácie podľa normy 

ISO/IEC 27001:2013. OKTE získaním certifikátu 

ISO/IEC 27001:2013 splnila náročné technické, 

legislatívne a administratívne požiadavky v oblasti 

manažérstva bezpečnosti informácií. Certifikátom 

sa zavŕšil proces, ktorého výsledkom je garancia 

ochrany údajov uchovávaných a spracovávaných 

v informačných systémoch OKTE pred neautori-

zovaným prístupom, poškodením, stratou, zneuži-

tím alebo krádežou. 

Na zaistenie plnenia hlavných činností, ktoré 

vyplývajú OKTE z legislatívy, OKTE využíva infor-

mačné systémy – ISO a SAP. Súčasťou ISO sú infor-

mačné systémy ISZO (Informačný systém zúčtova-

teľa odchýlok), ISOT (Informačný systém organizá-

tora trhu), ISOM (Informačný systém operátora 

meraní), ISCF (Informačný systém centrálnej faktu-

rácie), IMS (Informačný systém pre inteligentné 

meracie systémy), RRM (Informačný systém regis-

trovaného reportovacieho mechanizmu) a Intra-

netový portál. Okrem týchto hlavných infor-

mačných systémov využíva aj podporné informačné 

systémy ako je SAP (ekonomický informačný 

systém) a KIS - Kancelársky informačný systém. 

V roku 2015 tak, ako po celé obdobie svojej exi-

stencie pri rozvoji a prevádzke týchto informačných 

systémov a príslušnej technologickej infraštruktúry, 

Rozvoj a prevádzka IT

(SPX, s.r.o.), a to na základe delegovania povinností, 

ktoré SPX, a.s. ako organizovanému miestu 

obchodovania vyplývajú z REMIT, na iné RRM 

t.j. spoločnosť OKTE, a.s.

V období 7.10.-31.12.2015 bolo cez systém RRM 

OKTE, a.s. do informačného systému ACER 

nahlásených a potvrdených 4128 pokynov na 

obchodovanie transakcií uzatvorených na orga-

nizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu 

s elektrinou (platforma ISOT), platforme SPX, s.r.o. 

a v rámci backloadingu prvej etapy.

OKTE, a.s. úspešne začala oznamovanie údajov 

o transakciách na svojom organizovanom cezhra-

ničnom krátkodobom trhu s elektrinou prostred-

níctvom nového informačného systému RRM 

v stanovenom termíne 7. októbra 2015. 

OKTE, a.s., ako subjekt registrovaný ACER, je 

schopná poskytovať služby sprostredkovania 

vykazovania zadaných pokynov na obchodovanie 

a zrealizovaných transakcií umiestnených na inom 

organizovanom mieste obchodovania (OMO). 

V rámci prvej etapy oznamovania, spoločnosť 

OKTE, a.s. oznamuje ACER aj údaje za iné OMO 
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projekt nového intranetu OKTE s produktami MS 

SharePoint 2013 a Office 365

optimalizácia hardvérovej infraštruktúry ERP

Všetky tieto projekty boli úspešne spustené do 

prevádzky a spolu s ostatnými informačnými 

systémami bola počas roku 2015 trvale zabez-

pečená ich spoľahlivá prevádzka. 

Hlavnými investičnými projektami v roku 2015 

v oblasti informačných systémov OKTE boli projekty:

projekt implementácie informačného systému 

RRM (Informačný systém registrovaného repor-

tovacieho mechanizmu)

projekt implementácie obchodnej platformy pre 

vnútrodenné obchodovanie

Obrázok č.4: Schéma prevádzkovaných informačných systémov OKTE, a.s.

Prevádzkované systémy OKTE

ISO

SAP

KIS

Intranet Share Point portal MS Exchange Multicash

eREG DFS Active Directory

ISOM ISCF Portál OKTE ISZO ISOT

SAP ERP ECC
Dochádzkový 

systém BI (Qlick View)
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V uvedenom roku sa spoločnosť OKTE, a.s. zame-

riavala aj na zdravotnú starostlivosť zamestnancov. 

V tomto úsilí plánuje aj naďalej pokračovať a tak 

prispievať k zdraviu zamestnancov, ktoré bude viesť 

k zvyšovaniu kvality práce. 

Vzdelávací program bol pripravený a realizovaný na 

základe potrieb spoločnosti a na základe požia-

daviek na konkrétne pracovné pozície, pričom 

v roku 2015 pokračoval vzdelávací program  orien-

tovaný predovšetkým na oblasť odbornej a jazyko-

vej prípravy zamestnancov.

K 31.12.2015 mala spoločnosť OKTE, a.s. 34 

zamestnancov. 

Cieľom spoločnosti OKTE, a.s. v oblasti ľudských 

zdrojov bolo v roku 2015 stabilizovanie personál-

neho zabezpečenia jednotlivých činností zames-

tnancami s adekvátnou odbornosťou a znalosťami. 

Spoločnosť OKTE, a.s. sa v oblasti rozvoja ľudských 

zdrojov zameriava na zabezpečovanie kontinuál-

neho zvyšovania odbornej spôsobilosti zames-

tnancov. Cieľom spoločnosti je aj naďalej zefek-

tívnovať pracovné činnosti, v prípade potreby aj 

ďalšími podpornými organizačnými opatreniami.

Komplexnou starostlivosťou o zamestnancov a rea-

lizáciou sociálnej politiky vytvára spoločnosť 

OKTE, a.s. podmienky pre ich spokojnosť, seba-

realizáciu a stabilizáciu.

24

¼udské zdroje a sociálna politika
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Organizačná štruktúra
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Predseda Ing. František Pecho

Člen Ing. Ján Petrovič

Člen JUDr. Milan Švec

Predseda Ing. Michal Cabala, PhD.

Člen Ing. Milan Lipovský 

Člen Ing. Milan Lodňanek

Predstavenstvo OKTE, a.s. Dozorná rada OKTE, a.s. 



Ekonomické výsledky spoločnosti

K 31.12.2015 dosiahla spoločnosť OKTE, a.s. 

výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 

415 tisíc EUR. V porovnaní s plánovanou hodnotou 

OKTE, a.s. dosiahla v roku 2015 výnosy v celkovej 

výške 1 043 042 tis. EUR. Takmer celý objem výno-

sov tvoria recipročné výnosy, ktoré majú svoj 

ekvivalent na strane nákladov. To znamená, že 

vzájomná bilancia recipročných výnosov a nákladov 

je nulová a nemá vplyv na konečný hospodársky 

výsledok OKTE, a.s. 

Výrazne vysoké hodnoty recipročných výnosov 

a nákladov zodpovedajú objemu obchodovania 

v regulovaných činnostiach, kde najväčší podiel na 

výsledku hospodárenia na rok 2015 bola skutoč-

nosť o 151 tis. EUR vyššia. Výška zisku bola ovplyv-

nená najmä nižším čerpaním prevádzkových nákla-

dov voči plánu na rok 2015. Za obdobie od 1.1.2015 

do 31.12.2015 bol dosiahnutý výsledok hospodá-

renia OKTE, a.s. po zdanení v objeme 276 tis. EUR.

obchodovaní (61%) tvorí činnosť centrálnej faktu-

rácie. Okrem toho celkové pôsobenie OKTE, a.s. 

tvoria aj činnosti: organizátor krátkodobého trhu 

s elektrinou, zúčtovanie odchýlok a operátor 

meraní. 

Prevádzkové náklady OKTE, a.s. dosiahli výšku 

8 387 tis. EUR. Najvýznamnejšími zložkami 

prevádzkových nákladov boli odpisy dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, ďalej náklady 

na výpočtovú techniku a osobné náklady.

28

Hospodársky výsledok 
OKTE, a.s. za rok 2015

Tržby za služby 88 672 712 349 761 085

Tržby z predaja tovaru 152 687 175 527 281 940

Tržby celkom 241 359 887 876 1 043 026

Spotrebovaný materiál a služby 84 993 706 022 755 202

Náklady na obstaranie tovaru 152 687 175 527 281 940

Osobné náklady 1 484 1 569 1 650

Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 1 604 3 445 3 647

Ostatné prevádzkové náklady, netto 13 1073 64

Zisk z hospodárskej činnosti 578 240 522

Finančné náklady, netto 9 119 107

Zisk pred zdanením 569 121 415

Daň 203 83 139

Čistý zisk po zdanení 366 38 276

Tvorba výsledku hospodárenia OKTE, a.s.   

Porovnanie rokov 2013, 2014 a 2015 (tisíc eur) 2013 2014 2015
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Tržby za odchýlky, PRE, ZR 82 499 115 854 119 849

Tržby za zúčt. odchýlok - tarifa a fixný poplatok 2 588 2 489 2 523

Tržby za org. trhu - kompenzácia v prev. syst. 2 797 307 9

Tržby za org. trhu - tarifa a fixný poplatok 405 119 286

Tržby za prevádzkovanie systému a systém. služby 0 593 276 638 089

Výnosy za elektrinu na dennom trhu 152 822 175 623 282 156

Admin. poplatky za správu fin. zábezpeky 248 208 113

Ostatné prevádzkové výnosy 35 4 13

Finančné výnosy 1 4 4

Výnosy celkom 241 395 887 884 1 043 042

�truktúra výnosov OKTE, a. s.   

Porovnanie rokov 2013, 2014 a 2015 (tisíc eur) 2013 2014 2015
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Tržby 241 111 887 668 1 042 912

Prevádzkový zisk 578 240 522

EBITDA* 2 182 3 795 4 161

Rentabilita aktív - ROA* (%) 0,3% 0,03% 0,3%

Rentabilita vlastného kapitálu - ROE* (%) 6,0% 0,6% 4,3%

Celková zadĺženosť* (%) 94,3% 94,5% 94,2%

Rentabilita tržieb - ROS* (%) 0,2% 0,01% 0,03%

Bilančná suma 108 514 110 061 109 852

Dlhodobý majetok 8 843 9 085 8 689

Vlastné imanie 6 140 6 107 6 361

Cudzie zdroje 102 374 103 954 103 492

Priemerný počet zamestnancov 31 36 35

Ekonomické ukazovatele 2015: 

Porovnanie rokov 2013, 2014 a 2015 (tisíc eur) 2013 2014 2015

Prehlad ekonomických ukazovatelov 
OKTE, a.s. za rok 2015

, ,

*EBITDA = zisk pred zdanením + nákladové úroky + odpisy a opravné položky k majetku - výnosové úroky
*ROA = zisk po zdanení / bilančná suma   
*ROE = zisk po zdanení / vlastné imanie   
*Celková zadĺženosť = celkové záväzky /celkové aktíva   
*ROS = zisk po zdanení / tržby  

Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2015

P.č. Ukazovateľ  (eur) Skutočnosť Percentuálny podiel na zisku

 1. Výsledok hospodárenia pred zdanením 415 478,20 x

 2. Daňová povinnosť 139 563,33 x

 3. Výsledok hospodárenia po zdanení 275 914,87 100,00%

 4. Rozdelenie zisku 50 538,98 18,32%

 4.1 Rezervný fond 27 591,49 10,00%

 4.2 Sociálny fond 22 947,49 8,32%

 4.3 Úhrada straty 0,00 0,00%

   Ostatné použitie zisku 27 591,49 10,00%

 a) tantiémy 0,00 0,00%

 b) dividendy 27 591,49 10,00%

 c) podiely na zisku pre zamestnancov 0,00 0,00%

 4.5 Rezervný fond na povinný prídel 0,00 0,00%

 5. Ostatné fondy 197 784,40 71,68%

 5.1 Doplnkový SF (DDP) 22 947,49 8,32%

 5.2 Štatutárny fond 174 836,91 63,37%

 5.3 Nerozdelený zisk 0,00 0,00%

 6. Rozdelená časť čistého zisku 275 914,87 100,00%



OKTE a.s.  Výročná správa 201531

týkalo investovania do organizovania krátko-

dobého trhu s elektrinou v rámci nových projektov 

rozšírenia vnútrodenného trhu s elektrinou 

(Intra Day Trading) a registrovaného reporto-

vacieho mechanizmu (REMIT). V danom období 

skutočne čerpané investičné prostriedky boli 

v súlade s investičným plánom na rok 2015. 

Oproti roku 2014 boli investície objemovo o 32% 

nižšie.

Neobežný majetok je tvorený najmä dlhodobým 

nehmotným majetkom s podielom 75%, ktorý sa 

týka softvérového vybavenia systémov pre orga-

nizovanie krátkodobého trhu s elektrinou, zúčto-

vanie odchýlok, zberu nameraných údajov od 

účastníkov trhu a centrálnou fakturáciou. 

V roku 2015 bola výška investícií na úrovni 

3 252 tisíc EUR, z toho viac ako tri štvrtiny (77%) sa 

položkou aktív je obežný majetok (101 163 tis. EUR) 

s podielom 92%. Finančné účty sú vo výške 70 270 

tisíc EUR a tvoria 69% obežného majetku. Ide najmä 

o finančné zábezpeky z procesov denného trhu s 

elektrinou a zúčtovania odchýlok.

K 31.12.2015 celková hodnota aktív OKTE, a.s. 

dosiahla objem 109 852 tisíc EUR. Najväčšou 

Aktíva, majetok 
a investície k 31.12.2015

�truktúra majetku OKTE, a. s

Dlhodobý nehmotný majetok 6 998 6 468 6 516

Dlhodobý hmotný majetok 1 845 2 617 2 173

Obežný majetok a čas. rozlíšenie 99 671 100 976 101 163

Bilančná suma 108 514 110 061 109 852

Vlastné imanie 6 140 6 107 6 361

Záväzky a časové rozlíšenie 102 374 103 954 103 492

Porovnanie rokov 2013, 2014 a 2015 (tisíc eur) 2013 2014 2015



Správa nezávislého audítora
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Správa nezávislého audítora
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Správa nezávislého audítora
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