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Vážení obchodní partneri, milí priatelia a kolegovia,

dovoľte mi v nasledovných riadkoch zhodnotiť uplynulý obchodný rok 

2019 a hlavné udalosti, ktoré mali výrazný vplyv na pôsobenie 

spoločnosti OKTE, a.s. na trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

Smerovanie spoločnosti bolo v roku 2019 zamerané predovšetkým na 

poskytovanie nových služieb a na rozvoj a zvyšovanie kvality aktuálne 

vykonávaných činností. OKTE, a. s. sa na základe platnej legislatívy 

pripravovala na prevzatie niekoľkých významných funkcií na trhu 

s elektrickou energiou na Slovensku od roku 2020, a to najmä v dôsledku 

prijatia zákona č. 309/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

(novela zákona o podpore OZE), hovoríme najmä o činnostiach zúčtovateľa podpory elektriny vyrobenej 

z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a kompetenciách v súvislosti 

s evidenciou záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktoré prešli na spoločnosť OKTE, a.s. z Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Na valnom zhromaždení Asociácie vydavateľov záruk, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2019, bolo OKTE, a.s. 

jednohlasne prijaté za člena Asociácie vydavateľov záruk. Posledný kvartál 2019 sa teda niesol v duchu 

testovania nového modulu IS OKTE, a.s. na spracovanie, vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu 

z členských štátov Asociácie vydavateľov záruk. Súbežne OKTE, a.s., pripravovalo evidenciu záruk pôvodu 

z nečlenských štátov Asociácie pre plynulý prechod kompetencií z ÚRSO.

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o „podpore služieb v súvislosti s povinným výkupom 

elektriny z OZE“ pribudla do portfólia OKTE, a.s. aj administrácia podpory výkupom, pričom na spoločnosť 

v roku 2020 ako aj na povinného výkupcu ako nového účastníka trhu prejdú kompetencie troch regionálnych 

distribučných sústav spojené s týmto druhom podpory.

S účinnosťou k 1. decembru 2019 bola spoločnosť OKTE, a.s. opätovne určená Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví za nominovaného organizátora trhu s elektrinou (NEMO) na vykonávanie činností 

jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou.

Aj táto skutočnosť prispela k tomu, že spoločnosť OKTE, a.s. v roli organizátora krátkodobého trhu 

s elektrinou a NEMO sa mohla počas celého roka 2019 kontinuálne aktívne podieľať na činnostiach 

spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou jednotného prepojenia cezhraničného denného trhu s 

elektrinou v rámci Európskej únie. Všetci NEMO sa spoločne podieľali na vytvorení trvalého zmluvného 

rámca pre spoluprácu na úrovni všetkých NEMO, čoho výsledkom je zmluva o spolupráci medzi všetkými 

NEMO, a zaoberali sa témami, ktoré spadajú do ich spoločných právomocí, akými sú napríklad dôležité 

metodiky upravujúce princípy pre úpravu algoritmov pre denný a vnútrodenný trh, či súbor produktov 

ponúkaných na vnútrodennom trhu. Spoločnosť OKTE, a.s. sa v roku 2019 taktiež venovala finalizácii zmlúv 

upravujúcich prevádzku integrovaného denného trhu s elektrinou v EÚ, konkrétne spoločnej zmluve medzi 

NEMO a prevádzkovateľmi prenosových sústav a zmluve medzi všetkými NEMO pre oblasť denného trhu. 

Obe zmluvy úspešne vstúpili do platnosti v roku 2019.

PRÍHOVOR
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OKTE, a.s. zároveň participovala na viacerých projektoch v oblasti rozvoja denného trhu, akými sú napríklad 

projekt Core Flow-based Market Coupling, či projekt prepojenia trhu 4M Market Coupling s Nemeckom, 

Rakúskom a Poľskom, ktorý v roku 2019 vstúpil do svojej implementačnej fázy. V najbližších rokoch sa aj 

prostredníctvom týchto projektov očakáva výrazne širšie prepojenie denných trhov vedúce k vytvoreniu 

jednotného prepojenia trhov, ktoré by umožnilo účastníkom trhu obchodovať elektrinu naprieč celou 

Európskou úniou.

Posledný kvartál roka 2019 spoločnosť OKTE, a.s. spoločne so spoločnosťou Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a.s. aktívne participovala na prístupových rokovaniach k projektu XBID, ktorý 

predstavuje cieľové riešenie prepojenia vnútrodenných trhov v Európskej únii.

Vážení obchodní partneri, priatelia a kolegovia, v nadchádzajúcom období stoja pred nami viaceré náročné 

úlohy. Verím, že doterajšia vzájomná spolupráca bude naďalej prehlbovaná a spoločnými silami nájdeme 

riešenia v prospech maximalizácie efektívnosti poskytovaných služieb pre všetkých účastníkov trhu. 

Veľmi si vážim a oceňujem prácu najmä našich kolegov v našej stále sa rozvíjajúcej a relatívne mladej 

spoločnosti, ktorých pracovné nasadenie a zápal pre dobrú vec v každodennej práci ako i v strategických 

plánoch dáva nádej, že i do budúcnosti bude OKTE, a.s. hrdo reprezentovať svoje postavenie a úlohy 

v energetickom reťazci SR. Rovnako oceňujem i spoluprácu s jediným akcionárom a orgánmi štátnej správy, 

najmä Ministerstvom hospodárstva SR a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pri formovaní a riešení 

zásadných úloh v elektroenergetike SR.

                                                                                                                                          S úctou

 

Ing. Michal Cabala, PhD.

predseda predstavenstva

a riaditeľ OKTE, a.s.



PROFIL 
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Spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) vznikla dňa 11. augusta 2010 ako 

dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ktorá je zároveň jej jediným akcionárom. Spoločnosť OKTE, a.s. na základe 

povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 2010E 0430, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 01. januára 2011, začala vykonávať regulovanú činnosť organizátora krátkodobého trhu 

s elektrinou v Slovenskej republike.

OKTE, a.s. plní od 1. januára 2014 nielen úlohy organizátora krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou 

a zúčtovateľa odchýlok, ale taktiež úlohy v oblasti správy merania a zberu dát, prevádzkovania centrálneho 

miesta na zber a evidenciu údajov z merania v rámci celej elektrizačnej sústavy SR a vykonávania centrálnej 

fakturácie, t. j. vysporiadania regulovaných poplatkov za systémové služby a prevádzkovanie systému, 

ktorými je zaťažená koncová spotreba elektriny. 

Rozšírené portfólio služieb, ktoré OKTE, a.s. poskytuje pre elektroenergetický trh, naďalej vedie k posilneniu 

významu OKTE, a.s. v zmysle napĺňania funkcie sofistikovaného organizátora trhu s ambíciou a kapacitou 

rozširovať svoje aktivity v rámci trhu s energiami v Slovenskej republike.

Spoločnosť OKTE, a.s. pri výkone svojich činností aktívne spolupracuje s viacerými štátnymi inštitúciami 

(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ÚRSO, Štatistický úrad Slovenskej republiky, atď.), 

s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, spoločnosťou SEPS, s prevádzkovateľmi distribučných sústav, 

ako aj s ostatnými účastníkmi trhu. Od 22. novembra 2011 je členom medzinárodného združenia búrz 

a organizátorov trhov Europex a v roli organizátora krátkodobého trhu kooperuje s ďalšími inštitúciami, 

napríklad so združením európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E), s Agentúrou 

pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a inými inštitúciami.

OKTE, a.s. uplatňuje svoje skúsenosti taktiež v rôznych domácich a zahraničných pracovných skupinách 

a projektoch, v ktorých sa usiluje o presadzovanie záujmov Slovenska. Je aktívna najmä pri plnení úloh 

energetických búrz a organizátorov trhu v rámci Európskej únie, či pri riešení otázky vytvorenia jednotného 

európskeho trhu s elektrinou. V súlade s požiadavkami nariadenia Európskej komisie 2015/1222, ktorým sa 

stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej len „Nariadenie CACM“), 

vykonáva spoločnosť OKTE, a.s. tiež funkciu nominovaného organizátora trhu s elektrinou (ďalej len 

„NEMO“). 

V tejto funkcii sa aktívne podieľa a spolupracuje na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou 

a prevádzkou jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci Európskej únie. 

V súvislosti s vývojom spoločných trhov, ako aj s požiadavkami účastníkov trhu, OKTE, a.s. prispôsobuje 

a implementuje zmeny v rámci lokálnej obchodnej platformy, ako aj v procesoch a pravidlách jej využívania. 

S prevádzkou organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou je spojená aj činnosť 

tzv. registrovaného reportovacieho mechanizmu (RRM) spoločnosti OKTE, a.s. Podľa vykonávacieho 

nariadenia Európskej komisie č. 1348/2014 vychádza z priamo aplikovateľnej legislatívy EÚ o integrite 

a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (tzv. REMIT), ktorá ukladá povinnosť organizovaným 

trhovým miestam zabezpečiť reporting údajov o zobchodovaných transakciách do ACER. OKTE, a.s. zároveň 

poskytuje sprostredkovanie oznamovania údajov o veľkoobchodných kontraktoch za prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy a účastníkov trhu s elektrinou a plynom s povinnosťami podľa REMIT.
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Počnúc rokom 2020 sa rozrastá portólio služieb poskytovaných našou spoločnosťou OKTE, a.s. o činnosti 

spojené so zúčtovaním podpory výroby z obnoviteľných zdrojov a VÚKVET ako i administráciou záruk 

pôvodu elektriny z týchto zdrojov, ktoré významným spôsobom ovplyvnia procesy ako aj systémy 

prevádzkované a implementované v OKTE, a.s. 

Veríme, že i do budúcnosti bude narasť význam a dôležitosť našej spoločnosti v elektroenergetickom sektore 

SR a to jednak portfóliom ako i kvalitou poskytovaných služieb pre našich obchodných partnerov, orgány 

štátnej správy ako i širokú verejnosť.
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STRATÉGIA SPOLOČNOSTI

CIELE SPOLOČNOSTI

Usilovať sa o vytvorenie takých podmienok pre rozvoj trhu s energiami na Slovensku, 

aby poskytoval všetkým jeho účastníkom stabilné, transparentné a nediskriminačné 

prostredie.

Hlavné ciele spoločnosti OKTE, a.s. ako regulovaného subjektu majú predovšetkým:

I. zabezpečiť bezporuchovú a transparentnú prevádzku základných činností: 

n organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou

n zúčtovanie odchýlok

n správa a zber nameraných údajov

n centrálna fakturácia

n oznamovanie transakcií na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom

II. zabezpečiť technické, technologické a personálne predpoklady na rozširovanie funkcií regulovaného 

subjektu: 

• presadzovať transparentný a nediskriminačný princíp na trhu s elektrinou a zaistiť slobodný a otvorený 

prístup k trhu pre všetkých jeho účastníkov podľa požiadaviek legislatívy

III. zaistiť s tým súvisiaci rozvoj personálnej a materiálnej základne:

n profilovaním spoločnosti a jej riadiacich procesov

n náborom vysokokvalifikovaných pracovníkov

n zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov

n poskytovaním peňažných aj nepeňažných benefitov zamestnancom

n skvalitňovaním zdravotného potenciálu zamestnancov prostredníctvom sociálneho programu 

n skvalitňovaním partnerských vzťahov, predovšetkým otvorenou, nediskriminačnou a transparentnou 

komunikáciou so všetkými účastníkmi trhu

IV. aktívne komunikovať s orgánmi štátnej správy SR (najmä MH SR a ÚRSO) a participovať na prí-

prave /novelizáciách príslušnej energetickej legislatívy v SR ako i EÚ



ROZVOJ
SPOLOČNOSTI
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Smerovanie spoločnosti OKTE, a.s. je zamerané na zvyšovanie kvality aktuálne vykonávaných činností 

a poskytovaných služieb. V roku 2019 bolo úsilie smerované tiež na rozširovanie portfólia regulovaných 

činností, ktoré spoločnosť OKTE, a.s. vykonáva.

OKTE, a.s. dlhodobo spracováva a analyzuje údaje, ktoré poskytujú všetci účastníci trhu, čím po ich validácii 

vzniká jednotná referenčná databáza údajov, ktorá jednoznačne prispieva k transparentnosti a kvalite 

nameraných údajov, a tým aj k spravodlivej distribúcii finančných tokov medzi jednotlivými účastníkmi trhu.

Novelizácia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie spustila projekt zúčtovateľa podpory 

obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Novela zákona taktiež presunula 

na spoločnosť OKTE, a.s. agendu spojenú so zárukami pôvodu a naštartovala projekt presunu kompetencii 

od ÚRSO, ako aj zriadenie nového informačného nástroja. Oba projekty musia byť finalizované a spustené 

do prevádzky od 1. januára 2020. 

V roli organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a NEMO sa spoločnosť aktívne podieľa na činnostiach 

spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou jednotného prepojenia cezhraničného denného trhu 

s elektrinou v rámci Európskej únie. OKTE, a.s. participuje na viacerých projektoch v oblasti rozvoja 

denného trhu, akými sú napríklad projekt Core Flow-based Market Coupling, či projekt prepojenia trhu 

4M Market Coupling (ďalej len „4MMC“) s Nemeckom, Rakúskom a Poľskom (tzv. Interim Coupling), 

ktorého implementácia bola v roku 2019 jednou z hlavných priorít spoločnosti a jej zahraničných 

partnerov v oblasti rozvoja denného trhu.

V oblasti rozvoja vnútrodenného trhu s elektrinou sa spoločnosť OKTE, a.s. zamerala na vstup do projektu 

ako plný člen pre jednotné prepojenie vnútrodenných trhov (ďalej len „SIDC“) s elektrinou v rámci EÚ. 

V oblasti rozvoja interných informačných systémov OKTE, a.s. neustále prispôsobuje a implementuje

 zmeny funkcionalít IS OKTE, ktoré vyplývajú z požiadaviek legislatívy a z požiadaviek od samotných 

účastníkov trhu. 

Ambíciou spoločnosti z pohľadu dlhodobého plánovania je v súlade s pripravovanou európskou 

legislatívou o jednotnom dennom a vnútrodennom trhu postupné rozšírenie portfólia poskytovaných 

služieb o ďalšie energetické komodity s možnosťou ich obchodovania v rôznych časových horizontoch. 

ZAVÁDZANIE JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO TRHU S ELEKTRINOU 

Spoločnosť OKTE sa aj v roku 2019 aktívne podieľala na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou 

a prevádzkou jednotného prepojenia cezhraničného denného a vnútrodenného trhu s elektrinou v rámci 

Európskej únie. V rámci platformy pre spoluprácu všetkých NEMO, tzv. NEMO Committee, bolo jednou 

z najvýznamnejších udalostí v  roku 2019 predloženie aktualizovaného návrhu metodiky pre algoritmy 

pre denný a vnútrodenný trh a súboru produktov pre vnútrodenný trh na schválenie agentúre ACER. 

Okrem toho sa spoločnosť OKTE, a.s. spolu so zahraničnými partnermi venovala tvorbe zmlúv, upravujúcich 

prevádzku integrovaného denného trhu s elektrinou v EÚ. Spoločnosť OKTE, a.s. spolu s európskymi 

partnermi v roku 2019 sfinalizovali a podpísali spoločnú zmluvu medzi NEMO a prevádzkovateľmi 

prenosových sústav (Day-ahead Operational Agreement, tzv. DAOA) a zmluvu medzi všetkými NEMO 

pre oblasť denného trhu (All-NEMO Day-ahead Operational Agreement, tzv. ANDOA).
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Organizovaný denný cezhraničný trh s elektrinou (ďalej len „DT“), ktorý je prevádzkovaný formou implicitnej 

alokácie prenosových kapacít v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav a operátormi národných 

trhov Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska (4M MC), je významným nástrojom v rámci 

obchodovania s elektrinou a významne prispieva k zníženiu rozdielov medzi cenami v jednotlivých 

obchodných oblastiach, k zjednoteniu obchodných a technických parametrov a k efektívnejšiemu využitiu 

pridelených prenosových kapacít. Jednou z hlavných ambícií spoločnosti OKTE, a.s. je v spolupráci 

s partnermi prepojiť obchodnú oblasť 4M MC s ďalšími európskymi krajinami a vytvoriť tak jednotný 

európsky denný trh s elektrinou, ktorý by umožnil účastníkom trhu obchodovať elektrinu naprieč celou EÚ.

Pre naplnenie tohto cieľa je nutné zlúčiť dva veľké celky, ktoré sú v súčasnosti prevádzkované ako 

prepojené denné trhy – vyššie už uvedený 4M MC a tzv. Multi Regional Coupling (MRC), ktorý združuje 

krajiny západnej, severnej a južnej Európy. 

Prvým projektom, ktorý by mal zabezpečiť prepojenie 4M MC a MRC na báze výpočtu cezhraničných 

prenosových kapacít metódou NTC, je projekt DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling). Projektové strany 

v roku 2019 úspešne ukončili dizajnovú fázu projektu a zároveň započali technickú implementáciu riešenia. 

Spustenie projektu do prevádzky je očakávané koncom roka 2020, pričom hlavným cieľom je priniesť 

benefity jednotného trhu s elektrinou ešte pred implementáciou finálneho riešenia na flow-based 

princípe.

Druhým projektom, ktorým by mal podľa rozhodnutia regulátorov ukončiť proces implementácie 

cieľového riešenia pre jednotný denný trh s elektrinou na základe výpočtu cezhraničných prenosových 

kapacít pomocou flow-based metódy, je projekt tzv. „Core Flow-based Market Coupling“. Projekt v roku 

2019 ohlásil mierne zdržanie implementácie, avšak práce na strane NEMO pokračovali podľa revidovaného 

časového plánu a v súčasnosti je spustenie projektu do prevádzky odhadované na rok 2021. 

Spoločnosť OKTE, a.s. je v rámci oboch projektov aktívnym participantom a pracuje taktiež na rozvoji 

svojich interných systémov tak, aby boli kompatibilné s technickým riešením dohodnutým na projektovej 

úrovni. 

ROZVOJ DENNÉHO TRHU S ELEKTRINOU

ROZVOJ VNÚTRODENNÉHO TRHU S ELEKTRINOU

Spoločnosť OKTE, a.s. reaguje na požiadavky účastníkov trhu aj európskej legislatívy týkajúce sa 

obchodovania bližšie k času fyzickej dodávky elektriny, ktoré sa objavujú najmä v dôsledku súčasných zmien 

vo výrobe a spotrebe elektriny. Od roku 2016 spoločnosť úspešne prevádzkuje platformu priebežného 

vnútrodenného obchodovania pre účastníkov trhu s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti. 

Na opodstatnenosť tejto platformy poukazuje každoročný nárast množstva elektriny, ktoré je na nej 

zobchodované, pričom výnimkou nebol ani rok 2019.

Ďalší rozvoj platformy kontinuálneho vnútrodenného obchodovania bude smerovať k implementácii 

jednotného cezhraničného vnútrodenného trhu s elektrinou v rámci Európskej únie. Za základ cieľového 

riešenia pre vytvorenie jednotného prepojenia vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci EÚ bol všetkými 

regulačnými úradmi určený projekt XBID. V súlade s týmto rozhodnutím spoločnosť OKTE, a.s., v spolupráci 

so spoločnosťou SEPS začala prístupové konanie do projektu XBID v decembri 2019.



ÚRSO

Výrobca 
pripojený do

MDS

Výrobca 
pripojený do

RDS

Prevádzkovateľ
RDS

Výrobca 
pripojený do

PS

Prevádzkovateľ
PS

Prevádzkovateľ
MDS

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019   |   13

REFERENČNÁ DATABÁZA NAMERANÝCH ÚDAJOV

Na základe praxe spojenej s výkonom činností správy a zberu nameraných údajov a centrálnej fakturácie 

v rokoch 2014 až 2018 sa ukazuje, že legislatívne prostredie a súčinnosť účastníkov na trhu s elektrinou 

je kľúčovou témou. Spoločnosť OKTE, a.s. pre zabezpečenie jednoznačnosti práv a povinností 

jednotlivých účastníkov trhu predložila na zváženie niektoré opatrenia v zákone o energetike a zákone 

o podpore obnoviteľných zdrojov a VÚKVET, týkajúce sa zmien v procesoch poskytovania údajov zo strany 

výrobcov elektriny a formalizácie systému správy a zberu nameraných údajov OKTE, a. s., ako jednotnej 

referenčnej databázy nameraných údajov.

Cieľom navrhovaných zmien je zefektívnenie dátových tokov v systéme podporovanej výroby elektriny 

a zároveň optimalizácia centrálnej fakturácie a výberu regulovaných poplatkov súvisiacich s prevádzkou 

sústavy. Hlavným opatrením je stanovenie povinnosti pre účastníkov trhu s elektrinou používať pri výkone 

regulovaných činnosti údaje poskytované z jednotnej referenčnej databázy OKTE, a. s., čo prispeje 

predovšetkým k zosúladeniu informácií medzi účastníkmi trhu. OKTE, a. s., a prevádzkovatelia regionálnych 

distribučných sústav by mali právo vzájomne zdieľať údaje za účelom ich verifikácie s následnou možnou 

kontrolou nezrovnalostí u poskytovateľov zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Navrhované kroky rovnako smerujú k odstráneniu súčasných duplicít v poskytovaní údajov na trhu 

s elektrinou. Účastníci trhu aj štátne inštitúcie budú môcť využívať údaje v rámci jednotnej referenčnej 

databázy OKTE, a. s., čo zjednoduší tok výmeny dát, zvýši ich kvalitu a zabezpečí spoľahlivé podklady pre 

rozhodovanie štátnych inštitúcií aj účastníkov trhu.

Schéma č.1: Poskytovanie údajov v rámci referenčnej databázy OKTE, a.s.

 Údaje poskytované OKTE podľa platnej legislatívy
 Zdieľané údaje v zmysle návrhu úpravy legislatívy
 Údaje poskytované výrobcom elektriny, ktoré je možné nahradiť zdieľaním údajov

Poznámka: ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 PS - prenosová sústava
 RDS - regionálna distribučná sústava
 MDS - miestna distribučná sústava
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ZÚČTOVANIE PODPORY VÝROBY ELEKTRINY Z OZE A VÚKVET

V októbri 2018 novela zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby určila OKTE, a. s., ako zúčtovateľa podpory od 1. 1. 2020. Prípravy na implementáciu 

sa začali hneď po schválení novelizácie a pokračovali po celý rok 2019. OKTE, a. s., v novej funkcii zúčtovateľa 

podpory administruje doplatok a príplatok podporovaným výrobcom, uhrádza odplatu povinnému 

výkupcovi zabezpečujúcemu povinný výkup elektriny a administruje podporu výkupu v spolupráci 

s povinným výkupcom pre výrobcov s právom na prevzatie zodpovednosti za odchýlku. V septembri OKTE 

spustilo portál IS OZE. Tento portál v poslednom štvrť roku slúžil iba na uzatváranie zmlúv o doplatku a na 

konci októbra bola spustená aj zmluvná časť pre podporu výkupu. Úspešnému uzatvoreniu zmluvy 

predchádzala podrobná kontrola všetkých relevantných dokladov výrobcov k ich právu na podporu 

doplatkom. Tieto kontrolné mechanizmy boli úspešné, pričom došlo k zladeniu všetkých kmeňových dát 

podporovaných výrobcov v IS OKTE. Plná funkčnosť portálu bude zabezpečená k 1.1.2020. 

OKTE, a. s. aktívne organizovala stretnutia s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav v rámci 

prechodu činností administrácie a centralizácie podpory a o zjednodušení systému podpory elektriny 

vyrobenej z OZE a VÚKVET. Z pohľadu OKTE, a. s. bolo žiadúce precizovať vzájomné práva a povinnosti, 

zmluvné vzťahy a výmenu údajov vo väzbe na navrhovanú jednotnú referenčnú databázu.

VYDÁVANIE A EVIDENCIA ZÁRUK PÔVODU ELEKTRINY

Novela zákona 309/2009 Z. z. priniesla prechod kompetencií k vydávaniu a evidencii záruk pôvodu 

elektriny z ÚRSO na OKTE, a. s. Z tohto titulu už v poslednom štvrťroku 2018 začali prístupové rokovania 

s Asociáciou vydavateľov záruk pôvodu – AIB, kde OKTE, a.s. ešte v roku 2018 úspešne získalo štatút 

pozorovateľa. Ďalšie kroky smerovali k úplnej integrácii európskych procesov a k stabilnému členstvu v AIB. 

Tieto kroky pozostávali z vytvorenia úplne nových zmlúv a štandardných podmienok a implementáciou 

požiadaviek AIB do nového informačného systému. Po zdokumentovaní všetkých krokov, ktoré od OKTE 

Asociácia požadovala, bol vytvorený návrh na prijatie OKTE za člena AIB. Na valnom zhromaždení 

Asociácie vydavateľov záruk, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2019, bolo OKTE jednohlasne prijaté za člena 

Asociácie vydavateľov záruk. Posledný kvartál 2019 sa niesol v duchu testovania nového modulu IS OKTE 

na spracovanie, vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu z členských štátov Asociácie vydavateľov 

záruk a súbežne OKTE pripravovalo evidenciu záruk pôvodu z nečlenských štátov Asociácie pre plynulý 

prechod kompetencie z ÚRSO. Táto evidencia zabezpečí minimálne zmeny pre účastníkov trhu so zárukami, 

ktorí doteraz riešili agendu záruk pôvodu s ÚRSO. Taktiež bolo v súvislosti s novými kompetenciami 

spojenými s evidenciou a vydávaním záruk pôvodu elektriny potrebné novelizovať Prevádzkový poriadok 

OKTE. V závere roka 2019 prebehlo stretnutie s Finančnou správou Slovenskej republiky s cieľom 

nadviazania spolupráce pri vykazovaní úľavy na spotrebnej dani z elektriny uplatnenej pomocou záruk 

pôvodu za účelom lepšej kontroly vykazovaných záruk od účastníkov trhu. Taktiež prebiehali stretnutia s 

ÚRSO o finálnom prechode činnosti týkajúcich sa záruk pôvodu na OKTE od 1.1.2020. ako aj s Účastníkmi 

trhu, za účelom lepšieho nastavenia nového modulu OKTE a zároveň aj evidencie záruk pôvodu elektriny z 

nečlenských štátov Asociácie.
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PLÁN ROZVOJA

V pláne rozvoja spoločnosti OKTE, a.s. sú načrtnuté predovšetkým hlavné udalosti na európskom 

energetickom trhu, ktoré v roku 2020 a 2021 zásadne ovplyvnia samotný vývoj trhu s elektrinou. Zimný 

energetický balíček obsahuje nové pravidlá európskeho elektroenergetického trhu. Uvedené pravidlá 

komplexne pokrývajú fungovanie celého trhu a prinášajú jeho premenu. Pre činnosť OKTE, a.s. sú rele-

vantné predovšetkým európske predpisy, ako sú: Nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou, Smernica 

o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a Smernica o podpore využívania energie z OZE. 

Vzhľadom k tomu, že na informačný systém sú neustále kladené ďalšie požiadavky na rozšírenie 

poskytovaných služieb, bude OKTE, a.s. realizovať funkčné rozšírenia predovšetkým na základe 

implementácie vyššie uvedených smerníc. 

Ambíciou spoločnosti z pohľadu dlhodobého plánovania je v súlade s pripravovanou európskou legislatívou 

postupné rozšírenie portfólia poskytovaných služieb a platforiem o ďalšie energetické komodity s mož-

nosťou ich obchodovania v rôznych časových horizontoch.

Strategické smerovanie spoločnosti OKTE, a.s. do budúcnosti je zamerané najmä na:

n realizáciu prepájania regionálnych trhov, ktoré smerujú k vytvoreniu jednotného európskeho denného 

a vnútrodenného trhu s elektrinou,

n rozširovanie portfólia obchodných príležitostí formou poskytovaných služieb účastníkom trhu s elek-

trinou (v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy) v oblastiach denného a vnútrodenného 

cezhraničného trhu s elektrinou v súlade s Nariadením CACM, 

n vybudovanie a uplatňovanie jednotnej koncepcie riadenia rizík zahrňujúcej všetky činnosti OKTE, a.s.,

n aktualizáciu a modernizáciu informačných systémov a technológií za účelom poskytovania kvalitných 

a spoľahlivých služieb pre účastníkov trhu s elektrinou.



PREVÁDZKA 
SPOLOČNOSTI
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Graf č.1: Štatistika počtu subjektov zúčtovania od roku 2004 
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V procesoch zúčtovania odchýlok a zúčtovania rozdielov nastala v roku 2019 zmena v určovaní znamienok 

pri odchýlke aj pri platbe za odchýlky. Model, ktorý sa používa na zúčtovanie odchýlok je v platnosti 

od 1.1.2014. Najzásadnejšie zmeny, ktoré tento model priniesol, sú:

n skrátenie doby pre konečné vyhodnotenie na dva mesiace,

n zrušenie opraveného mesačného a upraveného konečného vyhodnotenia,

n zadefinovanie predbežného mesačného vyhodnotenia do legislatívy, 

n agregáciu nameraných hodnôt vykonáva OKTE, a.s. v rámci systému ISOM podľa jednotlivých typov 

meraní,

n výpočet nominačných hodnôt pri meraniach typu C v systéme ISOM, ktoré sa používajú pri všetkých 

vyhodnoteniach odchýlky, 

n zavedenie platby za podiel na nákladoch na RE pri meraniach typu C,

n zavedenie zúčtovanie rozdielov pre merania typu C a straty.

V priebehu roku 2019 bolo v systéme zúčtovateľa odchýlok zaevidovaných 78 subjektov zúčtovania 

odchýlok. Zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok prebiehalo v dekádnom, mesačnom a konečnom cykle, 

pričom konečné zúčtovania odchýlok prebiehalo po dvoch mesiacoch po skončení príslušného mesiaca.

ZÚČTOVANIE ODCHÝLOK A ZÚČTOVANIE ROZDIELOV

Od 1.1.2018 nastala zmena v určovaní zúčtovacej ceny odchýlky. Pri stanovení zúčtovacej ceny odchýlky 

sa porovnáva marginálna cena regulačnej elektriny s 1,1 násobkom ceny elektriny na dennom trhu 

slovenskej obchodnej oblasti v danej Zúčtovacej perióde.

V priebehu roka 2018 vstúpili do platnosti ustanovenia z Nariadenia komisie EÚ 2017/2195 z 23. novembra 

2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave („EB GL“). 

OKTE, a.s. ako zúčtovateľ odchýlok v Slovenskej republike bola povinná vypracovať Návrh podmienok 

pre subjekty zúčtovania podľa čl. 18 EB GL. V zmysle tohto nariadenia vyplynula potreba zmeniť 

znamienkovú konvenciu pri vyhodnocovaní a zúčtovaní odchýlok. Od 4.5.2018 do 3.6.2018 prebiehala 

verejná konzultácia, v rámci ktorej neprišli žiadne pripomienky od účastníkov trhu. Zmena znamienkovej 

konvencie sa uskutočnila k termínu 1.1.2019. Zmena znamienkovej konvencie sa týka aj platieb za podiel 

na nákladoch na RE..
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OKTE, a.s. naďalej vykonávala v roku 2019 aj vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov:

n medzi nominačnými a nameranými hodnotami odberu a dodávky elektriny u OOM nevybavených 

priebehovým meraním,

n 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 priebehového záznamu hodnôt,

n medzi agregovanými hodnotami odberov a dodávok v miestnych distribučných sústavách použitými 

pre účely zúčtovania odchýlok a agregovanými hodnotami odberov a dodávok v miestnych distribučných 

sústavách vypočítanými po odpočte určených meradiel, ak do výpočtu hodnoty celkového odberu 

a dodávky vstupujú aj hodnoty z odberných a odovzdávacích miest vybavených určeným meradlom bez 

priebehového záznamu hodnôt

Od 1. decembra 2014 sa zúčtovanie rozdielov vykonáva na základe odpočtov, ktoré boli zadané do systému 

ISOM do termínu vykonania mesačného zúčtovania rozdielov, s dátumom odpočtu najneskôr do konca 

predchádzajúceho mesiaca, ktoré neboli zohľadnené v predchádzajúcom zúčtovaní rozdielov a zároveň 

sa nejedná o opravu odpočtov, ktoré boli zohľadnené v niektorom z predchádzajúcich zúčtovaní rozdielov.

Z dôvodu jednotného označovania znamienok pri vyhodnotení rozdielov a vyhodnotení odchýlok a tiež pri 

platbách nastala k 1.1.2019 znamienková konvencia aj pri vyhodnotení a zúčtovaní rozdielov.

Komunikácia so subjektmi zúčtovania a zverejňovanie informácií v zmysle platnej legislatívy je realizovaná 

prostredníctvom informačného systému zúčtovateľa odchýlok (ISZO). Verejne prístupné informácie 

o odchýlkach sú k dispozícii na webovom sídle OKTE, a.s. v sekcii Zúčtovanie odchýlok.
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DENNÝ TRH

Na dennom trhu môže účastník trhu anonymne predávať alebo nakupovať elektrinu pre každú z 24 hodín 

nasledujúceho obchodného dňa. Registrácia objednávok sa uskutočňuje predchádzajúci kalendárny deň 

pred obchodným dňom do 11:00 hod. Výsledkom párovania objednávok pre každú hodinu je pevne 

stanovená marginálna cena. Priemerná cena obchodov na dennom trhu v roku 2019 bola 41,50 €.

Prevádzka denného trhu v rámci 4MMC sa uskutočnila v roku 2019 bez závažných prevádzkových chýb alebo 

incidentov. Organizovanie, vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie KT prebiehalo na dennej báze 

s konečným mesačným zúčtovaním.

Objem zobchodovanej elektriny na dennom cezhraničnom trhu v SR zaznamenal v roku 2019 pokles oproti 

predchádzajúcemu roku, pričom celkové  množstvo zobchodovanej elektriny predstavovalo 10,703 TWh, 

čo je o 2,769 TWh menej ako v roku 2018. Zobchodované množstvo na predaj pritom dosiahlo úroveň 

5,058 TWh a zobchodované množstvo elektriny na nákup úroveň 5,645 TWh. V rámci historického 

porovnania bol objem zobchodovaného množstva na predaj nižší ako objem zobchodovaného množstva 

elektriny na nákup naposledy v roku 2012.
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Spoločnosť OKTE, a.s. využíva pre organizovanie a vyhodnotenie KT informačný systém ISOT, ktorý bol 

špeciálne navrhnutý pre túto funkciu. 

Na grafe je zobrazený počet zaregistrovaných účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu 

s elektrinou od roku 2009. V informačnom systéme KT bolo v roku 2019 zaregistrovaných 60 účastníkov. 

Zvyšujúci sa záujem účastníkov KT od roku 2015 o obchodovanie cez informačný systém ISOT je možné 

pripisovať neustále sa zlepšujúcim službám a zavádzaním noviniek v rámci systému, ktoré umožňujú 

účastníkom KT využiť potenciál obchodnej platformy na maximum. 

Graf č. 2: Vývoj počtu zaregistrovaných účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou od roku 2009
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Aj napriek stabilnej prevádzke 4MMC bol v roku 2019 mierny pokles objemu zobchodovaného množstva 

oproti roku 2018 a 2017.

Tabuľka č. 2: Mesačné priemerné hodnoty indexov v roku 2019

Január 58,79 48,10 69,47

Február 45,33 40,70 49,95

Marec 33,35 29,85 36,86

Apríl 39,30 38,17 40,42

Máj 37,87 36,19 39,56

Jún 34,58 33,56 35,60

Júl 42,04 39,26 44,82

August 40,66 37,14 44,19

September 43,39 37,70 49,07

Október 41,87 37,15 46,63

November 42,10 35,31 48,88

December 38,92 31,07 46,76

2019 base offpeak peak
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Tabuľka č.1: Pre porovnanie - objem obchodov v rokoch 2011 až 2019 v MWh

2011 2 969 573,2  3 547 220,7 6 516 793,9

2012  4 014 092,6 4 459 833,0 8 473 925,6

2013 3 651 700,8 1 926 373,6 5 578 074,4

2014 4 455 376,1 2 225 168,8  6 680 544,9

2015 5 821 860,1 4 424 263,5 10 246 123,6

2016 4 869 992,6  4 255 594,4 9 125 587,0

2017  6 751 948,5 6 030 454,5  12 782 403,0

2018 8 180 853,0 5 291 144,3  13 471 997,3

2019 5 057 680,9 5 645 359,6 10 703 040,4

Objem obchodov 
v roku (MWh)

predaj 
(MWh)  

nákup 
(MWh) 

predaj a nákup
(MWh)

Graf č.3: Vývoj celkového zobchodovaného objemu v TWh od roku 2011
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Graf č. 4,5,6: Vývoj mesačných priemerných hodnôt indexov (Base, Offpeak a Peak) od roku 2011
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MESAČNÉ PRIEMERNÉ HODNOTY INDEXOV V ROKU 2019



22   |   OKTE, a.s.

CZ 0,01 170,00 -150,00 123,91 -50,00 141,04

SK 0,01 200,00 -150,00 150,00 -50,00 141,04

HU X X -113,67 250,01 -25,97 300,10

RO X X X X 0,00 158,4

  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 - 31.12.2019

  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 

V roku 2019 mohol účastník KT zadávať objednávky v rozsahu minimálnej ceny -500 €/MWh a maximálnej 

ceny +3 000 €/MWh. Výsledná marginálna cena v jednotlivých obchodných oblastiach dosahovala aj 

záporné hodnoty (SK, CZ a HU). V rumunskej obchodnej oblasti sa záporná cena ešte nevyskytla. 

PRIEBEŽNÉ VNÚTRODENNÉ OBCHODOVANIE V SLOVENSKEJ OBCHODNEJ OBLASTI

V rámci priebežného vnútrodenného obchodovania v slovenskej obchodnej oblasti (ďalej len „vnútrodenný 

trh“) sú objednávky prijímané od účastníkov trhu nepretržite a sú anonymne postupne párované 

algoritmom vyhodnotenia vnútrodenného trhu. Začiatok obchodovania elektriny s dodávkou v obchodných 

periódach obchodného dňa je o 15.00 hod. kalendárneho dňa predchádzajúceho obchodnému dňu.

Ukončenie vnútrodenného obchodovania na každú obchodnú periódu je 60 minút pred začiatkom dodávky 

elektriny v danej obchodnej perióde. Ak ide o blokovú objednávku, ukončenie vnútrodenného 

obchodovania je 60 minút pred začiatkom dodávky elektriny pre prvú obchodnú periódu z daného bloku. 

Objem obchodov uzavretých v roku 2019 predstavoval 376 430,8 MWh (376,4 GWh) pričom v roku 2018 

dosahoval hodnotu 284 510,0 MWh. Najviac zobchodovaného množstva elektriny bolo v mesiaci máj, a to 

46 114 MWh. Priemerná cena obchodu dosiahla hodnotu 41,41 €/MWh. Celkové ponúkané množstvo 

elektriny na nákup dosiahlo hodnotu 663 566,2 MWh a na predaj 565 225,6 MWh.
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Graf č.7: Vnútrodenné obchodovanie - zobchodovaný objem v MWh za rok 2019
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CENTRÁLNA FAKTURÁCIA POPLATKOV ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY A POPLATKOV 
ZA PREVÁDZKOVANIE SYSTÉMU
Spoločnosť OKTE, a.s. od 1. januára 2014 podľa zákona o energetike vykonáva 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 za systémové služby (TSS) a poplatky za prevádzkovanie systému 

na základe tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Systém pre správu poplatkov je riešený ako modul ISCF 

systému ISOM. V rámci systému sú vypočítavané a zverejňované zostavy, na základe ktorých prebieha 

fakturácia voči subjektom zúčtovania a v mene účastníkov trhu s elektrinou, ktorým uhrádza poplatky na 

základe príslušnej tarify. Za celý rok 2019 prostredníctvom systému ISCF bol vyfakturovaný na základe tarify 

TSS objem vo výške 135 045 457 eur a na základe tarify TPS objem vo výške 589 687 135 eur.

Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a prevádzkovatelia priamych vedení sú povinní na základe 

legislatívy pristupovať a vkladať údaje do informačného systému OKTE, a.s. a zo zákona o energetike 

zodpovedajú za správnosť, včasné odovzdanie a úplnosť poskytnutých údajov. OKTE, a.s. vykonáva správu 

a zber nameraných údajov prostredníctvom systému ISOM.

V rámci systému ISOM vykonáva OKTE, a.s. hlavne tieto činnosti:

n evidenciu účastníkov trhu a ich rolí,

n evidenciu výrobcov a výrobní,

n evidenciu prevádzkovateľov sústav a jednotlivých sústav,

n evidenciu odberných a odovzdávacích miest (OOM),

n evidenciu typových diagramov jednotlivých sústav,

n príjem meraní od prevádzkovateľov sústav a výrobcov a ich zverejňovanie relevantným účastníkom trhu,

n výpočet koncovej spotreby pre účely centrálnej fakturácie,

n výpočet a zverejňovanie agregátov pre potreby vyhodnotenia odchýlok a zúčtovania rozdielov,

n výpočet a zverejňovanie štatistík v zmysle platnej legislatívy.

SPRÁVA A ZBER NAMERANÝCH ÚDAJOV A CENTRÁLNA FAKTURÁCIA

Schéma č. 4: Aktuálny model centrálnej fakturácie TPS a TSS

Platba na základe TSS

Platba na základe TPS

Užívateľ 
OOM, ktorý 

nie je SZ

Dodávateľ,
ktorý nie je SZ

SZ

PPS

PRDS

SE



INTELIGENTNÉ MERACIE SYSTÉMY
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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 systémami koncovým 

odberateľom, ktorí o to požiadajú. 

Prostredníctvom systému IMS majú koncoví odberatelia prístup k nameraným údajov, ktoré do systému 

ISOM zadávajú prevádzkovatelia sústav. Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inteligentných 

meracích systémov musia byť splnené nasledovné kritériá:

n žiadateľ je odberateľom elektriny v danom odbernom alebo odovzdávacom mieste,

n na odbernom mieste je nainštalovaný inteligentný merací systém s jednou z nasledovných funkcionalít: 

základná, pokročilá alebo špeciálna.

K 31.12.2019 bolo do systému ISOM prevádzkovateľmi sústavy nahlásených 196 852 odberných miest 

s inštaláciou IMS.

OKTE, a. s., je registrovaná v organizácií ACER pre oznamovanie transakcií, uskutočnených na svojom 

organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou (platforma ISOT), bilaterálnych - OTC 

obchodov a kontraktov prevádzkovateľov prenosových sústav a prepravných sietí. Od spustenia 

reportovania prišlo k viac ako dvojnásobnému nárastu počtu účastníkov. V roku 2019 bolo v systéme 

registrovaného reportovacieho mechanizmu (RRM) evidovaných 94 účastníkov. 

Kontrakty môžu byť do systému registrovaného reportovacieho mechanizmu (RRM) OKTE, a. s., 

nahlasované vo formáte XML formou automatizovaného rozhrania na báze webových služieb, nahratím 

súboru cez portál systému alebo vyplnením šablóny na portáli. Používateľ má možnosť prostredníctvom 

portálu RRM vidieť aktuálny stav reportu a stiahnuť si potvrdenie ACER na evidenciu splnenia oznamovacej 

povinnosti. OKTE, a.s., tieto oznámenia a potvrdenia archivuje po dobu piatich rokov.

OZNAMOVANIE TRANSAKCIÍ NA VELKOOBCHODNOM TRHU 
S ELEKTRINOU A PLYNOM - RRM
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Graf č.8: Graf vývoja počtu účastníkov v RRM od roku 2015 
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V priebehu roka 2019 bolo prostredníctvom systému RRM OKTE, a.s. odoslaných 263 273 reportov. 

V porovnaní s rokom 2018 je to nárast odoslaných reportov približne o 68%.

Schéma č. 5: Proces reportovania v systéme RRM OKTE, a.s.
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Graf č.8: Graf vývoja počtu reportov evidovaných v systéme RRM od roku 2015

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Na zaistenie plnenia hlavných činností, ktoré vyplývajú z legislatívy, prevádzkuje spoločnosť OKTE 

informačný systém XMtrade®/ISO, ktorý obsahuje funkcie:

n ISZO - informačný systém zúčtovateľa odchýlok,

n ISOT - informačný systém organizátora trhu, 

n ISOM - informačný systém operátora meraní,

n ISCF - informačný systém centrálnej fakturácie, 

n IMS - informačný systém pre inteligentné meracie systémy,

n RRM - informačný systém registrovaného reportovacieho mechanizmu,

n ISOZE – informačný systém obnoviteľných zdrojov elektriny,

n ISZPE – informačný systém záruk pôvodu.

K svojej činnosti, okrem systému XMtrade®/ISO, využíva OKTE, a. s., aj ekonomický informačný systém SAP

a kancelársky informačný systém, založený na systémoch Microsoft SharePoint a Office 365. 
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XMtrade®/ISZO  XMtrade®/ISOT  XMtrade®/ISOM  XMtrade®/ISCF 
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Schéma č.6: Schéma prevádzkovaných informačných systémov OKTE, a.s.
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Vedenie spoločnosti OKTE si uvedomuje dôležitosť informačných systémov OKTE z pohľadu celého trhu 

s elektrinou, a preto v súlade s hlavnými strategickými cieľmi spoločnosti aj v roku 2019 vyvíjala maximálne 

úsilie tak, aby bola zabezpečená bezporuchová a bezpečná prevádzka týchto systémov. Tento cieľ 

spoločnosť kontinuálne napĺňala, keďže informačný systém spoločnosti nemal počas celého roku 2019 

žiadny neplánovaný výpadok služieb. Zabezpečenie bezporuchovosti a dostatočnú bezpečnosť okrem iného 

OKTE dosahuje dôsledným plnením technických, legislatívnych a administratívnych požiadaviek 

medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013, ktoré potvrdilo aj úspešné absolvovanie ďalšieho periodického 

auditu a ktorého výsledkom je garancia ochrany údajov uchovávaných a spracovávaných v informačných 

systémoch OKTE, a. s., pred neautorizovaným prístupom, poškodením, stratou, zneužitím alebo krádežou, 

ako aj plnením požiadaviek z normy ISO/IEC 9001:2015, čím sa významne prispelo k zabezpečeniu zvýšenia 

kvality interných procesov a kvality výstupov z hlavných informačných systémov. 

Dňa 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore OZE, na základe ktorej má OKTE od 1. 1. 2020 

vykonávať organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby 

elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roli zúčtovateľa podpory, ako aj činnosti spojené 

s vydaním, prevodom, uznaním, uplatním a zrušením záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET a organizáciu 

trhu s vydanými zárukami pôvodu. Z uvedeného dôvodu bol počas roku 2019 informačný systém ISO 

doplnený o dva nové moduly, a to o informačný systému obnoviteľných zdrojov energie (ISOZE) 

a informačný systém pre registráciu záruk pôvodu (ISZPE).

Z dôvodu nárastu požiadaviek na HW technickú infraštruktúru súvisiacu s novými modulmi IS ISO a zároveň 

vzhľadom na to, že niektoré komponenty technickej infraštruktúry, na ktorých je prevádzkovaný informačný 

systém ISO, sú na konci svojho životného cyklu, došlo v priebehu roka 2019 k realizácii doplnenia 

a čiastočnej obnove tejto infraštruktúry, a to dodávkou a inštaláciou nového HW. 

Technická infraštruktúra IS OKTE bola prevádzkovaná v dátových centrách spoločnosti Slovenská 

elektrizačná prenosová sústava, a. s. Vzhľadom na zámer spoločnosti SEPS prebudovať svoje dátové 

centrum, ako aj z dôvodu obsadenosti a z toho vyplývajúcej nemožnosti rozširovať informačný systém 

sa spoločnosť OKTE, a.s. rozhodla presťahovať svoju HW technickú infraštruktúru do profesionálnych 

dátových centier a tým zabezpečiť spoľahlivú prevádzku svojich informačných systémov.

OBNOVA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

PRESUN TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY DO NOVÝCH DÁTOVÝCH CENTIER

BEZPEČNOSŤ A SPOLAHLIVOSŤ, PLNENIE ISO NORIEM
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LUDSKÉ ZDROJE
A SOCIÁLNA POLITIKA

,
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Cieľom spoločnosti OKTE, a.s. v oblasti ľudských zdrojov bolo aj v roku 2019 stabilizovanie personálneho 

zabezpečenia existujúcich činností zamestnancami s adekvátnou odbornosťou a znalosťami a rozšírenie 

personálnej kapacity na zabezpečenie nových činností, ktoré OKTE, a.s. bude vykonávať od 1.1.2020. 

OKTE, a.s. sa v oblasti rozvoja ľudských zdrojov trvale zameriava na zvyšovanie odbornej spôsobilosti 

zamestnancov. Cieľom spoločnosti je predovšetkým zefektívňovanie pracovných činností.

Spoločnosť sa vo veľkej miere zameriava na sociálnu a zdravotnú starostlivosť o zamestnancov a realizáciou 

sociálnej politiky vytvára podmienky pre ich sebarealizáciu a stabilizáciu. Prispieva tým k sociálnej 

spokojnosti svojich zamestnancov, ktorá vedie k zvyšovaniu kvality práce.

 

Vzdelávací program je pripravovaný a priebežne realizovaný na základe potrieb spoločnosti a na základe 

požiadaviek na konkrétne pracovné pozície, pričom v roku 2019 pokračoval vzdelávací program orientovaný 

predovšetkým na oblasť odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov.

Ku koncu roka 2019 mala spoločnosť OKTE, a.s. 38 zamestnancov.



ORGANIZAČNÁ
ŠTRUKTÚRA OKTE, a.s.
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
SPOLOČNOSTI
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Tabuľka č. 5: Tvorba výsledku hospodárenia OKTE, a.s.   

2018 2019 2017 

Tržby za služby 857 376 866 015 812 540

Tržby z predaja tovaru 416 370 520 637 289 397

Ostatné výnosy 0 1 1

Výnosy celkom 1 273 746 1 386 653 1 101 938

Spotrebovaný materiál a služby 850 472 859 254 807 961

Náklady na obstaranie tovaru 416 370 520 637 289 397

Osobné náklady 1 795 1 932 2 065

Odpisy a opravné položky k dlhod. majetku 4 242 3 728 2 227

Ostatné náklady 116 105 96

Výsledok hospodárenia pred zdanením 750 997 192

Daň 183 239 73

Výsledok hospodárenia po zdanení 567 758 119

Porovnanie rokov 2017, 2018 a 2019 (tisíc EUR) 

K 31.12.2019 dosiahla spoločnosť OKTE, a.s. výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 192 tis. EUR.

 V porovnaní s plánovanou hodnotou výsledku hospodárenia na rok 2019 bola skutočnosť o 1 173 tis. EUR 

nižšia. 

Celkové prevádzkové náklady (bez recipročných nákladov) dosiahli v roku 2019 úrovne 8 302 tis. EUR, čím 

bol naplnený plánovaný objem na 94,8%. Celkové prevádzkové výnosy (bez recipročných výnosov) v roku 

2019 dosiahli úrovne 8 495 tis. EUR, čím bol naplnený plánovaný objem na 83,9%. Recipročné náklady 

a výnosy (sumárne sa všetky regulované činnosti), dosiahli úrovne 1 093 444 tis. EUR. 

Najvýznamnejšími zložkami prevádzkových nákladov boli v roku 2019 odpisy dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, ďalej náklady na výpočtovú techniku a výpočtové systémy a osobné náklady.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK OKTE, a.s. ZA ROK 2019

Odpisy IM
26,82%

Náklady 
bežnej prevádzky

14,51 %

Osobné náklady
24,87 %

IT náklady
33,79 %

Štruktúra nákladov OKTE, a.s. (EUR)

Skutočnosť 2019 (Auditované)

IT náklady       Osobné náklady       Náklady bežnej prevádzky        Odpisy IM
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Štruktúra vynosov OKTE, a.s. (EUR)

Skutočnosť 2019 (Auditované)

Príjmy z taríf regulovaných činnos� ZO
Príjmy z fixných poplatkov činnos� ZO
Príjmy z taríf regulovaných činnos� OT
Príjmy z fixných poplatkov činnos� OT

Príjmy z taríf regulovanej činnos� OST (CF)
Príjmy z taríf regulovanej činnosti OST (OT)
Ostatné výnosy

Príjmy z taríf regulovanej 
činnos� OST (OT)

44,72 %

Ostatné výnosy
-9,30 %

Príjmy z fixných 
poplatkov činnos� ZO
12,87 %

Príjmy z taríf 
regulovaných činnos� OT
6,37 %

Príjmy z fixných poplatkov
činnos� OT, 0,26 %

Príjmy z taríf 
regulovanej činnos� OST (CF)
14,85 %

Príjmy z taríf 
regulovaných činnos� ZO
11,62 %

V štruktúre prevádzkových výnosov v roku 2019 boli najvýznamnejšími výnosy z ostatných regulovaných 

činností (centrálna fakturácia), výnosy z taríf a poplatkov za zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok a výnosy

 z taríf a poplatkov za organizovanie a vysporiadanie krátkodobého trhu s elektrinou.

2018 2019 2017 

Recipročné výnosy na činnosť ZO 92 315 92 845 85 100

Recipročné výnosy na činnosť OT 418 046 521 361 289 826

Recipročné výnosy na činnosť OST 753 391 762 395 718 517

Výnosy z taríf a poplatkov ZO 2 853 2 817 2 556

Výnosy z taríf a poplatkov OT + PNOT 2 404 2 426 2 242

Výnosy z taríf v systéme OST  4 695 4 746 4 667

Výnosy neregulované (REMIT) 60 58 55

Ostatné prevádzkové výnosy 1 3 37

Ostatné výnosy (korekcia t-2) 566 574 600

Ostatné výnosy (korekcia (t+2) -600 -581 -1 669

Disproporcia ZO 16 11 6

Výnosy celkom 1 273 474 1 386 653 1 101 936

Porovnanie rokov 2017, 2018 a 2019 (tisíc EUR) 

Tabuľka č. 6: Štruktúra výnosov OKTE, a. s.   
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Výsledok hospodárenia OKTE, a.s. za rok 2019 po zdanení dosiahol úrovne 119 tis. EUR. O rozdelení 

dosiahnutého zisku bolo rozhodnuté nasledovne:

v EUR zisku v % 

1.  Výsledok hospodárenia pred zdanením 191 558,18 x

2.  Daňová povinnosť 72 609,69 x

3.  Výsledok hospodárenia po zdanení 118 948,49 100,00%

4.  Rozdelenie zisku 47 917,56 40,28%  

 4.1 Rezervný fond 11 894,85 10,00%  

 4.2 Sociálny fond 36 022,71 30,28%  

 4.3 Úhrada straty 0 0,00%  

 4.4 Ostatné použitie zisku 0,00 0,00%

  4.4 a) tantiémy 0,00 0,00%

  4.4 b) dividendy 0,00 0,00%

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

 4.5  Rezervný fond nad povinný prídel 0 0,00%

5.  Ostatné fondy 71 030,93 59,72%  

 5.1 Doplnkový SF (DDP) 28 818,17 24,23%  

 5.2 Štatutárny fond 42 212,77 35,49%  

 5.3 Nerozdelený zisk 0 0,00%

6.  Rozdelená časť čistého zisku spolu 118 948,49 100,00%

7.  Nerozdelená časť zisku spolu 0,00 0,00%

P.č. Ukazovateľ 

PREH¼AD EKONOMICKÝCH UKAZOVATE¼OV OKTE, a.s. ZA ROK 2019 

2018 2019 2017 

Tržby 1 273 746 1 386 653 1 101 938

Záväzky 91 422 98 898 96 448

Výsledok hospodárenia pred zdanením 750 997 192

Výsledok hospodárenia po zdanení 567 758 119

EBITDA 5 029 4 751 2 427

Rentabilita aktív - ROA* (%) 0,56% 0,69% 0,11%

Rentabilita vlastného kapitálu - ROE* (%) 7,86% 9,63% 1,51%

Celková zadlženosť* (%) 90,32% 90,52% 89,49%

Rentabilita tržieb - ROS* (%) 0,04% 0,05% 0,01%

Bilančná suma 101 225 109 256 107 777

Dlhodobý majetok 5 815 4 725 7 561

Vlastné imanie 7 218 7 868 7 859

Cudzie zdroje 94 007 98 898 96 448

Priemerný počet zamestnancov 33 34 38

Porovnanie rokov 2017, 2018 a 2019 (tisíc EUR) 

*ROA = zisk po zdanení / bilančná suma   
*ROE = zisk po zdanení / vlastné imanie   

*Celková zadĺženosť = celkové záväzky /celkové aktíva   
*ROS = zisk po zdanení / tržby

ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019
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AKTÍVA, MAJETOK A INVESTÍCIE K 31.12.2019 

K 31.12.2019 celková hodnota aktív OKTE, a.s. dosiahla objem 107 777 tisíc EUR. Najväčšou položkou aktív 

je obežný majetok v objeme 100 118 tis. EUR s podielom 93% z celkových aktív. Finančné účty sú vo výške 

69 597 tisíc EUR a tvoria 69% obežného majetku. Jedná sa najmä o finančné zábezpeky z procesov denného 

trhu s elektrinou a zúčtovania odchýlok.

Neobežný majetok je tvorený najmä dlhodobým nehmotným majetkom s podielom 6,63% z celkových aktív. 

Softvérové vybavenie systémov pre organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok, 

zber nameraných údajov od účastníkov trhu a centrálnu fakturáciu, ako aj ekonomický a kancelársky softvér 

tvoria až 84% neobežného majetku OKTE, a.s. 

Investičné aktivity OKTE, a.s. sa v roku 2019 sústredili na plnenie úloh vyplývajúcich z domácej a Európskej 

legislatívy tak, aby bola plnohodnotne zabezpečená prevádzkyschopnosť informačného systému 

XMtrade®/ISO. Investičná aktivita OKTE, a.s. v roku 2019 v oblasti rozširovania informačného systému 

XMtrade®/ISO smerovala predovšetkým do systémových úprav a do budovania funkcionalít, ktoré budú 

v priebehu roku 2020 využité ako informačná infraštruktúra pre vybudovanie informačného systému 

pre nové činnosti OKTE, a.s. (od 01.01.2020) ako zúčtovanie podpory OZE a VUKVET a administrácia záruk 

pôvodu elektriny vyrobenej z OZE a VUKVET.

OKTE, a.s. počas prvej polovice roka 2019 realizovala investície v objeme 1 033 tis. EUR, predovšetkým 

do budovania nových informačných systémov pre zúčtovanie podpory OZE a VUKVET a administráciu záruk 

pôvodu elektriny vyrobenej z OZE a VUKVET. V druhej polovici roka 2019 boli realizované investície v objeme 

4 029 tis. EUR a boli smerované predovšetkým na dobudovanie dvoch nových systémov a rozširovanie 

systému ISOM. Inovácie boli realizované v aj systémoch ISZO a ISOT a tiež v oblasti rozšírenia rozšírenie 

technickej infraštruktúry.

2018 2019 2017

Dlhodobý nehmotný majetok 4 806 4 328 7 147

Dlhodobý hmotný majetok 1 009 398 414

Obežný majetok a časové rozlíšenie 95 410 104 530 100 216

Bilančná suma 101 225 109 256 107 777

Vlastné imanie 7 218 7 868 7 859

Záväzky a časové rozlíšenie 94 007 101 388  99 918

Porovnanie rokov 2017, 2018 a 2019 (tisíc EUR) 
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Objem investícií od roku 2016 do roku 2019: 

Graf č. 9: Investície OKTE, a.s. do dlhodobého majetku v rokoch 2016 - 2019 (tis. EUR)

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by významne 

ovplyvnili finančné výkazy OKTE, a.s. za rok 2019. 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých 

mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase 

zverejnenia tejto výročnej správy sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, 

na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále 

vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho 

vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná 

jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020. 

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevynaložila počas roku 2019 náklady 

na výskum a vývoj.

OSTATNÉ INFORMÁCIE ROKA 2019

V Bratislave 16.04.2020 Ing. Michal Cabala, PhD. 

predseda predstavenstva      

Ing. Milan Lipovský
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2019 SÚVAHA, VÝKAZ ZISKOV A STRÁT, POZNÁMKY  
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