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Va‰a spoloãnosÈ je na trhu uÏ dlh‰ie. Mohli
by ste nám ju v krátkosti predstaviÈ?

Sme slovenská spoloãnosÈ, ktorá bola zalo-
Ïená v roku 1992. Vznikli sme so zámerom vy-
víjaÈ, dodávaÈ a zavádzaÈ technicky orientova-
né grafické informaãné systémy, ktoré podpo-
rujú procesy správy majetku a riadenia údrÏby
zariadení rozsiahlych technologick˘ch celkov
vo vlastníctve veºk˘ch priemyseln˘ch a energe-
tick˘ch spoloãností. K t˘mto ãinnostiam pribu-
dol v˘voj, dodávky a podpora obchodn˘ch in-
formaãn˘ch systémov pre energetiku, konzul-
tácie, poradenstvo a anal˘zy v energetike ako aj
predaj produktov tretích strán, najmä renomo-
van˘ch svetov˘ch IT spoloãností. V súãasnos-
ti máme viac ako 80 stálych zamestnancov a
trÏby presahujúce 6M eur.

Ako hodnotíte minul˘ rok 2009?
Rok 2009 nám priniesol v˘zvy, ktoré na‰i

kvalifikovaní zamestnanci úspe‰ne zvládli. V̆ -
znamnou udalosÈou bola dodávka a nasadenie
Informaãného systému zúãtovateºa odch˘lok
(XMtrade®/ISZO) do produkãnej prevádzky od
1. 1. 2009. Rozvoj procesov na trhu s elektrinou,
ktoré sme v SEPS, a.s., podporovali neustály-
mi inováciami informaãného systému na báze
produktu XMtrade®, si vyÏiadali ìal‰iu veºkú
inováciu a zákazníkovi bolo moÏné navrhnúÈ
upgrade na informaãn˘ systém organizátora
trhu s elektrinou XMtrade®/ISOT ako portálo-
vého rie‰enia. TaktieÏ do‰lo k podpisu kontrak-
tu na komplexnú podporu prevádzky v reÏime
24x7 pre oba uvedené systémy. V roku 2009
sme roz‰írili aj svoje pôsobenie v sektore Ïelez-
niãnej energetiky dodaním elektroenergetické-
ho dispeãingu pre Îelezniãnú spoloãnosÈ Slo-
vensko, a.s. Pre na‰u spoloãnosÈ bol rok 2009
úspe‰n˘.

Ktor˘ projekt bol najv˘znamnej‰í?
Za najv˘znamnej‰í urãite povaÏujeme medzi-

národn˘ projekt spojenia slovenského a ãeské-
ho trhu s elektrinou. 1. 7. 2009 sme spustili do
prevádzky Informaãn˘ systém organizátora trhu
XMtrade®/ISOT a v neobvykle krátkom ãase, od
1. 9. 2009 bolo sprevádzkované jeho roz‰írenie
o podporu spoloãného trhu s âR. Bol to najroz-
siahlej‰í a najzloÏitej‰í projekt v histórii spoloã-
nosti v oblasti v˘voja vlastn˘ch rie‰ení v sek-
tore energetiky.

Va‰imi zákazníkmi sú v˘znamné spoloãnos-
ti. âím ste si získali také postavenie na trhu?

Dlhoroãná prax nás nauãila, Ïe kvalitné soft-
vérové rie‰enie je len jedn˘m z predpokladov
úspe‰nosti informaãného systému, a preto veº-
k˘ dôraz kladieme na poskytovanie kvalitn˘ch
a komplexn˘ch postimplementaãn˘ch sluÏieb
súvisiacich s nasadením a prevádzkou infor-
maãného systému. Kvalitné sluÏby môÏu posky-
tovaÈ len pracovníci, ktorí okrem hlbokej zna-
losti aplikaãn˘ch programov a systémového
prostredia poznajú podrobne pracovnú i odbor-
nú problematiku zákazníkov. V súãasnosti
máme 81 % podiel vysoko‰kolsky vzdelan˘ch
a profesijne erudovan˘ch zamestnancov.

Nie ste typickou softvérovou spoloãnosÈou.
Aké sú ìal‰ie va‰e ãinnosti v energetike?

Postupn˘ rozvoj a ‰pecializácia ãinností spo-
loãnosti viedla k posilneniu pozície v oblasti
konzultácií, poradenstva a anal˘z v energetike.
Máme praktické skúsenosti a potenciál smeru-
júci k poradenstvu pri tvorbe primárnej aj sekun-
dárnej legislatívy. Poskytujeme ‰pecializované
sluÏby pre spoloãnosti, ktoré sa rozhodli pod-
nikaÈ v energetike alebo ktoré hºadajú optimál-
ne rie‰enia pre zlep‰enie hospodárenia s ener-
giami. V spoloãnosti neustále posilÀujeme ob-

lasÈ odborn˘ch sluÏieb, organizujeme odbornú
energetickú konferenciu a nedávno sme uvied-
li do prevádzky odborno-diskusn˘ portál o dia-
ní v energetike.

Pre koho je portál urãen˘? âo od neho oãa-
kávate?

Portál je urãen˘ pre ‰irokú odbornú verejnosÈ,
ktorá sa zaujíma o dianie v energetike.
www.energoforum.sk predstavuje nástroj, kde
máte moÏnosÈ priamo vyjadriÈ svoj názor, pre-
zentovaÈ my‰lienky a postoje. Oãakávame, Ïe
sa na portáli ãasom vytvorí komunita odborní-
kov, ktorí budú preberaÈ a vyjadrovaÈ sa ku
v‰etk˘m témam, aj k t˘m nepríjemn˘m. Ako
dlhoroãn˘ usporiadateº odbornej konferencie
ENERGOFÓRUM® vieme, Ïe je veºa pálãi-
v˘ch tém, ktoré sa preberajú v kuloároch, ale vo
verejnom vyjadrovaní sme stále veºmi zdrÏan-
liví. Portál tento priestor poskytuje.

âo vás viedlo k organizovaniu energetickej
konferencie?

Zámerom konferencie bolo uÏ prvého roãní-
ka v roku 2006 vytvoriÈ priestor pre úãastníkov
trhu s elektrinou na diskusiu, v˘menu poznat-
kov, sprostredkovanie informácií a vznik no-
v˘ch tvoriv˘ch my‰lienok pre podporu tvorby
energetickej politiky. KaÏdoroãne si úãastníci
konferencie vypoãujú mnoÏstvo zaujímav˘ch
príspevkov a panelov˘ch diskusií v podaní v˘-
znamn˘ch slovensk˘ch i zahraniãn˘ch odbor-
níkov. Konferencie sa zúãastÀujú vedúci pred-
stavitelia spoloãností, orgánov ‰tátnej správy a
in˘ch organizácií.

Zaãali ste uÏ prípravy ìal‰ieho roãníka?
Tohtoroãné ENERGOFÓRUM® s mottom

„Quo vadis, energetika? Reorganizácia libera-
lizovaného trhu“ bude zamerané na v˘znamné
zmeny a udalosti, ktoré majú vplyv na sektor
energetiky na Slovensku a v zahraniãí, ak˘mi
sú napríklad odãlenenie niektor˘ch procesov zo
SEPS, a.s., do nového regulovaného subjektu,
otázka vytvorenia roly operátora meraní na trhu
s elektrinou, implementácia 3. legislatívneho ba-
líãka, príprava na technológie smart grids a
smart metering. Budeme sa venovaÈ aj dostup-
nosti a kvalite meran˘ch údajov a tieÏ problé-
mom hospodárenia s energiami. Na‰e priesku-
my potvrdili veºk˘ záujem odbornej verejnos-
ti. Stretneme sa 14. – 15. 10. 2010 v hoteli Sit-
no vo Vyhniach.

Aké máte plány do budúcnosti?
V dlhodobej stratégii spoloãnosti je energe-

tike priradená najvy‰‰ia priorita. Zámerom spo-
loãnosti sféra, a.s., je naìalej ponúkaÈ vlastné
softvérové rie‰enia, ale predov‰etk˘m súvisia-
ce odborné sluÏby s vysokou pridanou hodno-
tou. Stratégia spoloãnosti stanovuje trend postup-
ného zvy‰ovania v˘znamu a podielu odborn˘ch
poradensk˘ch a konzultaãn˘ch sluÏieb v ener-
getike a profiláciu na konzultaãnú spoloãnosÈ.

Energetika bola a je na‰ou prioritou

SpoloãnosÈ sféra, a.s., uÏ takmer 20 rokov vyvíja a úspe‰ne dodáva informaãné systémy 
a rie‰enia pre sektor energetiky. Na otázky Parlamentného kuriéra odpovedá podpredseda

predstavenstva a riaditeº úseku obchodu sféra, a.s., RNDr. Oskár HALZL.
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