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Na slovenskom i ãeskom trhu sa roz‰iruje
okruh pouÏívateºov vá‰ho produktu XMtra-
de®. Ak˘mi inovatívnymi rie‰eniami ste oslo-
vili v posledn˘ch rokoch jeho pouÏívateºov? 

Produkt XMtrade® podporuje ‰irok˘ okruh
procesov od plánovania odberu alebo dodávku
energií, cez spracovanie nameran˘ch údajov,
zúãtovanie, komplexné fakturaãné procesy aÏ po
riadenie rizík a technick˘ kontroling. Najv˘z-
namnej‰ími rie‰eniami v predchádzajúcich ro-
koch boli v celoslovenskom meradle informaã-
n˘ systém zúãtovateºa odch˘lok (XMtrade®/
ISZO) a informaãn˘ systém organizátora krát-
kodobého trhu (XMtrade®/ISOT) pre SEPS,
a.s., ktoré sú od zaãiatku roku 2011 prevádzko-
vané v novovzniknutej dcérskej spoloãnosti
SEPS – OKTE, a.s. Druh˘ z uveden˘ch systé-
mov je zároveÀ úspe‰n˘m a v˘znamn˘m medzi-
národn˘m projektom, pretoÏe jeho podstatou je
integrácia slovenského denného trhu s elektri-
nou s ãesk˘m.

Aké sú ambície a ciele spoloãnosti sféra, a. s.,
do budúcnosti?

Na‰ou ambíciou je roz‰írenie ponuky rie‰e-
ní a sluÏieb o podporu ìal‰ích energetick˘ch ko-
modít – ako sú plyn, teplo, voda, prípadne emi-
sie. Dnes uÏ v‰ak nehovoríme len o cieºoch do
budúcnosti. Od zaãiatku roka 2011 ponúkame
softvérové rie‰enie pre oblasÈ plynu pre ob-
chodníkov a dodávateºov, ktorí pôsobia na Slo-
vensku alebo v âechách. Ide o prirodzené roz-
‰írenie produktu XMtrade®, ktor˘ je od roku
2009 prevádzkovan˘ obchodníkmi a dodávateº-

mi elektriny. V˘hodou pre zákazníkov, ktorí
podnikajú s oboma komoditami je jednotné a
komfortné uÏívateºské prostredie a riadenie pro-
cesov pre obe komodity. Rie‰enie je rovnako ako
v oblasti elektriny plne kompatibilné s aktuál-
nou legislatívou v oboch krajinách. 

Aká je va‰a filozofia v oblasti v˘voja SW rie-
‰ení?

Treba zdôrazniÈ, Ïe na neustále dynamicky sa
rozvíjajúcom liberalizovanom trhu s energiami
je pre podnikateºské subjekty mimoriadne dô-
leÏité, aby informaãné systémy, o ktoré sa pri
svojom podnikaní opierajú, veºmi r˘chle reago-
vali na zmeny okolia, predov‰etk˘m na zmeny
primárnej alebo sekundárnej legislatívy, pravi-
diel pre v˘menu meran˘ch údajov a ìal‰ích in-
formácií alebo legislatívy v ekonomickej oblas-
ti. Napr. v predchádzajúcich mesiacoch bolo
nevyhnutné prispôsobovaÈ rie‰enia pre podpo-
ru procesov na trhu s energiami zmenám v ko-
munikaãn˘ch protokoloch pre v˘menu mera-
n˘ch údajov, ktoré definovali distribuãné spo-
loãnosti, ìalej zmenám v pravidlách trhu, via-
cer˘m zmenám v ekonomick˘ch zákonoch, ale
aj vzniku nového subjektu (OKTE, a. s.), ktor˘
od zaãiatku roka 2011 zabezpeãuje pre sloven-
sk˘ trh s elektrinou zúãtovanie odch˘lok a or-
ganizovanie krátkodobého trhu. Darí sa nám
spravovaÈ a rozvíjaÈ na‰e systémy v súlade s po-
Ïiadavkami trhu vìaka 20-roãnému pôsobeniu
vo v˘znamn˘ch energetick˘ch spoloãnostiach a
znalostiam prostredia, odborne zdatnému tímu,
ktor˘ sa okrem tvorby SW rie‰ení podieºal a po-

dieºa aj na návrhu a realizácii zmien energetic-
kej legislatívy a konzultaãnej ãinnosti vo viace-
r˘ch podnikateºsk˘ch subjektoch. Profilácia na
spoloãnosÈ konzultaãného typu je na‰im strate-
gick˘m zámerom.

âo nové e‰te pripravuje sféra, a. s.?
Okrem roz‰írenia ponuky súãasn˘ch softvé-

rov˘ch rie‰ení o oblasÈ plynu pripravujeme kom-
plexnú správu energetick˘ch komodít. V t˘chto
rie‰eniach budú vyuÏité moduly produktu
XMtrade® na podporu obchodn˘ch a fakturaã-
n˘ch procesov, ale aj nástroje, ktoré sa vyuÏíva-
jú v rie‰eniach spoloãnosti sféra, a. s., pre elek-
troenergetické a obchodné dispeãingy, uplatne-
né aj v Ïelezniãn˘ch spoloãnostiach. Jedn˘m zo
súãasn˘ch zámerov je dobudovanie komplet-
n˘ch prostriedkov pre komplexné energetické
hospodárenie v podnikoch – sledovanie, moni-
torovanie, vyhodnocovanie odberov energií, ria-
denie a optimalizácia ich nákupu, podpora pro-
cesov na zníÏenie nákladov na spotrebu energií. 

Podobne ako pri ostatn˘ch rie‰eniach, ponú-
kame aj komplexné sluÏby súvisiace s ich do-
dávkou – anal˘zu potrieb konkrétneho zákazní-
ka s návrhom prispôsobenia rie‰enia jeho ‰pe-
cifick˘m potrebám (väzby na ‰pecifické proce-
sy ovplyvÀujúce odber energií, integrácia s exi-
stujúcimi informaãn˘mi systémami, ‰peciálne
poÏiadavky), implementáciu s naplnením po-
trebn˘ch dát, nasadenie rie‰enia do produkãnej
prevádzky, podporu prevádzky (s moÏnosÈou
outsourcingu niektor˘ch procesov), správu da-
tabáz a neustály rozvoj systému. 

S menom va‰ej spoloãnosti je neoddeliteºne
spojená odborná konferencia ENERGOFÓ-
RUM®, ktorá si získava z roka na rok väã‰iu
obºubu medzi úãastníkmi trhu s elektrinou.
Ak˘ bude leitmotív tohto roãníka?

Tohtoroãn˘ 6. roãník, organizovan˘ 20. – 21.
10. 2011 vo Vyhniach v hoteli Sitno, bude pr-
v˘krát v˘raznej‰ie roz‰íren˘ o oblasÈ liberalizá-
cie trhu s plynom. Na‰ou snahou pri organizo-
vaní kaÏdého roãníka je reagovaÈ na najaktuál-
nej‰ie témy rozvoja slovenského a európskeho
energetického trhu. Proces liberalizácie sloven-
ského trhu s plynom sa v súãasnom období do-
stáva do stavu, ktor˘ otvára nové príleÏitosti pri
obchodovaní a hospodárení s touto komoditou.
ÚãasÈ na konferencii, ktorá sa koná rovnako
ako v‰etky predchádzajúce roãníky pod zá‰titou
Ministerstva hospodárstva SR, bude tohto roku
okrem ‰piãkov˘ch odborníkov z elektroenerge-
tiky obohatená aj o v˘znamn˘ch zástupcov ply-
nárenstva.

SpoloãnosÈ sféra, a. s., roz‰iruje
ponuku rie‰ení pre energetiku

SpoloãnosÈ sféra, a. s., je na slovenskom a ãeskom trhu známa aj dodávkami informaãn˘ch systémov
a súvisiacich sluÏieb v energetike. Jej rie‰enia boli do konca predchádzajúceho roka zamerané prevaÏne 

na oblasÈ elektroenergetiky, a to pre v˘znamné tradiãné slovenské a ãeské elektroenergetické spoloãnosti (Slovenské
elektrárne, a. s., Slovenská elektrizaãná prenosová sústava, a. s., slovenské a ãeské distribuãné spoloãnosti), ale aj
pre nov˘ch alternatívnych obchodníkov, dodávateºov a distribútorov elektriny. Ak˘m smerom roz‰iruje sféra, a. s.,

svoju ponuku, na to sme sa sp˘tali generálneho riaditeºa spoloãnosti RNDr. Eduarda HALU·KU, CSc.




