
                                                                                                             
 
 
  

   

 

 

Tlačová správa 
 
30. apríla 2014 – Bratislava / Budapešť / Bukurešť / Paríž  
 

 

OKTE, HUPX, OPCOM a EPEX SPOT implementujú PCR riešenie 

v projekte 4M Market Coupling  
 

 

Slovenský, maďarský a rumunský operátor trhu / energetická burza spoločne s českým 
operátorom trhu v súčasnosti implementujú riešenie pre prepojenie ich denných trhov s 
elektrinou  (4M Market Coupling – 4M MC projekt) založené na PCR (Price Coupling of Regions) 
riešení, ktoré je v prevádzke v NWE a SWE regióne od 4. februára 2014.  

OKTE, HUPX a OPCOM si vybrali spoločnosť EPEX SPOT na základe nezávislých výberových 
konaní na národných úrovniach pre poskytnutie prevádzkového servisu prepojenia ich denných 
trhov s elektrinou. 

V projekte 4M MC bude PCR riešenie (PCR Matcher-Broker a EUPHEMIA algoritmus) 
implementované a prevádzkované spoločnosťou EPEX SPOT v mene OKTE, HUPX a OPCOM. 
Vyššie uvedení operátori trhu / energetické burzy tiež úzko spolupracujú s OTE a s ďalšími 
partnermi v 4M MC projekte (národnými prevádzkovateľmi prenosových sústav a regulačnými 
autoritami) a sú pevne odhodlaní dodať robustné riešenie pre prospech celej komunity trhu 
s elektrinou a súčasne tak splniť cieľ stanovený Európskou úniou pre cieľový model. 
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Základné informácie: 

 

OKTE, a.s. 
OKTE, a. s., je organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike, akreditovaný 
Ministerstvom hospodárstva SR. OKTE, a. s., bol zaregistrovaný ako nezávislý právny subjekt 11. 
augusta 2010. Hlavné činnosti spoločnosti a vybrané typy služieb sú predmetom cenovej regulácie Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví. Organizácia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s 
elektrinou sa riadi Prevádzkovým poriadkom OKTE, a. s. Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s 
elektrinou umožňuje účastníkom trhu s elektrinou ponúkať alebo dopytovať elektrinu, zlepšuje ich 
možnosti dosiahnuť vyváženú obchodnú pozíciu pred samotnou dodávkou/odberom elektriny, a tým 
znižuje pravdepodobnosť vytvárania odchýlok medzi plánovanými a reálnymi hodnotami dodávky/odberu 
elektriny. Ďalšími úlohami OKTE, a. s., sú zúčtovanie odchýlok, zber, správa a zverejňovanie nameraných 
dát a centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou systému a súvisiacich činností pre subjekty 
zúčtovania v rámci Slovenskej republiky. OKTE, a. s., je taktiež držiteľom licencie pre vykonávanie 
činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. 
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.okte.sk. 

 

HUPX – Hungarian Power Exchange Ltd.  
V rámci liberalizácie maďarského energetického sektora bol v júli 2010 založený Organizovaný trh s 
elektrinou ako dcérska spoločnosť MAVIR Zrt. (maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy). Odvtedy si  
HUPX vybudoval povesť nevyhnutnej platformy domáceho obchodu s elektrinou. Neustály vývoj denného 
trhu HUPXu zvýšil záujem o organizované obchodovanie s elektrinou v Maďarsku, čo je tiež znázornené  
výrazným rastom počtu prijatých členov. HUPX tiež ponúka fyzické obchodovanie s futuritami. Okrem 
vysporiadania obchodov uzavretých na burze, registruje tiež transakcie s ponúkanými prenosovými 
kapacitami. Tento trh ponúka týždenné, mesačné, štvrťročné a ročné kontrakty podľa potrieb účastníkov 
trhu. HUPX Ltd. sa zaoberá okrem prevádzkovania spoľahlivého trhu aj neustálym vývojom úrovne 
poskytovaných služieb pre svojich členov. 
Výhody HUPXu: 

 Poskytovaním  efektívnych služieb na vysokej úrovni prispieva k zvýšeniu likvidity trhu 

 Tvorba transparentných cien pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou 

 Vďaka neustálemu vývoju sa prispôsobuje zmenám pozorovaným na medzinárodných trhoch 
s elektrinou 

 Prevádzkuje obchodnú platformu prepojenú a kompatibilnú s medzinárodnými trhmi 
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.hupx.hu. 

 

OPCOM SA 
Rumunský operátor trhu - OPCOM SA bol založený v roku 2000 ako akciová spoločnosť a dcérska 
spoločnosť CNTEE Transelectrica SA. Povinnosti vyplývajú z jeho role organizátora a správcu 
centralizovaných trhov s elektrinou a plynom a operátora zúčtovania vo veľkoobchode s elektrinou v 
súlade s platnými predpismi ANRE a podmienkami licencií č. 407 a 1798. Hlavné činnosti vykonávané 
spoločnosťou OPCOM: spotové obchodovanie s elektrinou na dennom trhu (DAM) a vnútrodenný obchod 
(IDM), zmluvné dodanie prostredníctvom centralizovaného trhu pre bilaterálne kontrakty s elektrinou 
(CMBC a CMBC-CN), obchodovanie s environmentálnymi osvedčeniami na trhu zelených certifikátov, ako 
aj na obchodnej platforme s emisnými povolenkami; zúčtovanie transakcií uzavretých na dennom  trhu, 
vnútrodennom trhu a centralizovanom trhu zelených certifikátov, zúčtovanie transakcií s elektrinou 
uzatvorených na vyrovnávacom trhu organizovanom CNTEE Transelectrica SA a odchýlky subjektov 
zodpovedných za odchýlku, dohľad nad trhom a podávanie správ ANRE, poskytovanie relevantných 
informácií účastníkom trhu, masmédiám a širokej verejnosti. V roku 2013 OPCOM získal v Rumunsku 

http://www.okte.sk/
http://www.hupx.hu/


                                                                                                             
 
 
  

   

licenciu na vykonávanie administratívnych činností centralizovaných trhov s plynom. 
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.opcom.ro. 
 
 
EPEX SPOT SE  
Európska energetická burza EPEX SPOT SE prevádzkuje denné trhy s elektrinou vo Francúzku, 
Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku (denný trh a vnútrodenný trh s elektrinou). Spoločne tieto krajiny 
predstavujú viac ako tretinu európskej spotreby energie. EPEX SPOT je európska spoločnosť založená v 
Paríži s pobočkou v Leipzigu, Berne a Viedni. V roku 2013 bolo zobchodovaných 346 TWh elektriny na 
týchto EPEX SPOT trhoch. 
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.epexspot.com. 
 
 

 

 

 

 

Kontakty 

 

OKTE 

E-Mail: okte@okte.sk 

 

HUPX 

E-Mail: media@hupx.hu 

 

 

OPCOM 

E-Mail: PR@opcom.ro 

 

 

EPEX SPOT SE 

E-Mail: press@epexspot.com 
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