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Vážený účastník trhu, 

S potešením Vám oznamujeme spustenie testovania vnútrodenného obchodovania s 
účastníkmi organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou (ÚKT). Týmto by sme Vám radi 
poskytli informácie potrebné pre účasť na spoločných testoch, ktoré sa budú konať od 9. do 
16. marca 2016. 
 

Cieľ 

Cieľom testovania je poskytnúť ÚKT možnosť odskúšať si prácu s obchodnou obrazovkou 
pre vnútrodenné  obchodovanie,  poskytnúť prehľad o uzávierkach a o spôsobe publikovania 
výsledkov vnútrodenného trhu s elektrinou. Budú testované aj procedúry pre prenos 
diagramov z vnútrodenného trhu do systému zúčtovania odchýlok a do systému RRM pre 
reportovanie do agentúry ACER.  

Upozorňujeme, že testovanie s ÚKT neodzrkadľuje ceny ani objemy obchodov v budúcnosti. 
Všetky ceny a objemy publikované počas testovania, ako aj uzavreté obchody v testovacom 
prostredí sú fiktívne a nemôžu byť použité ako základ pre analýzu cien a objemov v 
produkčnom prostredí.  

Pri tomto testovaní sa nebudú simulovať procesy týkajúce sa zúčtovania a vysporiadania 
uskutočnených obchodov. Testovacie scenáre budú ukončené publikovaním výsledkov, 
a odoslaním podkladov do systému zúčtovania odchýlok a systému RRM.  

S cieľom zabezpečiť dostatočnú likviditu pre účely testovania budú v prípade potreby do 
systému operátormi trhu zadané fiktívne objednávky.  
 

Plán testovania s účastníkmi trhu 

Testovanie s účastníkmi trhu bude organizované iba počas pracovných dní od 9. do 16. 
marca 2016.  

Testovanie začne o 13:00, odkedy bude možné zadávať objednávky a realizovať obchody 
cez obchodnú obrazovku vnútrodenného obchodovania systému XMtrade®/ISOT. O 14:30 
dôjde k prenosu diagramov do systému zúčtovania odchýlok a reportov do systému RRM. 
Technická podpora pre testovanie bude dostupná do 15:00. 

Testovacie scenáre: 

 Streda 9. marca 2016 – zadávanie jednoduchých objednávok, 

 Štvrtok 10. marca 2016 – zadávanie preddefinovaných blokových objednávok, 

 Piatok 11. marca 2016 – zadávanie vlastných blokových objednávok, 

 Pondelok 14. marca 2016 – zadávanie objednávok za záporné, minimálne 
a maximálne ceny 

 Utorok 15. marca 2016 – zadávanie objednávok s príznakom IOC a FOK, 

 Streda 16. marca 2016 – simulácia zadávania objednávok pred servisnou odstávkou 
– štyri obchodné periódy uzavreté naraz. 

 

 

 

 



 

Postup pri registrácii 

Pre účasť na testoch ÚKT nie je nutné vyplniť žiadnu prihlášku. Počas testovania budú 
zasielané e-maily o testovaní na e-mailové adresy, na ktoré sú zasielané pri prevádzke 
XMtrade®/ISOT. 
 

Prístup do testovacieho prostredia informačného systému OKTE 

Za účelom prístupu do informačného systému OKTE v testovacom prostredí a účasti na 
testoch s ÚKT je potrebné sa prihlásiť na webovú stránku: 

 http://test-isot.okte.sk/portal_vdt  

o XMtrade®/ISOT - zadávanie objednávok, prezeranie výsledkov 

 http://test-iszo.okte.sk  

o XMtrade®/ISZO – prezeranie nahlásených diagramov 

 http://test-rrm.okte.sk  

o XMtrade®/RRM – prezeranie nahlásených reportov pre agentúru ACER 

 

V prípade problémov s užívateľským účtom, heslom alebo problémom pri testovaní je možné 
kontaktovať technickú podporu: 

 Telefóny:   

o +421 917 400 600 

o +421 948 580 599 

o +421 905 275 668 

 E-mail:  support_isot@sfera.sk 
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