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IT PODPORA OBCHODNO-VÝROBNEJ SPOLOČNOSTI 
Autor: Ing. Alois Hroch 

Slovenské elektrárne, a.s. 

Anotácia 
Elektroenergetika na Slovensku sa od šesťdesiatych rokov budovala ako jeden celok, čo umožnilo využiť 
synergické efekty. V roku 2002 sa skutočnosťou stala reštrukturalizácia, vznikli samostatné akciové 
spoločnosti s rozdielnymi funkciami a možnosťami. Naviac boli vydané legislatívne akty, ktoré otvorili 
Slovensko konkurencii. Energetické spoločnosti museli reagovať na skutočnosť, že prioritou je obchod. 
Slovenské elektrárne, a.s. sa transformujú na procesne riadenú obchodno-výrobnú spoločnosť. Nástrojom 
ako zvýšiť prosperitu je nový systém na riadenie obchodu na trading floor, vrátane riadenia rizík, ktorý musí 
byť podporovaný riadiacim a technologickým informačným systémom (RTIS) v koordinácii s prípravou, 
riadením a kontrolou prevádzky. Celý systém je konfigurovaný zo štandardných modulov, ktoré plnia 
špecifické funkcie. 

IT SUPPORT OF COMMERCIAL-PRODUCTION COMPANIES 
Author: Ing. Alois Hroch 

Slovenské elektrárne, Plc 

Annotation 
Slovak electricity sector was built from sixties like common entity what can use synergic effects. In the 2002 
reorganisation was done, there were created independent joint stock company. There were published new 
legislative acts, which opened Slovak electricity market for competition. The companies have to change their 
mine because a business is priority No. 1. Slovenské elektrárne, joint-stock company is under transformation 
process to build procedural guided trade-production company. As joint project is prepared a new system to 
control business in to a trading floor, including a risk management, which have to be supported by 
technological and information tools together with planing, scheduling, directing and controlling of the 
operation. The all system includes standard modules that fulfil their specific functions. 
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Od šesťdesiatych rokov sa elektroenergetika na Slovensku budovala ako jeden celok, čo umožnilo využiť 
synergické efekty, mnohé systémy a zariadenia plnili viacero funkcií k plnej spokojnosti, keďže ich netrápil 
unbundling. Prelom storočia prebiehal nie len v strachu z krachu počítačových systémov a na Y2K boli 
vynaložené nemalé prostriedky, ale aj v ošiali otvárania trhu s elektrinou, pritom v Európe si každá krajina 
vyberala zo Smernice EÚ 96/92/EC iba to, čo jej vyhovovalo. Slovensko sa legislatívne ešte stále nachádzalo 
v celkom inom prostredí, danom Zákonom o energetike 70/1998. Dnes sa zdá, že novelizácia energetickej 
legislatívy stále prešľapuje na mieste, ale život ide ďalej a to nie len tým, že už je nová Smernica EÚ 
2003/54/EC. 

Roku 2002 sa skutočnosťou stala reštrukturalizácia elektroenergetiky, vznikli samostatné Slovenské 
Elektrárne, a.s. ako dominantný výrobca, ďalej Slovenská Elektrizačná Prenosová Sústava, a.s. ako 
prevádzkovateľ PS, ku ktorej bol priradený dispečing, prakticky súčasne sa uskutočnila privatizácia 
distribučných spoločností a odčlenenie teplární do samostatných a.s. Viac spoločností znamená nie len 
prerozdelenie právomocí a povinností, ale aj nové zmluvné vzťahy, potreba merania a hodnotenia veličín, 
nový systém fakturácie. Po začlenení SED do SEPS, a.s., stratili SE, a.s. vlastné nástroje, ktorými by 
komplexne zabezpečili prípravu prevádzky elektrární a hlavne, okrem prietokových vodných elektrární, 
riadenie výroby generátorov (elektrární) v reálnom čase. 

Boli vydané legislatívne akty, síce krátke ale so zásadnými dopadmi, ktoré otvorili trh s elektrinou na 
Slovensku zahraničnej konkurencii bez toho, aby boli stanovené jasné pravidlá trhu, záruky ochrany 
investícií a zamestnanosti, bez analýzy dopadov na jestvujúce spoločnosti. Vytvorenie samostatného 
systémového operátora bolo zásadným zásahom do kompetencií a právomocí, ktoré sa legislatívne ošetrili 
polovičato a spoľahlivá prevádzka ES SR bola zabezpečená prakticky iba vďaka dvojstranným zmluvám 
SE/SEPS, ktoré sa dohodli na preklenutie legislatívneho vákua v prvom prechodnom období, druhom 
prechodnom období a je ťažké definovať obdobie, ktoré začalo od 1.1.2004. Chýba tu analýza cieľov 
a prostriedkov ako ich dosiahnuť predtým ako sa prikročí k metóde šokovej terapie. 

Slovenské elektrárne sú dnes obchodno-výrobná elektroenergetická spoločnosť. Vnútorná reštrukturalizácia 
spoločnosti stále prebieha, ale technicky už dávno vieme čo potrebujeme, aby mohla vôbec existovať 
v prostredí, keď objem obchodov uzavretých na ročnej báze nevytvára dostatočné zdroje na ďalší existenciu 
a je nutná realizácia ďalších obchodov na mesačnej, týždňovej a dennej báze na tuzemskom trhu aj 
v zahraničí. Prevádzka musí byť pripravovaná po jednotlivých generátoroch z pohľadu pohotového výkonu 
aj podporných služieb a to všetko po hodinách, aby diagram obchodu bol plne pokrytý. Je tu silová elektrina 
oddelená od regulácie výkonu, frekvencie a napätia, odchýlky a regulačná elektrina, ďalej aukcie či alokácie 
na hraničných profiloch. Nutne to vyvoláva dramatický nárast počtu fyzických obchodov, k čomu je 
potrebná detailná príprava možností na strane zdrojov a analýza výrobných nákladov pre optimálnu ponuku. 
Je zrejmé, že za tohto stavu sú už IT prostriedky, ktoré sú staré viac ako 2 roky nepoužiteľné, ale prevádzka 
aj obchody musia pokračovať. Akútne je vytvorenie nového systému na riadenie obchodu na trading floor, 
vrátane riadenia rizík, ktorý v obchodno-výrobnej spoločnosti musí byť podporovaný riadiacim 
a technologickým informačným systémom (RTIS) s komplexnou podporou najmodernejších nástrojov 
na kontrolu prevádzky a bilancovanie zdrojov v reálnom čase, vrátane diaľkového riadenia výrobní 
a rezervácie podporných služieb (regulačné funkcie, zálohy a pod.). Znamená to vybudovanie technologickej 
a dátovej siete reálneho času, pre výmenu prevádzkových a obchodných informácií, bezpečne oddelenej od 
iných systémov, ktorá umožní koordinovanú spoluprácu jednotlivých modulov. Údaje spracované v RTIS 
majú dôverný charakter, dôraz treba klásť na vysoký stupeň bezpečnosti, kvalitu údajov a autorizáciu 
pracovníkov, ktorí s údajmi prichádzajú do styku. 

Aké moduly považujeme za štandardné a aké funkcie musia plniť: 

• Modul OBCHOD, t.j. obchodná časť obsahuje databázy zmlúv dodávateľov a odberateľov, hodinové 
odberové diagramy oprávnených odberateľov potrebné pre činnosť front office na začiatku procesu, 
resp. účtovníctvo, daňovú problematiku, fakturáciu a finančné vyrovnanie realizované back office na 
konci obchodného procesu. Tieto sú podkladom pre prípravu prevádzky v module VÝROBA. Modul 
OBCHOD musí obsahovať všetky podklady potrebné k tomu, aby prebehla korektne fakturácia 
s odberateľmi. Systém musí byť pripravený aj na obchodovanie na krátkodobom a vyrovnávacom trhu, 
pre to už bude však nevyhnutné fungovanie obchodného dispečingu 7 dní v týždni. Obchod s elektrinou 
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sa stal rizikovou oblasťou, kde predikcia vývoja cien a dopytu na voľnom trhu je problematická vďaka 
vysokej volatilite a neustále sa meniacim podmienkam. Efektívne obchody nie je možné uzatvárať bez 
zhodnotenia možných rizík, preto treba mať nástroje na stanovenie stratégie pre realizáciu vrátane 
derivátových obchodov (Forward, Long and short possition, Future, Option). 

• SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) - zber a spracovanie dát v reálnom čase pre 
dispečerské riadenie (AGC/ED) a výmenu dát s modulom VÝROBA. Monitorovanie stavov a výkonov 
zdrojov, komunikácia s terminálmi výrobní (ASDR) a automatizovaným systémom riadenia výrobných 
procesov výrobní (ASRVP). Terminály LFC generátorov (ASDR) musia mať vyhradené redundantné 
prenosové trasy, prenos dát bude štandardným protokolom IEC 870-5-101. Spolupracujúce systémy 
budú mať interface so SCADA prostredníctvom protokolu TASE.2. a komunikácia bude cez WAN. 

• HIS (Historical Information System) - historický informačný systém pre dlhodobé archívne ukladanie 
a vyhľadávanie prevádzkových informácií produkovaných SCADA. Údaje budú periodicky doplňované, 
aby bolo možné si spätne vytvoriť komplexný obraz z ktoréhokoľvek dátumu a času. Dáta nesmú byť 
stratené počas akejkoľvek poruchy SCADA/AGC/HIS. Dáta budú slúžiť pre hodnotenie prevádzky ako 
podklad pre ďalšie etapy prípravy prevádzky, ale aj pre štatistiku, stanovenie trendov pre perspektívny 
rozvoj výrobno technickej základne a pod. 

• AGC/ED (Automatic Generation Control, Economic Dispatch) diaľkové riadenie prevádzky 
jednotlivých generátorov, rozdeľovanie výroby silovej elektriny, rezervácie a aktivovanie podporných 
služieb. Sumárna hodnota požadovaného výkonu sa prerozdeľuje medzi jednotlivé generátory 
s využitím signálov SCADA. Rozdeľovanie výroby (ED) umožní, že ekonomické a prevádzkové 
parametre jednotlivých blokov budú optimalizované tak, aby boli minimalizované prevádzkové náklady. 
K tomu sa využijú výsledky z merania spotrebných charakteristík. Tento modul bude na jednej strane 
priamo napojený na jednotlivé turbogenerátory na druhej strane na RIS Slovenského 
elektroenergetického dispečingu. Zdroje ako je napr. Vážska kaskáda vystupujú ako jeden fiktívny 
zdroj, ďalšie vstupy sú vykupované zdroje a bilančné skupiny. Systém musí byť flexibilný pre riadenie 
blokov A a B ako v ČEZ-e, alebo celkom nezávisle. 

• Modul VÝROBA, tj. plánovanie, príprava a hodnotenie prevádzky obsahuje plánovanie odstávok, 
pohotových výkonov, podporných služieb, ale aj technické možnosti jednotlivých generátorov a ďalšie. 
Výstupom kalkulácií bude pokrytie požiadaviek z modulu OBCHOD a ďalšia ponuka dodávok silovej 
elektriny (volné výkony). Podporné služby budú poskytované podľa zmluvy so SEPS, resp. ponúkané 
na otvorenom trhu s podpornými službami. Reálne sa už javí otváranie vnútorného trhu EU 
s podpornými službami, EURELECTRIC predbežne navrhuje primárnu reguláciu výkonu, terciárnu 
reguláciu (vrátane rýchleho štartu a dispečerskej rezervy), ale aj schopnosť nábehu z tmy! 

• MES (Manufacturing Execution System) umožní sprístupnenie údajov z technologickej LAN siete, 
informácie z reálneho času (SCADA), informácie z ASRVP výrobní, aj informácie z procesu 
obchodovania na liberalizovanom trhu, pre širší okruh užívateľov, pre bilancovanie výroby, hodnotenie 
výrobných nákladov a spotreby paliva, hodnotenie obchodov a pod. ASRVP (Automatizovaný systém 
riadenia výrobných procesov) zabezpečuje zber a spracovanie údajov o prevádzkových a technických 
stavoch výrobných a pomocných zariadení v reálnom čase, t.j. nie len generátorov, turbín, reaktorov 
a kotlov, ale aj palivového hospodárstva, vodného hospodárstva, stavu emisií a pod. Informácie musia 
byť prenášané protokolom IEC 870-5-104. Použitie jednak pre bilančné výpočty, ale aj pre aktuálne 
informácie pre rozhodovanie v dispečerskom riadení a ponuku pre ďalšie obchodné príležitosti. Systém 
bude vytvárať aj väzby na starostlivosť o výrobné zariadenia (koordináciu programov údržby 
a investícií vo väzbe na využívanie jednotlivých zariadení). 

• Metering/AZZD - automatizovaný zber dát z elektromerov. Meranie silovej elektriny činnej, jalovej 
a priemerné výkony za registračnú periódu, ktorá je v súčasnosti 15 min. Zberané údaje sú nepretržite 
spracovávané v zdvojenej centrále a ukladané v zákaznícky orientovanej databáze. Pôvodný fakturačný 
systém dnes musí plniť nové funkcie pre hodnotenie výroby a spotreby ako aj odchýliek blokov 
a oprávnených odberateľov. 

• Telekomunikácie, hlasové služby a integrovaný komunikačný systém sú síce doplňujúce moduly, ale 
bez nich dnes už úspešne nemôže fungovať žiadna spoločnosť a už vôbec nie zložitý IT systém. 
Nahrávanie hovorov, elektronická archivácia faxov, ktoré musia byť vyvolatelné, stanovené prístupové 
práva atď. Proxy servery na riadený prístup do Internetu, firewall bude obsahovať služby HTTP, FTP, 
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Gopher, Mail, News, DNS, generic UDP a TCP. INTERNET je väzbou na vonkajšie databázy 
Zúčtovateľa odchýlok, Búrz, OKO, dispečingy obchodných partnerov, meteorológia, ekológia a pod. 

Už z tohoto stručného príspevku je zrejmé, že vybudovanie komplexného a previazaného IT systému je 
obrovský záber techniky a činností, na ktoré musí reagovať organizačná štruktúra, resp. naopak, ktorý musí 
svoju funkcionalitu prispôsobiť procesnému modelu. Prístup k dátam budú mať dispozícii iba pracoviskám 
s osobitnými prístupovými právami. 

• Dispečerská sála je srdcom riadenia prevádzky, bude mať aktuálne informácie predovšetkým z modulov 
SCADA, AGC/ED pre operatívne riadenie a na druhú stranu bude zdrojom informácií pre pracoviská 
prípravy prevádzky a obchodu. Dispečerská sála vyžaduje špeciálne vybavenie vrátane veľko-
obrazovkového systému, ktorý je schopný zobraziť rovnaké grafické obrazy, ktoré sú zobraziteľné na 
dispečerských pracovných staniciach, ale aj obrazy z video signálu, TV a VCR kanálov. 

• Pracovné stanice prípravy prevádzky v centre a na jednotlivých závodoch budú pracovať na spoločnom 
serveri VÝROBA so špecializovaným SW. Vstupom sú podklady z modulu OBCHOD a podporou 
systémy MES a HIS. 

• Pracoviská obchodu na Front office, Middle office a Back office používajú po stránke HW rovnaké 
pracovné stanice, ako sú už na príprave prevádzky, ale sú prepojené na server OBCHOD a ich SW 
a funkcionalita bude výrazne odlišná zameraním. 

• Testovací systém a výcvikový simulátor je nevyhnutný pre podporu takéhoto zložitého systému. Bude 
slúžiť pre potreby testovania nových aplikačných funkcií, školení a výcviku personálu. Testovací 
systém je spojený so SCADA databázou tak, aby testovanie funkcií a školenie personálu prebiehalo na 
reálnych údajoch, ale bez možnosti zásahu do výrobného procesu. Rovnaká HW a SW platforma ako 
SCADA a AGC musí umožniť využitie tohoto systému v prípade dlhodobej poruchy niektorého 
z aplikačných serverov. 

• Programový vývojový modul je ďalším z podporných prostriedkov nevyhnutný pre modifikácie 
programov a testovanie databáz, ako aj zabezpečenie rozvoja funkčnosti systému, predtým ako nové 
aplikácie budú dané do „ostrej“ prevádzky. 

• Záložné dispečerské pracovisko slúži pre stav núdze v prípade, že by bolo potrebné evakuovať hlavné 
dispečerské pracovisko, napr. z dôvodu živelnej pohromy, zlyhania základného systému, teroristického 
útoku. 

Každý, kto pracuje v reálnych podmienkach spoločnosti, v ktorej prevažuje vplyv štátu vie, že tu nie je nič 
jednoduché, sú tu obmedzenia v rozhodovaní, regulácia v podnikaní a zložité predpisy v obstarávaní 
a investičnej výstavbe. Z toho vyplýva, že nie je možné švihnutím čarovného prútika uviezť do prevádzky 
nové systémy a zariadenia a to ani v prípadoch, že ide o podporu core businesu, ktorými sú obchodovanie na 
tuzemskom aj európskom trhu s elektrinou a poskytovanie podporných služieb. 

Absencia niektorých technických prostriedkov je krátkodobo zvládnuteľná, ale vyžaduje to čas, peniaze 
a schopných ľudí. Pozeráme do okolitých krajín, v každej sú iné podmienky a pravidlá, my stále nemáme 
novelizovanú slovenská legislatíva a rozdiely už sa vytvárajú aj vnútri ES SR. Aj preto novo budované 
systémy musia byť pružné, aby vedeli reagovať ako na legislatívne zmeny, tak aj na konkurenčné prostredie. 


