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Zmeny vo vyhodnotení 
odchýlok
❖ Predbežné denné – D+1KD

❖ Denné – D+2PD

❖ Dekádne – D+3PD

❖ Mesačné – do 15. KD

❖ Konečné – do 2 mesiacov



Zmeny vo fakturácii za odchýlky 
a PRE

• Denné zúčtovanie odchýlok v režime D+2PD

➢ odberateľská vyúčtovacia faktúra za odchýlky a PRE

➢ dodávateľská vyúčtovacia faktúra za odchýlky a PRE

• Dekádne zúčtovanie odchýlok v režime 10D+3PD

➢ odberateľská opravná faktúra za odchýlky a PRE

➢ dodávateľská opravná faktúra za odchýlky a PRE

• Platobné saldo ⇒ platobná informácia (zápočet faktúr)



Zmeny vo fakturácii za odchýlky 
a PRE

• Mesačné zúčtovanie odchýlok po mesiaci do 15. dňa

➢ odberateľská opravná faktúra

➢ dodávateľská opravná faktúra

• Konečné zúčtovanie odchýlok M+2

➢ odberateľská opravná faktúra

➢ dodávateľská opravná faktúra

• Platobné saldo ⇒ platobná informácia (zápočet faktúr)



Vyúčtovacia faktúra 
za odchýlky a PRE



Platobná informácia/ 
zápočet

➢ Režim pracovných dní

➢ V platobnej informácii zohľadňovať aj výsledky riadneho denného 

vyhodnotenia vykonaného počas uplynulého víkendu / sviatkov

➢ Pohľadávky a záväzky z príslušného dňa sa budú započítavať a 

výsledkom vysporiadania bude SALDO tak ako pri dennom trhu 

➢ opravné faktúry budú zaradené do platobnej informácie 



Platobná informácia /
zápočet



Kalendár vysporiadania ZO



Zmeny v TPS

❖ 2022

❖ Pásmová TPS na OOM

❖ 2023

❖ Pásmová TPS na odberateľa

❖ KS rovná odberu zo sústavy



TPS 2022

❖ Tri pásma

❖ 1. KS do 1 GWh vrátane

❖ 2. KS od 1 GWh do 100 GWh vrátane

❖ 3. KS od 100 GWh

❖ Každé OOM sa vyhodnocuje samostatne

❖ Pri výrobni sa berie samostatne KS za OOM typu
odber a samostatne za OOM typu dodávka



TPS 2023

❖ Tri pásma

❖ Kumulácia KS na odberateľa

❖ Potreba zaviesť evidenciu odberateľov

❖ KS sa počíta iba na OOM typu odber

❖ Štandardné OOM, ostatná vlastná spotreba
prevádzkovateľa sústavy

❖ KS TSS?



EDC

Zámerom projektu je vhodne implementovať najmä požiadavky
tzv. Winter Package EÚ v oblasti nového dizajnu trhu s
elektrinou, ktorý ustanovuje nové činnosti a aktérov na
elektroenergetickom trhu a podporiť rozvoj a integráciu
obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľom projektu je vytvoriť a implementovať centrálnu
platformu pre výmenu dát, ktorá umožní zjednodušenie a
unifikáciu dátových výmen na trhu s elektrinou, zníženie
administratívnej záťaže pre existujúcich účastníkov trhu vrátane
odberateľov ako aj verejné inštitúcie odstránením
viacnásobného poskytovania dát, zavedenie nových dátových
tokov, ktoré umožnia pôsobenie novým účastníkom trhu a
sprístupnenie dát koncovým odberateľom.



EDC

Procesy pokryté EDC

❖ Agregácia flexibility

❖ Akumulácia

❖ Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

❖ Zdieľanie údajov o uplatnení záruk pôvodu

❖ Dáta z meraní IMS

❖ Zdieľanie dát o výrobe elektriny, vrátane dát o
výrobe z OZE/KVET

❖ Štandardné reporty a štatistické výstupy
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