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Disclaimer 

Tento dokument neposkytuje žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku spoločnosti TollNet a.s. o jej produktoch a/alebo 

službách. Akékoľvek záväzné informácie o vlastnostiach produktov a/alebo služieb a záručných lehotách a podmienkach sú 

obsiahnuté v zmluvných dokumentoch a prípadne používateľskej dokumentácii, ktorá je dodaná spolu s týmito produktmi a 

/alebo službami. Rozsah použiteľnosti dodanej používateľskej dokumentácie môže byť spresnený zmluvnými dokumentmi. 

Zákazník je zodpovedný za vlastné nezávislé posúdenie vhodnosti akéhokoľvek produktu a/alebo služby pre svoju 

podnikateľskú činnosť. 

Akékoľvek informácie alebo špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené alebo aktualizované bez 

predchádzajúceho oznámenia.  



TollNet a.s. Úvod 

 BILLIEN 
 Informačný systém pre prezentáciu a zber energetických dát 
4 (40) Používateľská príručka pre Portál energetických dát 

 

Verzia Autor Dátum Popis zmien 

04.00 TollNet a.s. 31. 1. 2020 Prvá verzia k release 7.2.47.0 

    

    

    

  



Úvod TollNet a.s. 

BILLIEN  
Informačný systém pre prezentáciu a zber energetických dát  
Používateľská príručka pre Portál energetických dát 5 (40) 

 

Obsah 

Úvod ................................................................................................................. 6 
1.1 Pre koho je Portál energetických dát určený .................................................................................. 7 

1.2 Predstavenie prostredia aplikácie, podporovaných funkcií a operácií ..................................... 7 

2 Prehľad spoločných ovládacích prvkov a princípov .................................................... 8 
2.1 Práca s hlavnou ponukou ................................................................................................................... 8 

2.2 Zobrazenie prehľadu, detailu a formulára ..................................................................................... 9 

2.3 Práca s navigačným riadkom ........................................................................................................... 10 

2.4 Práca s prehľadmi záznamov .......................................................................................................... 10 

2.4.1 Prvky prehľadu .................................................................................................................... 10 
2.4.2 Filtrovanie záznamov v prehľadoch ................................................................................. 10 
2.4.3 Zoradenie záznamov v prehľade ...................................................................................... 13 
2.4.4 Prispôsobenie prehľadu ...................................................................................................... 13 
2.4.5 Export záznamov z prehľadu ............................................................................................ 14 

3 Prihlásenie sa do aplikácie a správa používateľského účtu ........................................ 15 
3.1 Prvé nastavenie hesla ........................................................................................................................ 15 

3.2 Prihlásenie sa do aplikácie .............................................................................................................. 16 

3.3 Zabudnuté heslo ................................................................................................................................ 16 

3.4 Odhlásenie sa z aplikácie ................................................................................................................ 16 

4 Spotreba a výroba elektrickej energie ................................................................. 17 
4.1 Profilové údaje ................................................................................................................................... 17 

4.2 Registrové údaje ................................................................................................................................ 18 

5 Výroba elektrickej energie ............................................................................... 19 
5.1 Denné odhady .................................................................................................................................... 19 

5.1.1 Vloženie denného odhadu .................................................................................................. 20 
5.1.2 Import denného odhadu zo súboru .................................................................................. 21 
5.1.3 Zmena denného odhadu ..................................................................................................... 23 
5.1.4 Zmazanie denného odhadu................................................................................................ 24 

5.2 Mesačné hodnoty............................................................................................................................... 25 

5.2.1 Vloženie mesačných hodnôt .............................................................................................. 26 
5.2.2 Zmena mesačných hodnôt .................................................................................................. 27 
5.2.3 Zmazanie mesačných hodnôt ............................................................................................ 29 

6 Prevádzka miestnej distribučnej sústavy .............................................................. 30 
6.1 Denné hodnoty .................................................................................................................................. 30 

6.1.1 Vloženie denných hodnôt ................................................................................................... 30 
6.1.2 Zmena denných hodnôt ...................................................................................................... 32 
6.1.3 Zmazanie denných hodnôt ................................................................................................. 33 

7 Zákazník ...................................................................................................... 34 
7.1 Správa účtu ......................................................................................................................................... 34 

7.1.1 Zmena registračných údajov .............................................................................................. 35 
7.1.2 Nová požiadavka na zasielanie profilových údajov e-mailom ..................................... 36 
7.1.3 Zmena požiadavky na zasielanie profilových údajov e-mailom .................................. 37 
7.1.4 Vymazanie požiadavky na zasielanie profilových údajov e-mailom ........................... 38 
7.1.5 Zmena prístupového hesla ................................................................................................. 39 
7.1.6 Zrušenie používateľského účtu ......................................................................................... 40 

7.2 História prihlásení ............................................................................................................................ 40 

7.3 Výstupy ............................................................................................................................................... 40 
  



TollNet a.s. Úvod 

 BILLIEN 
 Informačný systém pre prezentáciu a zber energetických dát 
6 (40) Používateľská príručka pre Portál energetických dát 

 

Úvod 

Táto príručka je určená používateľom aplikácie Portál energetických dát. Opisuje jednotlivé funkcie 
a ovládacie prvky aplikácie a sprevádza používateľa podporovanými procesmi. 

Aplikácia Portál energetických dát je súčasťou informačného systému Billien. Slúži ako softvérová 
podpora pri zabezpečovaní komplexnej služby poskytovania energetických dát o spotrebe a výrobe 
elektrickej energie a tiež pre zber údajov o výrobe elektrickej energie a prevádzke miestnych 
distribučných sústav. 

V prvých dvoch kapitolách príručky nájdete základné informácie o aplikácii a spoločných princípoch 
jej ovládania. V ďalších kapitolách sa podrobne zoznámite s jednotlivými podporovanými procesmi 
a operáciami. 
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1.1 Pre koho je Portál energetických dát určený 

Aplikácia Portál energetických dát (ďalej len aplikácia) je navrhnutá v súlade s legislatívnymi 
požiadavkami pre podporu: 

• prezentácie energetických dát – profilových a registrových údajov – z elektromerov o spotrebe 
a výrobe elektrickej energie (odberné miesta vybavené inteligentnými elektromermi a ďalšie 
odberné miesta s typom merania A alebo B) zákazníkom SSD, 

• zberu energetických údajov od výrobcov elektrickej energie a prevádzkovateľov miestnych 
distribučných sústav. 

Používanie aplikácie je podmienené registráciou používateľa a prihlásením sa do aplikácie. 
 

1.2 Predstavenie prostredia aplikácie, podporovaných funkcií a operácií 

 

Základné prvky prostredia aplikácie: 

 
Hlavná ponuka sprístupňuje všetky operácie dostupné pre prihláseného používateľa. 

Dostupnosť jednotlivých operácií závisí od nastavenia prístupových práv 
daného používateľa. 

 
Navigačný riadok uľahčuje navigáciu v aplikácii. Znázorňuje a sprístupňuje kroky cesty 

k aktuálne zobrazenému obsahu obrazovky. 

 
Správa používateľa  obsahuje odkaz zobrazujúci meno prihláseného používateľa a zároveň 

sprístupňuje nastavenie používateľského účtu prihláseného používateľa. 

 
Odhlásenie predstavuje aktívny odkaz pre odhlásenie sa z aplikácie. 

 
Základné 
informácie 
o aplikácii  

o jej prostredí, verzii a stave. Medzi informáciami je aj označenie aktuálne 
zobrazenej obrazovky. 
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2 Prehľad spoločných ovládacích prvkov a princípov 

Aplikácia je navrhnutá tak, aby práca s ňou bola jednoduchá a intuitívna. Využíva niekoľko spoločných 
informačných a ovládacích prvkov, ktoré sú opísané v tejto kapitole príručky. 
 

2.1 Práca s hlavnou ponukou 

Hlavná ponuka zprístupňuje väčšinu funkcií a operácií dostupných v aplikácii. Pre prehľadnosť sú 
položky hlavnej ponuky členené do logických sekcií. Najčastejšie využívané položky si naviac môžete 
uložiť do sekcie obľúbených položiek: 

 

Ak si želáte uložiť položku hlavnej ponuky medzi obľúbené položky: 

 
zamerajte požadovanú položku kurzorom. Následne kliknite na ikonu prázdnej hviezdy , 
ktorá sa zobrazí vpravo vedľa položky. 

 
Na obrazovke môžete tiež: 

 
vymazať položku hlavnej ponuky z obľúbených položiek, a to kliknutím na ikonu plnej hviezdy, 
ktorá sa zobrazí vpravo vedľa požadované položky po jej zameraní kurzorom. 

 skryť hlavnú ponuku a zväčšiť tak pracovnú oblasť obrazovky. 
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2.2 Zobrazenie prehľadu, detailu a formulára 

S jednotlivými záznamami sa v aplikácii pracuje prostredníctvom troch typov obrazoviek: 

• prehľad slúži na zobrazenie zoznamu záznamov určitého typu, 

• detail slúži na zobrazenie detailných údajov zvoleného záznamu, 

• formulár je určený pre úpravu údajov zvoleného záznamu. 

 

Pri zobrazení prehľadu, detailu a formulára postupujte nasledovne: 

 
kliknite na požadovanú položku v hlavnej ponuke, 

 
detail záznamu môžete zobraziť dvojitým kliknutím na príslušný záznam, 

 ak si želáte zobraziť formulár, kliknite v detaile na tlačidlo ZMENIŤ, 

 
prípadné zmeny vo formulári uložte stlačením tlačidla ULOŽIŤ. 

 
Na obrazovke môžete tiež: 

 zobraziť detail zvoleného záznamu pomocou tlačidla DETAIL, 

 zobraziť formulár pre úpravu zvoleného záznamu tlačidlom ZMENIŤ, 

 zobraziť alebo skryť obsah jednotlivých oblastí s údajmi na obrazovke, 

 vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia zmien vo formulári tlačidlom SPÄŤ, 

 zrušiť prípadné zmeny vo formulári stlačením tlačidla ZRUŠIŤ. 
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2.3 Práca s navigačným riadkom 

Navigačný riadok uľahčuje navigáciu v aplikácii. Znázorňuje cestu k aktuálnej obrazovke. 

 
Pre zobrazenie záznamu na vyššej úrovni: 

 
kliknite na aktívny odkaz s názvom požadovaného záznamu na navigačnom riadku. 

2.4 Práca s prehľadmi záznamov 

Prehľad zobrazuje zoznam určitého typu záznamov spoločne s ich základnými vlastnosťami. 

2.4.1 Prvky prehľadu 

 
Obrazovka prehľadu môže obsahovať nasledujúce základné prvky: 

 názov prehľadu, 

 ikona filtra - jej farba indikuje jeden z nasledujúcich stavov filtra: 

 neaktívny filter (záznamy nie sú filtrované podľa kritérií v danom stĺpci), 

 aktívny filter (záznamy sú filtrované podľa kritérií v danom stĺpci), 

 neaktívny-nastavený (filter má nastavené kritériá filtrovania, zatiaľ ale nie je aplikovaný), 

 ovládacie prvky filtra, 

 ovládacie prvky rýchleho filtra, 

 ovládacie prvky pre zobrazenie záznamov na jednotlivých stránkach prehľadu, 

 kontextové tlačidlá pre vykonanie operácie so zvoleným záznamom v prehľade. 
 

 

Aplikácia podporuje prácu s maximálne 3000 záznamami v prehľade. V prípade väčšieho 
počtu záznamov aplikácia zobrazí prvých 3000 záznamov. V takomto prípade je 
nedostupné zoradenie záznamov podľa zvoleného stĺpca. Pre zníženie počtu záznamov 
načítaných do prehľadu preto odporúčame využiť filtrovanie záznamov. 

2.4.2 Filtrovanie záznamov v prehľadoch 

Filtrovanie umožňuje definovať pre jednotlivé stĺpce kritériá a v prehľade zobraziť iba záznamy, ktoré 
tieto kritériá spĺňajú. Takýmto spôsobom je možné rýchlo vyhľadať požadované záznamy. 

Rýchle vyhľadávanie záznamov 
Záznamy je možné v prehľade rýchlo vyhľadať zadaním charakteristického identifikátora do poľa 
pre vyhľadávanie.  
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Pre rýchle vyhľadanie záznamov aplikácia ponúka tiež rýchle filtre. Prednastavené rýchle filtre 
umožňujú filtrovať záznamy podľa najčastejšie využívaných vyhľadávacích kritérií. Ako rýchly filter 
si môžete uložiť aj vlastné kombinácie filtrov pre ich rýchlu aplikáciu v budúcnosti (pozri Uloženie 

rýchleho filtra). 

 

Ak si želáte v prehľade zobraziť iba záznamy vyhovujúce určitému rýchlemu filtru: 

 
zobrazte ponuku rýchlych filtrov, 

 
zvoľte požadovaný rýchly filter. 

 

V prehľade môžete tiež: 

 vyhľadať záznam zadaním charakteristického identifikátora, 

 zobraziť ovládacie prvky pre rozšírené vyhľadávanie. 

 
Rozšírené vyhľadávanie 
Aplikácia v rámci rozšíreného vyhľadávania umožňuje detailné nastavenie filtrov pre jednotlivé stĺpce: 

 

Ak si želáte nastaviť a aplikovať filter: 

 
zobrazte ovládacie prvky pre rozšírené vyhľadávanie, 

 
v prípade potreby pridajte filter pre ďalší stĺpec, 

 
vyberte názov stĺpca, podľa ktorého si prajete záznamy filtrovať, 

 
zadajte filtračné kritéria pre jednotlivé stĺpce, 

 aplikujte filter. Aplikované (aktívne) filtre sú zobrazené zelenou farbou ikony filtra  v hlavičke 
príslušného stĺpca. 

 

V prehľade môžete tiež: 

 zrušiť všetky nastavené filtre, 

 vymazať nastavenia filtra pre konkrétny stĺpec, 

 nastaviť filter pre určitý stĺpec aj pomocou ikony filtra v hlavičke daného stĺpca. 
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Uloženie rýchleho filtra 

Najčastejšie využívané kombinácie filtrov je možné uložiť ako rýchly filter pre ich rýchlu aplikáciu 
v budúcnosti. 

 

Ak si želáte uložiť nastavenie filtrov ako rýchly filter: 

 
zobrazte ovládacie prvky pre nastavenie filtra, 

 
zadajte kritériá pre nastavenie rýchleho filtra, 

 
kliknite na ikonu pre uloženie rýchleho filtra, 

 
zadajte názov nového rýchleho filtra, 

 uloženie rýchleho filtra potvrďte tlačidlom ULOŽIŤ. 

 

Vymazanie rýchleho filtra 
Vlastné vytvorené rýchle filtre môžete v prípade potreby vymazať. (Aplikácia však neumožňuje 

vymazať predvolené rýchle filtre, ktoré sú označené ikonou ). 

 

Ak si želáte vymazať konkrétny vlastný rýchly filter: 

 
zobrazte ponuku rýchlych filtrov, 

 
vyberte požadovaný filter, 

 
kliknite na ikonu pre vymazanie rýchlych filtrov. 
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2.4.3 Zoradenie záznamov v prehľade 

Aplikácia v prípade väčšiny prehľadových obrazoviek umožňuje zoradiť záznamy v prehľade podľa 
hodnôt vo vybranom stĺpci. 

 

Ak si prajete zoradiť záznamy prehľadu podľa hodnôt v určitom stĺpci: 

 
kliknite, v prípade potreby opakovane, ľavým tlačidlom myši na názov požadovaného stĺpca, 
kým nenastavíte požadovaný spôsob zoradenia záznamov (  zostupne alebo vzostupne). 
Ak ikona nie je zobrazená, záznamy sú zoradené štandardným (prednastaveným) spôsobom. 

 

2.4.4 Prispôsobenie prehľadu 

V rámci prispôsobenia prehľadu môžete: 

• zvoliť, ktoré stĺpce majú byť v prehľade zobrazené, 

• zmeniť poradie stĺpcov v prehľade. 

 
Ak si želáte určiť, ktoré stĺpce majú byť v prehľade zobrazené: 

 
kliknite pravým tlačidlom myši na názov ľubovoľného stĺpca prehľadu, 

 
v ponuke ponechajte zaškrtnuté názvy stĺpcov, ktoré si želáte zobraziť, 

 
zatvorte vyskakovacie okno. 

 
Ak si želáte zmeniť poradie stĺpcov: 

 
kliknite na názov požadovaného stĺpca ľavým tlačidlom myši, nastavte kurzor na cieľovú 
pozíciu stĺpca a tlačidlo uvoľnite. 

 
V prehľade môžete tiež: 

 obnoviť pôvodné nastavenia zobrazenia jednotlivých stĺpcov. 
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2.4.5 Export záznamov z prehľadu 

Vybrané prehľady umožňujú exportovať záznamy z prehľadu do súboru formátu csv. Exportované sú 
iba tie záznamy, ktoré vyhovujú kritériám aplikovaných filtrov (pozri Filtrovanie záznamov 

v prehľadoch). Export záznamov prebieha na pozadí, preto je s aplikáciou možné pracovať aj 
po spustení exportu. Počet súbežne bežiacich procesov exportu je obmedzený. Ak je limit prekročený, 
aplikácia zobrazí upozornenie a ďalší export je možné spustiť až po dobehnutí bežiacich procesov. 

 

 

 
Ak si želáte exportovať záznamy z prehľadu do súboru .csv: 

 
zvoľte položku Mesačné hodnoty v hlavnej ponuke, 

 
kliknite na ikonu pre export záznamov, 

 
potvrďte dialógové okno s oznámením o spustení exportu, 

 
po ukončení exportu zvoľte položku Exporty v hlavnej ponuke, 

 
zvoľte záznam požadovaného exportu, 

 
zobrazte detail požadovného záznamu exportu, 

 
stiahnite súbor exportu. 
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3 Prihlásenie sa do aplikácie a správa používateľského účtu 
Základným predpokladom práce s aplikáciou je prihlásenie sa do aplikácie zadaním prihlasovacieho 
mena a hesla. Heslo a ďalšie údaje používateľa je v aplikácii možné meniť. Po ukončení práce je 
z bezpečnostných dôvodov potrebné sa z aplikácie odhlásiť. 
 

3.1 Prvé nastavenie hesla 

Po vytvorení vášho používateľského účtu vám bude na e-mailovú adresu uvedenú v registračných 
údajoch zaslaná notifikačná e-mailová správa o nastavení prístupu. Správa obsahuje inštrukcie spolu 
s dočasným aktívnym odkazom pre nastavenie nového hesla. 

 
 

 

Pri prvom nastavení hesla: 

 
v prijatej e-mailovej notifikácii kliknite na aktívny odkaz pre nastavenie nového hesla, 

 
v zobrazenom formulári zadajte pridelené prihlasovacie meno. Prihlasovacie meno je pridelené 
administrátorom a zodpovedá osobnému účtu zamestnanca. 

 
Zadajte heslo. Zvolené heslo zadajte aj do poľa pre overenie hesla.  

 
Zvolené heslo musí spĺňať podmienky (počet jednotlivých typov znakov v hesle), ktoré sa 
zobrazia vo vyskakovacom okne po zameraní kurzoru na pole pre zadanie hesla. Splnenie týchto 
podmienok je pri zadávaní hesla graficky znázornené indikátorom sily hesla. 

 
Nastavenie hesla potvrďte tlačidlom NASTAVIŤ NOVÉ HESLO. 

 

 

V prípade exspirácie dočasného odkazu pre nastavenie hesla alebo jeho straty môžete 
získať nový odkaz pre nastavenie hesla postupom pre obnovu hesla (pozri Zabudnuté 

heslo). 
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3.2 Prihlásenie sa do aplikácie 

 

Pre prihlásenie sa do aplikácie: 

 
zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo, 

 kliknite na tlačidlo PRIHLÁSIŤ SA. 

 

3.3 Zabudnuté heslo 

 
Pre obnovu hesla: 

 
kliknite na odkaz Zabudnuté heslo? na prihlasovacej obrazovke, 

 
zadajte svoje prihlasovacie meno a e-mailovú adresu, 

 
zaškrtnite overovacie pole, 

 
obnovu hesla potvrďte tlačidlom OBNOVIŤ. 

 

 

V prípade zadania správnej kombinácie používateľského mena a e-mailovej adresy vám 
bude zaslaná e-mailová notifikácia s dočasným aktívnym odkazom pre nastavenie 

nového hesla. Ďalší postup je obdobný ako pri prvom nastavení hesla (pozri Prvé 

nastavenie hesla). 
 

 

Postup pre úpravu nastavení používateľského účtu opisuje kapitola 7.1.1 Zmena 

registračných údajov. 

 

3.4 Odhlásenie sa z aplikácie 

Po ukončení práce je z bezpečnostných dôvodov potrebné sa z aplikácie odhlásiť. 
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4 Spotreba a výroba elektrickej energie 
Zákazníkom SSD aplikácia poskytuje energetické údaje - profilové a registrové údaje – za odberné 
miesta s nainštalovanými inteligentnými elektromermi a ďalšie odberné miesta s typom merania A 
alebo B od 1. januára 2016. 
Energetické údaje sú poskytované výlučne za odberné miesta priradené k zákazníckemu účtu za 
obdobie platnosti distribučnej zmluvy, maximálne však za predchádzajúci a aktuálny kalendárny rok. 

4.1 Profilové údaje 

 

Ak si želáte zobraziť profilové údaje odberného miesta: 

 
zvoľte položku Profilové údaje v hlavnej ponuke, 

 
zvoľte odberné miesto. Určite časový interval (v minulosti), za ktorý sa majú zobraziť profilové 
údaje, zadaním dátumu od – do. Maximálna dĺžka časového intervalu je 31 dní; 

 
vyhľadajte profilové údaje tlačidlom HĽADAŤ. 
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Profilové údaje sú v aplikácii zobrazené za 15-minútové meracie periódy v agregovanej 
podobe za odberné miesto. 

 

 

Informácie o odberných miestach priradených k zákazníckemu účtu a distribučných 
zmluvách sú sprístupnené prostredníctvom voľby Zákazník » Správa účtu z hlavnej 
ponuky alebo kliknutím na aktívny odkaz v záhlaví aplikácie tvorený menom a 
priezviskom prihláseného používateľa. 

 

4.2 Registrové údaje 

 

Registrové údaje sú v aplikácii zobrazené za jednotlivé elektromery nainštalované na 
zvolenom odbernom mieste ako stavové hodnoty k dátumu a času pravidelného 
fakturačného alebo mimoriadneho odpočtu. 

 

Ak si želáte zobraziť registrové údaje odberného miesta: 

 
zvoľte položku Registrové údaje v hlavnej ponuke, 

 
zvoľte odberné miesto. K dispozícii je výber odberných miest priradených k zákazníckemu účtu 
a v prípade, že je k účtu priradené práve jedno odberné miesto, je automaticky toto odberné 
miesto zvolené; 
Určte časový interval (v minulosti), za ktorý sa majú zobraziť registrové údaje zadaním dátumu 
od – do. Automaticky je predvolený uplynulý mesiac. Maximálna dĺžka časového intervalu je 31 
dní; 

 vyhľadajte registrové údaje tlačidlom HĽADAŤ. 
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5 Výroba elektrickej energie 
Výrobcom elektrickej energie aplikácia umožňuje vkladať a spravovať (zobraziť, zmeniť a zmazať) 
denné odhady a mesačné hodnoty výroby elektrickej energie. 

5.1 Denné odhady 

Denné odhady sú v aplikácii zobrazené za 15-minútové periódy. 

 

 
Ak si želáte zobraziť denné odhady výroby elektrickej energie: 

 
zvoľte položku Denný odhad v hlavnej ponuke, 

 
zvoľte odberné miesto. Určte časový interval (v minulosti alebo v budúcnosti), za ktorý sa majú 
zobraziť denné odhady, zadaním dátumu od – do. Maximálna dĺžka časového intervalu je 31 dní; 

 vyhľadajte hodnoty denných odhadov tlačidlom HĽADAŤ. 
 

Ak si želáte zobraziť detail zvoleného denného odhadu: 

 
zvoľte požadovaný záznam denného odhadu, 

 
zobrazte detail denného odhadu tlačidlom DETAIL. 

 

Na obrazovke môžete tiež: 

 vložiť nový denný odhad, 

 vložiť nové denné odhady importom zo súboru, 

 zmeniť zvolený záznam denného odhadu. (Ak je denný odhad uzatvorený, tlačidlo je neaktívne).  

 zmazať zvolený záznam denného odhadu (Ak je denný odhad uzatvorený, tlačidlo je neaktívne). 
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5.1.1 Vloženie denného odhadu 

 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Zvoľte odberné miesto a časové obdobie (Dátum od – do). Pre voľbu časového obdobia platí: 

• výber časového obdobia je možný z intervalu od nasledujúceho kalendárneho dňa do 31. 
decembra nasledujúceho roka, 

• pri odhade pre nasledujúci deň je nutné vložiť denný odhad do aplikácie najneskôr do 
12. hodiny aktuálneho dňa (maximálna dĺžka časového obdobia je 31 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní), 

• ak je zvolené časové obdobie dlhšie ako 1 kalendárny deň, nesmie zahŕňať deň, kedy 
dochádza k zmene na zimný alebo letný čas. 

 
Vložte hodnoty denných odhadov výroby elektrickej energie. (Typicky ide o 96 hodnôt). 
Desatinné miesta oddeľte čiarkou a jednotlivé hodnoty bodkočiarkou. Hodnoty v megawattoch 
(MW) možno vkladať s presnosťou na maximálne 6 desatinných miest. 
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Ak bol vložený správny počet hodnôt s presnosťou na maximálne 6 desatinných miest s využitím 
povoleného oddeľovača desatinných miest, zobrazí sa úvodná obrazovka pre prácu s dennými 
odhadmi výroby elektrickej energie. 

 

Typicky ide o 96 hodnôt. V prípade dňa, v ktorom dochádza k zmene času, o 92, resp. o 100 
hodnôt. 

V prípade časového obdobia dlhšieho ako 1 deň je aplikovaný zhodný súbor  - 96 hodnôt 
pre každý deň zvoleného časového obdobia.  

 

 

Na vloženie denného odhadu sa vyžaduje aktuálne platná distribučná zmluva. Príslušné 

informácie sprístupňuje položka Zákazník » Správa účtu. 

Pri distribučných zmluvách s platnosťou na dobu určitú je potrebné, aby časové obdobie 
zvolené vo vstupných parametroch spadalo do intervalu platnosti zmluvy.  

 

5.1.2 Import denného odhadu zo súboru 

Súčasťou súboru importu sú tieto informácie: 

• EIC kód odberného miesta, ku ktorému sa importované hodnoty vzťahujú (pri spracovaní 
súboru systém overuje zadaný EIC kód voči vstupným parametrom zvoleným v aplikácii), 

• Časové obdobie – dátum od a dátum do (pri spracovaní súboru systém overuje zadané dátumy 
voči vstupným parametrom zvoleným v aplikácii), 

• Dátum a čas merania – nepovinný stĺpec, 

• Perióda – nepovinný stĺpec, 

• Činná dodávka – povinný stĺpec. 

Stĺpec Činná dodávka musí obsahovať predikované hodnoty v megawattoch (MW) s presnosťou 
na maximálne 6 desatinných miest, a to pre každú 15 - minútovú periódu zvoleného časového obdobia. 
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Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Zvoľte odberné miesto a časové obdobie (Dátum od – do). Pre voľbu časového obdobia platí: 

• výber časového obdobia je možný z intervalu od nasledujúceho kalendárneho dňa do 31. 
decembra nasledujúceho roka, 

• pri odhade pre nasledujúci deň je nutné vložiť denný odhad do aplikácie najneskôr do 
12. hodiny aktuálneho dňa (maximálna dĺžka časového obdobia je 31 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní), 

• ak je zvolené časové obdobie dlhšie ako 1 kalendárny deň, nesmie zahŕňať deň, kedy 
dochádza k zmene na zimný alebo letný čas. 

 
Vyhľadajte súbor pre import denných hodnôt (súbor formátu .xls s požadovanou štruktúrou). 

 

 

Pre úspešný import musia byť splnené tieto podmienky: 

• nahratý súbor musí mať podporovaný formát (.xls) a požadovanú štruktúru, 

• nahratý súbor musí obsahovať informácie o EIC kóde odberného miesta 
a časovom intervale zhodné so vstupnými parametrami odhadu zvolenými 
v aplikácii, 

• nahratý súbor musí obsahovať správny počet hodnôt (typicky 96) s presnosťou na 
maximálne 6 desatinných miest pre každý deň zvoleného časového obdobia. 
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5.1.3 Zmena denného odhadu 

 

Zmena záznamu denného odhadu je možná iba do 12. hodiny predchádzajúceho dňa. 
Termín dokedy je možné vykonať zmenu je uvedený v prehľade denných odhadov, v stĺpci 
Uzatvorenie odhadu. 

 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Zvoľte odberné miesto a časové obdobie (Dátum od – do). 

 
Vykonajte požadované zmeny v denných odhadoch. 

 

 

Pre zmenu záznamu denných hodnôt platia obdobné pravidlá ako pre vloženie nového 
denného odhadu. Aktualizované hodnoty musia byť zadané s presnosťou na maximálne 6 
desatinných miest a ako oddeľovač desatinných miest treba použiť čiarku. 

 

 

Namiesto čiastkových zmien odhadov pre jednotlivé periódy je možné vykonať súhrnnú 
aktualizáciu vložením nového denného odhadu, čím sa nahradia hodnoty uložené 
v aplikácii novými hodnotami. 
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5.1.4 Zmazanie denného odhadu 

 

Zmazanie denného odhadu je možné iba do 12:00 hodiny predchádzajúceho dňa. Termín 
dokedy je možné záznam zmazať je uvedený v prehľade denných odhadov, v stĺpci 
Uzatvorenie odhadu. Okrem označeného záznamu budú zmazané všetky ostatné záznamy 
pre zvolený EIC kód. 

 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Zvoľte odberné miesto a časové obdobie (Dátum od – do), 

 
Zvoľte záznam mesačných hodnôt, ktorý si želáte vymazať. 
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5.2 Mesačné hodnoty 

 

 
Ak si želáte zobraziť mesačné hodnoty výroby elektrickej energie: 

 
zvoľte položku Mesačné hodnoty v hlavnej ponuke, 

 
v prípade potreby vyhľadajte požadované záznamy mesačných hodnôt podľa EIC kódu, 

 

Ak si želáte zobraziť detail záznamu mesačnej hodnoty: 

 
zvoľte požadovaný záznam mesačnej hodnoty, 

 
zobrazte detail tlačidlom DETAIL. 

 

Na obrazovke môžete taktiež: 

 vložiť nové mesačné hodnoty, 

 zmeniť zvolený záznam mesačných hodnôt, 

 zmazať zvolený záznam mesačných hodnôt. 
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5.2.1 Vloženie mesačných hodnôt 
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Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Zvoľte odberné miesto a časové obdobie (mesiac), za ktoré majú byť vložené mesačné hodnoty. 
Pre voľbu časového obdobia platí: 

• výber časového obdobia je možný z intervalu od predchádzajúceho kalendárneho 
mesiaca do decembra nasledujúceho roku, 

• hodnoty pre predchádzajúci kalendárny mesiac je nutné vložiť do aplikácie najneskôr 
do konca 7. dňa aktuálneho mesiaca. 

 
Zadajte mesačné hodnoty výroby elektrickej energie. 
Pri zadávaní hodnôt: 

• desatinné miesta oddeľte čiarkou, 

• hodnoty v megawattoch (MW) vkladajte s presnosťou na maximálne 6 desatinných 
miest, 

• hodnoty v megawatthodinách (MWh) vkladajte s presnosťou na maximálne 3 desatinné 
miesta. 

 
Zadajte hodnoty výroby elektrickej energie za jednotlivé generátory nainštalované na odbernom 
mieste. Pri zadávaní nových hodnôt uveďte povinné hodnoty minimálne za 1 generátor. Ak sú 
uvedené hodnoty za viac generátorov, je potrebné, aby boli pre každý generátor vyplnené 
povinné hodnoty. Pri zadávaní hodnôt: 

• desatinné miesta oddeľte čiarkou, 

• hodnoty v megawattoch (MW) zadávajte s presnosťou na maximálne 6 desatinných 
miest, 

• hodnoty v megawatthodinách (MWh) zadávajte s presnosťou na maximálne 3 desatinné 
miesta. 

 

 

Na vloženie mesačných hodnôt je vyžadovaná aktuálne platná distribučná zmluva. 
Príslušné informácie sprístupňuje položka Zákazník » Správa účtu v hlavnej ponuke. 
Pri distribučných zmluvách na dobu určitú je potrebné, aby časové obdobie zvolené 
v parametroch spadalo aspoň čiastočne do intervalu platnosti zmluvy.  

 

5.2.2 Zmena mesačných hodnôt 

 

Zmena mesačných hodnôt je možná vždy iba do 7. kalendárneho dňa nasledujúceho 
mesiaca. Termín dokedy je možné vykonať zmenu je uvedený v prehľade mesačných 
hodnôt, v stĺpci Uzatvorenie záznamu. 
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Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Zadajte mesačné hodnoty výroby elektrickej energie. 
Pri zadávaní hodnôt: 

• desatinné miesta oddeľte čiarkou, 

• hodnoty v megawattoch vkladajte s presnosťou na maximálne 6 desatinných miest, 

• hodnoty v megawatthodinách vkladajte s presnosťou na maximálne 3 desatinné miesta. 

 
Zadajte hodnoty výroby elektrickej energie za jednotlivé generátory nainštalované na odbernom 
mieste. Uvedené musia byť povinné hodnoty minimálne za 1 generátor. Pri zmene hodnôt: 

• desatinné miesta oddeľte čiarkou, 

• hodnoty v megawattoch vkladajte s presnosťou na maximálne 6 desatinných miest, 

• hodnoty v megawatthodinách vkladajte s presnosťou na maximálne 3 desatinné miesta. 
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5.2.3 Zmazanie mesačných hodnôt 

 

Zmazanie mesačných hodnôt je možná vždy iba do 7. kalendárneho dňa nasledujúceho 
mesiaca. Termín dokedy je možné záznam zmazať je uvedený v prehľade mesačných 
hodnôt, v stĺpci Uzatvorenie záznamu. 

 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
V prípade potreby vyhľadajte požadované záznamy mesačných hodnôt podľa EIC kódu. 
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6 Prevádzka miestnej distribučnej sústavy 
Prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav aplikácia umožňuje vkladať a spravovať (meniť, 
mazať) denné hodnoty prevádzky miestnej distribučnej sústavy. 

6.1 Denné hodnoty 

 

Ak si želáte zobraziť prehľad denných hodnôt miestnej distribučnej sústavy: 

 
zvoľte položku Denné hodnoty v hlavnej ponuke. 

 
Na obrazovke môžete taktiež: 

 vložiť nové denné hodnoty, 

 zmeniť zvolený záznam denných hodnôt, 

 zmazať zvolený záznam denných hodnôt. 

 

6.1.1 Vloženie denných hodnôt 

 

Ak pre odberné miesto a časové obdobie zvolené vo vstupných parametroch v aplikácii už 
existujú hodnoty, je formulár na vloženie denných hodnôt prevádzky miestnej distribučnej 
sústavy týmito hodnotami predvyplnený. 
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Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Zvoľte odberné miesto a deň (dátum), za ktorý majú byť vložené denné hodnoty, pričom platí: 

• deň musí spadať do časového intervalu od predchádzajúceho dňa do 31. decembra 
nasledujúceho roku, 

• pri distribučných zmluvách na dobu určitú je potrebné, aby zvolený deň spadal do 
intervalu platnosti distribučnej zmluvy, 

• hodnoty pre uplynulý deň je nutné vložiť do aplikácie najneskôr do 12. hodiny 
aktuálneho dňa. 

 
Zadajte denné hodnoty prevádzky miestnej distribučnej sústavy. 
Pri zadávaní hodnôt: 

• desatinné miesta oddeľte čiarkou 

• hodnoty v megawattoch (MW) vkladajte s presnosťou na maximálne 6 desatinných 
miest 

• hodnoty v megawatthodinách (MWh) vkladajte s presnosťou na maximálne 3 desatinné 
miesta. 

 

 

Pre vloženie denných hodnôt je vyžadovaná aktuálne platná distribučná zmluva. Príslušné 
informácie sú k dispozícii v sekcii Zákazník » Správa účtu. 
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6.1.2 Zmena denných hodnôt 

 

Zmena denných hodnôt je možná iba do 12:00 hodiny nasledujúceho dňa. Termín dokedy 
je možné vykonať zmenu je uvedený v prehľade denných hodnôt, v stĺpci Uzatvorenie 
záznamu. 

 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Podľa potreby zmeňte hodnoty prevádzky miestnej distribučnej sústavy. 
Pri zadávaní hodnôt: 

• desatinné miesta oddeľte čiarkou, 

• hodnoty v megawatthodinách (MWh) vkladajte s presnosťou na maximálne 3 desatinné 
miesta. 
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6.1.3 Zmazanie denných hodnôt 

 

Zmena denných hodnôt je možná iba do 12:00 hodiny nasledujúceho dňa. Termín dokedy 
je možné záznam zmazať je uvedený v prehľade denných hodnôt, v stĺpci Uzatvorenie 
záznamu. 

 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
V prípade potreby vyhľadajte požadované záznamy denných hodnôt podľa EIC kódu. 
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7 Zákazník 

7.1 Správa účtu 

 

V rámci správy účtu používateľa umožňuje aplikácia len zmenu prihlasovacieho hesla. 
Úprava registračných údajov používateľa je sprístupnená len používateľovi s rolou 
Správca prístupov. 

 

 

Ak si želáte zobraziť detail účtu používateľa: 

 
zvoľte položku Správa účtu v hlavnej ponuke alebo kliknite na aktívny odkaz obsahujúci meno 
prihláseného používateľa v záhlaví. 

 

Na obrazovke môžete: 

 zmeniť registračné údaje, 

 zaevidovať novú požiadavku na zasielanie profilových údajov e-mailom, 

 zmeniť záznam požiadavky na zasielanie profilových údajov e-mailom, 

 zmazať záznam požiadavky na zasielanie profilových údajov e-mailom, 

 zmeniť prihlasovacie heslo, 

 zrušiť používateľský účet. 
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7.1.1 Zmena registračných údajov 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Vykonajte požadované zmeny registračných údajov. 
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7.1.2 Nová požiadavka na zasielanie profilových údajov e-mailom 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Zvoľte odberné miesto, za ktoré si želáte nastaviť zasielanie profilových údajov e-mailom. 

 
Zvoľte typ súboru. 

 
Zvoľte frekvenciu zasielania profilových údajov e-mailom. 
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7.1.3 Zmena požiadavky na zasielanie profilových údajov e-mailom 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
V prípade potreby zmeňte zvolené odberné miesto. 

 
V prípade potreby zmeňte typ súboru. 

 
V prípade potreby zmeňte frekvenciu zasielania profilových údajov e-mailom. 
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7.1.4 Vymazanie požiadavky na zasielanie profilových údajov e-mailom 
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7.1.5 Zmena prístupového hesla 

 

 

Inštrukcie pre vykonanie vybraných krokov 

 
Zadajte súčasné heslo, nové heslo a overenie hesla. Zvolené nové heslo musí spĺňať podmienky 
(počet jednotlivých typov znakov v hesle), ktoré sa zobrazia vo vyskakovacom okne po zameraní 
kurzoru na pole pre zadanie hesla. Splnenie týchto podmienok je pri zadávaní hesla graficky 
znázornené indikátorom sily hesla. 
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7.1.6 Zrušenie používateľského účtu 

 

7.2 História prihlásení 

 

Ak si želáte zobraziť históriu prihlásení používateľov do aplikácie: 

 
zvoľte položku História prihlásení v hlavnej ponuke. 

 

7.3 Výstupy 

 

V rámci výstupov aplikácia poskytuje prehľad exportov. Práca s prehľadom exportov je 
opísaná v kapitole 2.4.5 Export záznamov z prehľadu. 

 


