
   
KOMUNIKAČNÝ MANUÁL PRE VÝROBCOV ELEKTRINY 

 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) 

 
1. Pre uzatvorenie novej Zmluvy o výkupe elektriny na krytie strát, resp. Zmluvy o doplatku 

žiadateľ vyplní žiadosť v internetovej aplikácii: 
https://online.sse.sk/web_zmluvy/web_zml_n.web_zmluva_veks  a vytlačí ju 2x. Spolu so žiadosťou sa 
vytlačí aj Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát a Zmluva o doplatku. Podpísané zmluvy, spolu so 
žiadosťou a povinnými prílohami je potrebné zaslať na doručovaciu adresu. 

 
2. Pre  uzatvorenie Dohody o urovnaní  žiadateľ vyplní tlačivo (žiadosť) 

https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty/vyrobcovia_elektriny/SSD%20Dohoda%20o%20urovnaní.p

df   a vytlačí ju 2x. Podpísanú dohodu spolu s povinnými prílohami  je potrebné zaslať na doručovaciu 
adresu. 

 
3. Pre fakturáciu v zmysle Zmluvy o výkupe elektriny na krytie strát 

SSD pošle na emailovú adresu dohodnutú v Zmluve, údaje z fakturačného meradla. Po ich odsúhlasení 
vystaví výrobca faktúru a zašle na doručovaciu adresu.  

 
4.  Pre fakturáciu v zmysle  Zmluvy o doplatku 

V prípade, že určené meradlo pre stanovenie výšky doplatku nie je totožné s meradlom na krytie strát, 
výrobca fakturačné údaje vyplní do aplikácie https://online.sse.sk/web_zmluvy/w_szn.wszn_login 

 
5. Nahlasovanie údajov v zmysle platnej legislatívy a prevádzkového poriadku 

a) pre nahlasovanie údajov o výrobe slúži web portál SSD : https://ims.ssd.sk/logon 
Prihlásenie na portál prebieha samoregistráciou. Spôsob nahlasovanie údajov – viď užívateľská 
príručka po prihlásení; 

b) v prípade nefunkčnosti vyššie uvedeného portálu, použite prosím nasledovný postup: 
výrobca zašle údaje elektronicky na emailovú adresu  mer_hodnoty@ssd.sk 

 
V predmete emailu musí byť označený typ údajov podľa nasledovnej tabuľky: 

Druh Periodicita Predmet emailovej správy 
dáta profilové 

Predmet emailovej správy 
dáta agregované 

predikcie denné PRED_DEN_PROF – EIC kód PRED_DEN_AGR – EIC kód 

  mesačné PRED_MES_PROF – EIC kód PRED_MES_AGR – EIC kód 

  ročné PRED_ROK_PROF – EIC kód PRED_ROK_AGR – EIC kód 

skutočná výroba denné REAL_DEN_PROF – EIC kód REAL_DEN_AGR – EIC kód 

  mesačné REAL_MES_PROF – EIC kód REAL_MES_ AGR – EIC kód 

  ročné REAL_ROK_PROF – EIC kód REAL_ROK_ AGR – EIC kód 

 
    
 
     Doručovacia adresa: 
     Stredoslovenská distribučná, a. s.  
     odbor Zmluvné vzťahy 
     Pri Rajčianke 2927/8 
     010 47 Žilina 
 
 


