ŽIADOSŤ

O ZRIADENIE PRÍSTUPU K WEBOVÝM APLIKÁCIAM (SLUŽBÁM)
PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY (PDS) PRE DODÁVATEĽOV
ELEKTRINY
Požadované aplikácie (označte Vami požadované):
WEB EDM
DISPEČING - informovanie o plánovaných prerušeniach distribúcie elektriny
WEB ZOP - evidovanie požiadaviek pre Zmluvy o pripojení
WEB POSKYTOVANIA KMEŇOVÝCH DÁT - poskytovanie čísla obchodného partnera, EIC odberného miesta

Dátum prijatia žiadosti:

Evidenčné číslo žiadosti:

ŽIADATEĽ:
Číslo zmluvy:*
Obchodné meno žiadateľa:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
EIC kód dodávateľa:
Oprávnená osoba žiadateľa:
Telefón:
E – mail:**
*Rámcová distribučná zmluva, Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny
**Oficiálna e-mailová adresa dodávateľa elektriny

Užívateľ súhlasí s podmienkami spoločnosti VSD, a.s. zverejnenými na stránke www.vsds.sk.

Dátum:

Podpis oprávnenej osoby:

Žiadosť musí byť doručená poštou v papierovej podobe na adresu: Odbor Manažment energetických a meraných
dát, VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
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PODMIENKY PRE WEB EDM
Pri užívaní služby WEB EDM sa používateľ zaväzuje dodržiavať nasledujúce podmienky a všeobecné
právne predpisy platné v Slovenskej republike:
1. Poskytovateľom služby WEB EDM (ďalej len „služba“) je VSD, a.s.
2. Služba
	
je nadštandardnou službou poskytovanou spoločnosťou VSD, a.s., ktorú PDS na základe platnej legislatívy nie je povinný poskytovať.
3. Služba je v skúšobnej prevádzke – poskytovateľ nie je povinný oznámiť obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo
iné nepravidelnosti v poskytovaní služby a nezodpovedá za škody tým spôsobené používateľovi, resp. tretej
strane.
4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok registrácie, zmeny poskytovania služby, rozsah poskytovaných dát a taktiež právo na zrušenie poskytovania služby.
5. Prístup k službe je dovolený len pre registrovaných používateľov.
6. Registrácia je podmienená platným a účinným priamym zmluvným vzťahom s VSD, a.s. týkajúcim sa distribúcie
elektriny* a zároveň súhlasom s podmienkami poskytovania služby WEB EDM.
7. Používateľ sa zaväzuje udržiavať v tajnosti prístupové heslá voči tretím osobám. Poskytovateľ nezodpovedá za
škody spôsobené prístupom neoprávnených osôb k službe, pokiaľ k takémuto prístupu došlo z dôvodov porušenia povinnosti používateľa udržiavať prístupové heslo v tajnosti.
8. Používateľ sa zaväzuje nevyužívať službu na komerčné účely v prospech tretích strán bez písomného súhlasu
poskytovateľa.
INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA:
služba je rozhranie umožňujúce prístup cez internet resp. sťahovanie vybraných dát, ktoré boli použité
pre potreby bilancovania subjektov zúčtovania;
služba slúži výlučne pre účastníkov trhu s elektrinou, ktorí majú priamy zmluvný vzťah s PDS ohľadom distribúcie elektriny (rámcová distribučná zmluva, samostatná zmluva o distribúcii elektriny);
služba slúži na poskytovanie profilov dodávky a odberu elektriny v odberných miestach s meraním typu A
(priebehovým meraním) a na poskytovanie výsledkov bilancovania;
VSD, a.s. týmto rozhraním poskytuje tiež normalizované a prepočítané typové diagramy odberu, normálové
a skutočne namerané teploty vo vyhladenom tvare;
služba je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni;
každému účastníkovi trhu s elektrinou sú poskytnuté len jemu prináležiace dáta;
namerané profily činného výkonu odberných miest sú aktualizované denne do 8:00 hod. ;
bilančné dáta D+1 bilancovania sú aktualizované denne do 11:00 hod. ;
profily odberu elektriny vyjadrujú časovú postupnosť nameraných priemerných hodnôt elektrického činného
výkonu v kilowattoch za 15 minútové časové obdobie, pričom každá hodnota výkonu je označená EIC a časovou
značkou;
hodnoty bilančných dát sú poskytované v MW, hodnoty profilov dodávky a odberu v odberných miestach
s meraním typu A sú poskytované v kW, hodnoty typových diagramov sú bezrozmerné čísla v intervale <0;1>,
teplota je vyjadrená v stupňoch Celzia
výstupom sťahovania dát z WEB EDM je textový reťazec s presne definovanými oddeľovačmi;
	spôsob sťahovania dát a formát výstupu je bižšie špecifikovaný v dokumente „Návod na používanie WEB
EDM“.
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PODMIENKY PRE WEB ZOP a WEB POSKYTOVANIA KMEŇOVÝCH DÁT
Pri užívaní služby WEB ZOP a WEB POSKYTOVANIA KMEŇOVÝCH DÁT sa používateľ zaväzuje
dodržiavať nasledujúce podmienky a všeobecné právne predpisy platné v Slovenskej republike:
1. Poskytovateľom služby WEB ZOP a WEB DÁT (ďalej len „služba“) je VSD, a.s.
2. Služba je poskytovaná spoločnosťou VSD, a.s., ktorú PDS poskytuje bezplatne.
3. Poskytovateľ nie je povinný oznámiť obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní
služby a nezodpovedá za škody tým spôsobené používateľovi, resp. tretej strane.
4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok registrácie a zmeny poskytovania služby,
5. Prístup k službe je dovolený len pre registrovaných používateľov.
6. Registrácia je podmienená platným a účinným priamym zmluvným vzťahom s VSD, a.s. týkajúcim sa distribúcie
elektriny* a zároveň súhlasom s podmienkami poskytovania služby WEB ZOP a WEB DÁT.
7. Používateľ sa zaväzuje udržiavať v tajnosti prístupové heslá voči tretím osobám. Poskytovateľ nezodpovedá za
škody spôsobené prístupom neoprávnených osôb k službe, pokiaľ k takémuto prístupu došlo z dôvodov porušenia povinnosti používateľa udržiavať prístupové heslo v tajnosti.
8. Dodávateľ elektriny svojím podpisom potvrdzuje, že si je vedomý, že pri využívaní zriadenej služby, dochádza
k poskytnutiu údajov týkajúcich sa odberateľov elektriny v zmysle zákona o ochrane osobných údajov číslo
428/2002 Z.z., a zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že takéto údaje týkajúce sa odberateľov elektriny alebo
ich odberných miest bude získavať len s písomným súhlasom dotknutých odberateľov elektriny.
PODMIENKY PRE DISPEČING
Pri užívaní služby WEB DISPEČING sa používateľ zaväzuje dodržiavať nasledujúce podmienky
a všeobecné právne predpisy platné v Slovenskej republike:
1. Poskytovateľom služby DISPEČING (ďalej len „služba“) je VSD, a.s.
2. Služba je poskytovaná spoločnosťou VSD, a.s. v zmysle vyhlášky č.24/2013 URSO, ktorou sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom. Služba je poskytovaná bezplatne.
3. Poskytovateľ nie je povinný oznámiť obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní
služby a nezodpovedá za škody tým spôsobené používateľovi, resp. tretej strane.
4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok registrácie, rozsah poskytovaných dát a v prípade zmeny legislatívnych pravidiel má taktiež právo na úpravu alebo zrušenie poskytovanej služby.
5. Prístup k službe je dovolený len pre registrovaných používateľov.
6. Registrácia je podmienená platným a účinným priamym zmluvným vzťahom s VSD, a.s. týkajúcim sa distribúcie
elektriny* a zároveň súhlasom s podmienkami poskytovania služby Dispečing.
7. Používateľ sa zaväzuje udržiavať v tajnosti prístupové heslá voči tretím osobám. Poskytovateľ nezodpovedá za
škody spôsobené prístupom neoprávnených osôb k službe, pokiaľ k takémuto prístupu došlo z dôvodov porušenia povinnosti používateľa udržiavať prístupové heslo v tajnosti.
8. Používateľ sa zaväzuje nevyužívať službu na komerčné účely v prospech tretích strán bez písomného súhlasu
poskytovateľa.
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