
 

 

Postup nahlasovania odpočtu  

prostredníctvom webovej aplikácie www. diportal.sk 

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“) má verejne prístupnú 
nepersonalizovanú službu nahlásenia odpočtu prostredníctvom webovej aplikácie 
www.diportal.sk. 

Užívateľ služby „Nahlásenie odpočtu“ má možnosť nahlásiť odpočet bez toho, aby sa 
musel registrovať do webovej aplikácie.  Službu môže použiť dodávateľ elektriny 
v mene odberateľov vo svojej bilančnej skupine a tiež aj samotný odberateľ.  

Služba „Nahlásenie odpočtu“ sa nachádza v časti „Pre verejnosť“ – viď. obr.: 

 

 

Povinné polia pre nahlásenie odpočtu sú nasledovné: 

1. Obchodný partner -  10 miestne číslo obchodného partnera v evidencii 
spoločnosti ZSD, ktoré je uvedené v hlavičke Zmluvy o pripojení odberného 
elektrického zariadenia do distribučnej sústavy (ďalej len „Zmluva o pripojení“).  

Ak zákazník nevie číslo obchodného partnera, môže kontaktovať našu spoločnosť, 
ako identifikátor pri kontakte je potrebné uviesť Označenie miesta dodávky (EIC): 

• prostredníctvom e-mailu na adresu: odberatel@zsdis.sk 

• využiť možnosť chatu na našom webovom sídle www.zsdis.sk (vpravo dolu) 

 
• telefonicky na zákazníckej linke 0850 333 999 počas pracovných dní v čase od 

7:00 do 19:00 hod. 
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2. Označenie miesta dodávky (EIC) -  16 miestne kombinované číslo s prefixom 
24ZZSxxxxxxxxxxx, ktoré je uvedené v hlavičke Zmluvy o pripojení a je uvádzané 
na každej vašej faktúre. 
 

3. Dátum vykonania odpočtu -  môže byť buď deň nahlasovania alebo maximálne 
4 kalendárne dni spätne od dátumu nahlasovania odpočtu. Inteligentné 
nastavenie výberu z dátumového poľa ponúka na výber iba povolené dni pre 
určenie dátumu vykonania odpočtu. 

! Výnimka k 31.12 ! 

Výnimka platí pri nahlasovaní odpočtu v mesiaci december, teda k 31.12., kedy 
je možné nahlasovať odpočet iba v deň 31.12.  

Nie je dovolené v prvé januárové dni nahlásiť odpočet podľa pravidla  

4 kalendárne dni spätne tak ako je umožnené počas roka.  

Od 1. januára aplikácia nedovolí nahlasovanie späť do decembra! 

 

Obr. – obrazovka pre vypĺňanie dátumu vykonania odpočtu s vyznačením povolených dní 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Po vyplnení všetkých povinných polí označením tlačidla „Overiť“ sa spustí na pozadí 
overovanie správnosti zadaných hodnôt.  

 

 

V prípade, že zadané údaje nebudú správne, zákazník bude upovedomený hláškou: 

 

V takomto prípade je potrebné opraviť vstupné povinné údaje. 

 

Ak systém vyhodnotí údaje ako korektné, bude doplnený názov obchodného partnera 
a sériové číslo elektromera.  

 

 



 

 

Takto je služba pripravená na zadanie stavu elektromera. 

 

Ak na danom odbernom mieste nie je možné zadať odpočet, zákazník bude 
upovedomený hláškou: 

  

 

 

 

 

 



 
Označením tlačidla „Nahlásiť odpočet na vybranom prístroji“ sa ponúkne možnosť 
doplnenia skutočne odčítaného stavu počítadla na Vašom odbernom mieste.  

Pred vyplnením si prosím skontrolujte sériové čísla elektromera, 

z ktorého ste odčítali stav počítadla! 

 

 
 
Označením tlačidla „Nahlásiť odpočet“ potvrdzujete stav počítadla  
k zadanému dátumu vykonania odpočtu. 
 
Budete upovedomení nasledovnou hláškou a zobrazením nahlásených hodnôt: 
 

 

V prípade, ak po nahlásení odpočtu zistíte, že ste uviedli nesprávny stav počítadla, 

môžete  nahlásenie odpočtu zopakovať najskôr o cca 1 minútu s tým, že Vami zadané 

odpočty individuálne vyhodnotíme. 



 
 

 

 

Prijatý odpočet sa v informačnom systéme spoločnosti ZSD zapíše ako odpočet, 

nahlásený zákazníkom a bude posúdený či je vierohodný. Ak bude Vami zadaný 

odpočet vyhodnotený ako vierohodný, môže byť použitý pri zúčtovaní. 

V prípade, že prijatý odpočet nebude odsúhlasený ako vierohodný, spoločnosť ZSD 
zabezpečí odpočet vlastným spôsobom. 

 

Upozornenie! 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vás dovoľuje upozorniť, že ak sa rozhodnete vykonať odpočet Vášho elektromera, 

tento vykonajte výlučne vizuálne (pohľadom na stav číselníka elektromera). V žiadnom prípade navykonávajte akékoľvek zásahy do 

elektromera alebo  jeho obvodov. Pri výkone odpočtu Vášho elektromera sa totiž budete nachádzať v blízkosti zariadenia pod napätím 

a neodborná manipulácia Vám môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 

 


