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Vitajte vo Webcentre! 
Nasledujúci stručný sprievodca užívateľa vás prevedie základnými časťami nového 
Webcentra a stručne vám predstaví jeho funkcie. 

Základné pojmy a skratky, s ktorými sa stretnete v prostredí Webcentra: 

Číslo ZČ 

VS 
Číslo VS 

OM 
Číslo OM 

Zákaznícke číslo 

Zákaznícke číslo má tvar 51XXXXXXXX (pri odbere elektriny) alebo 
52XXXXXXXX (pri odbere plynu) 
Variabilný symbol 
Číslo variabilného symbolu 

Odberné miesto 
Číslo odberného miesta 

ZČ



WEBCENTRUM - Stručný sprievodca užívateľa 2 

1. Prihlásenie

Na úvodnej obrazovke zadajte do príslušných políčok svoje prihlasovacie údaje (1) a stlačte tlačidlo
Prihlásiť ( 2).  

V prípade, že ste zabudli svoje heslo, kliknite na odkaz "Zabudol som heslo" (3) a pokračujte 
podľa zobrazených pokynov.

1 

2 

3 
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2. Úvodná stránka užívateľa

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí vaša osobná úvodná stránka. 
Na tomto mieste vidíte vaše zákaznícke údaje (1), spotrebu na vybranom odbernom mieste (2), 
informácie o poslednej faktúre (3) a splatnej zálohe (4). V prípade, že máte prideleného 
energetického manažéra, zobrazia sa aj jeho kontaktné údaje. 

1 

3 

4 
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Podobu úvodnej obrazovky užívateľa bez autorizovaného zákazníckeho účtu vidíte nižšie. Pre 
využitie Webcentra je potrebné mať autorizovaný minimálne jeden zákaznícky účet. 

K dispozícii máte aj možnosť autorizácie ďalších zákazníckych účtov v oboch komoditách, 
elektrine aj plyne. 
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Pre výber iného OM postupujte rovnako ako pri výberte ZČ. Kliknite na lištu výberom OM (2) a z ponuky 
vyberte OM, ktorého údaje chcete zobraziť. Svoj výber potvrdíte kliknutím na konkrétne číslo OM.  Po 
potvrdení sa vám automaticky načítajú všetky údaje vybraného OM. 

V prípadem, že sa vám v ponuke nezobrazuje OM, ktoré si chcete vybrať (k tejto situácii môže 
dochádzať hlavne u zákazníkov s viac ako 25 OM), kliknit na možnosť Rozšírený výber (3).

1 

2 

3. Výberový riadok

Prostredníctvom výberového riadku si dokážete vybrať zákaznícky účet/číslo (ZČ) alebo 
odberné miesto (OM) na vybranom zákazníckom účte, na ktorý sa viažu zobrazené dáta. 

Pre výber iného ZČ stačí ak kliknete na pole zo zákazníckym účtom (1) a vyberiete si z 
ponuky zobrazených autorizovaných ZČ. Svoj výber potvrdíte kliknutím na vybrené 
zákaznícke číslo. Po potvrdení sa vám automaticky načítajú všetky údaje za vybrané ZČ. 

3 



WEBCENTRUM - Stručný sprievodca užívateľa 6 

Zobrazí sa vám zoznam autorizovaných zákazníckych účtov, z ktorého si viete vybrať 
požadované ZČ (čísla začínajúce na 51**** sú pre elektrinu, na 52**** sú plynové). Svoj 
výber potvrdíte kliknutím na ZČ. 

4 

5 

6 

Na nasledujúcej obrazovke sa vám zobrazí súhrnná informácia o aktuálne vybranom ZČ (4) a 
zoznam jeho VS a OM (5). Ak si želáte ostať na uvedenom ZČ a chcete zmeniť len VS alebo OM, 
stačí ho vybrať v zozname. Pre výber iného autorizovaného ZČ z elektriny alebo plynu, kliknite 
na tlačidlo Iné ZČ (6).
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V ďalšom kroku sa vám zobrazí okrem základných informácií o vybranom zákazníckom účte aj zoznam 
jeho odberných miest. V prípade, že počet odberných miest presiahne počet 40 (napr. B2B zákazníci), 
zobrazí sa možnosť filtrácie (1) podľa čísla variabilného symbolu, OM, EIC (POD) kódu, adresy 
odberného miesta alebo PSČ.   

Zoznam všetkých odberných miest vybraného obchodného partnera si môžete pohodlne stiahnuť 
prostredníctvom tlačidla Zoznam OM (2) vo formáte CSV a zobraziť v programe Microsoft Excel, či inom 
tabuľkovom alebo textovom editore. 

2 

1 
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Pre výber konkrétneho odberného miesta zo zoznamu naň kliknite.  Nasledujúca obrazovka vám zobrazí 
detailnejšie informácie. Svoj výber potvrďte kliknutím na tlačidlo Použiť (1).  
V prípade, že vybrané odberné miesto nie je to, ktoré si prajete zobraziť, kliknite na tlačidlo Iné OM 
(2). Tlačidlo Zrušiť výber (3) slúži na návrat na úvodnú obrazovku užívateľa bez zmeny pôvodného výberu 
užívateľa. 

1 

2 3 
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4. Spotreba

Obrazovka tejto časti je rozdelená na štyri hlavné informačné bloky: 

Graf Spotreba na vašom OM (1) 
Graf zobrazuje celkovú spotrebu na jednom odbernom mieste počas dvoch posledných 
uzatvorených zúčtovacích období. Pri zákazníkoch s ročnou fakturáciou to sú dva roky, pri 
zákazníkoch s mesačnou fakturáciou dva mesiace. Ak neexistuje dostatočne dlhá história 
spotreby na odbernom mieste, porovnanie spotreby sa nezobrazí. 

1 2 4 

5 

3 
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6 

7 

Odpočet spotreby (2)

Formulár na zadávanie vlastných odpočtov elektromera a plynomera. Prostredníctvom neho si 
vedia zákazníci zo segmentu domácnosti viesť vlastný denník odpočtov. Vo formulári je potrebné 
vždy skontrolovať, či je odpočet zadávaný pod aktuálnym číslom elektromera / plynomera. 
Zadané hodnoty a vývoj spotreby si môžu zákazníci prezrieť v časti Denník odpočtov (3).

Graf Porovnanie spotreby na dvoch OM 

Firemní zákazníci májú v časti spotreba namiesto ponuky Odpočet spotreby k dispozícii graf 
porovnania spotreby dvoch OM. Graf zobrazuje celkovú spotrebu na jednom odbernom mieste 
(OM1) za posledný uzavretý kalendárny rok.  Pri zákazníkoch s mesačnou fakturáciou sa výsledok 
počíta ako súčet jednotlivých mesiacov. Pri zákazníkoch zo segmentu domácnosti sa chýbajúce 
údaje spotreby (zvyšok kalendárneho roka) dopočítajú na základe  prideleného diagramu odberu. 
Ak bolo OM1 prihlásené v priebehu aktuálneho roku, nezobrazí sa žiadny výsledok. Ak bolo OM1 
prihlásené v predošlom kalendárnom roku, zobrazí sa spotreba za daný rok. Graf znázorňuje 
percentuálny podiel medzi vybraným OM1 a druhým vybraným OM podľa výšky vypočítanej 
spotreby v kWh.  

Aktuálna ponuka produktov a služieb (4) 
Tu vás budeme priebežne informovať o ponuke nových produktov a služieb. 

Graf histórie spotreby (5) 
Pri mesačne fakturovaných odberných miestach sa zobrazuje graf pre vybrané obdobie 
vykreslený na základe fakturovanej spotreby. Pri ročne fakturovaných na základe prepočtu podľa 
prideleného diagramu odberu. Graf zároveň zobrazuje predikovanú spotrebu na základe 
prideleného diagramu spotreby.  
Graf umožňuje porovnanie spotreby na dvoch odberných miestach a zobrazenie v stĺpcovej 
alebo čiarovej podobe (6).  

Údaje o spotrebe na jednotlivých odberných miestach vo vybraných mesiacoch zobrazíte po 
kliknutí na príslušný stĺpec alebo bod v grafe (7). 
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V prípade grafu histórie spotreby máte možnosť zobrazenia podrobnejších dát spotreby po 
fakturačných obdobiach. Urobíte tak kliknutím na záložku Dáta spotreby (1). 

V tabuľke sa vám okrem porovnania celkovej spotreby vo vysokej a nízkej tarife počas 
jednotlivých mesiacov vo forme grafu zobrazia aj podrobnejšie informácie o cene za dodávku, 
distribúciu ako aj priemerná cena.  
Všetky zobrazené údaje si môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť CSV (2) vo formáte 
CSV.  

K dispozícii máte taktiež možnosť stiahnuť si dáta z priebehového merania v podobe 15-
minútových profilov, hodinovej a dennej spotreby. V prípade odberu v plyne sú dostupné denné 
profily.  

2 
1 
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5. Faktúry

V tejto časti sa zobrazuje prehľad posledných faktúr pre vybraný variabilný symbol faktúry a s 
nimi súvisiacich údajov (dátum splatnosti, fakturovaná suma a stav úhrady). Máte taktiež k 
dispozícii možnosť zobraziť faktúry len pre vybrané časové obdobie (1) a ich stiahnutie vo 
formáte PDF (2). V bloku Údaje VS (3) v pravej časti obrazovky vidíte súhrn základných 
informácií o aktuálne vybranom variabilnom symbole. Zmeniť ho je možné po kliknutí na 
výber iného OM (4). 

1 

4 

3 
2 
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6. Zálohy

V tejto časti sa vám zobrazí rozpis zaplatených/nezaplatených záloh (1) pre aktuálne vybrané 
odberné miesto ako aj jeho detailné údaje (2).   
Pre výber iného odberného miesta kliknite na výberové menu (3) a postupujte v zmysle kapitoly 
3. 

2 
1 

3 
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7. Žiadosti

Časť Žiadosti slúži na pohodlné vybavenie najbežnejších požiadaviek týkajúcich sa vášho odberu 
elektriny alebo plynu. V prehľadom chronologicky zoradenom zozname vidíte na jednom mieste 
zobrazené všetky vami zadané žiadosti, ich identifikačné číslo (1), typ žiadosti (2) a stav jej 
riešenia (3). V prípade, že si želáte zobraziť o vybranej žiadosti viac informácií, kliknite na tlačidlo 
Detail (4).

Žiadosti, ktoré môžu zadať firmy a organizácie: 
- Zmena obchodného mena
- Zmena telefónnych čísel
- Zmena alebo doplnenie DIČ
- Zmena, pridelenie alebo výmaz IČ DPH
- Zmena zálohových platieb (segment MOP, SME, SB)
- Aktivácia e-Faktúry
- Zmena Korešpondenčnej adresy
- Zmena spôsobu platby

Žiadosti, ktoré môžu zadať domácnosti: - 
Úradná zmena mena 
- Zmena telefónnych čísel
- Zmena zálohových platieb
- Aktivácia e-Faktúry
- Zmena Korešpondenčnej adresy
- Zmena spôsobu platby
- Iné zmeny

2 
4 

3 

1 
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8. Nastavenia

Táto časť vám umožňuje správu vašich používateľských nastavení. 

Autorizácia účtov (1) 
Táto možnosť umožňuje pridanie/autorizáciu ďalších zákazníckych čísel k vášmu účtu na 
Webcentre. 
Zmena hesla (2) 
Prostredníctvom tejto možnosti zmeníte svoje prihlasovacie heslo. 

Užívateľské údaje (3) 
V tejto časti si môžete kedykoľvek zmeniť svoj e-mail (slúži pre prihlásenie do Webcentra), 
meno, priezvisko a mobilné telefónne číslo (telefónne číslo pre Webcentrum, nie kontaktné 
telefónne číslo pre váš zákaznícky účet). 

1 

3 
2 

4 

3a 

3b 

3c 

3d 
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§ Zmena e-mailovej adresy (3a)
vaša e-mailová adresa je zároveň prihlasovacím menom do Webcentra. Pri jej zmene tak dôjde k 
automatickej preregistrácii užívateľa Webcentra.
Systém automaticky zruší váš pôvodný účet a vytvorí nový užívateľský účet vo Webcentre. Na 
pôvodný e-mail vám odošleme informáciu o zrušení účtu a na nový e-mail vám príde nové 
prihlasovacie heslo do Webcentra.
Po prihlásení s novým e-mailom a heslom budete mať k dispozícii všetky údaje ako pri pôvodnom 
účte. Preregistrácia účtov na nový e-mail môže trvať niekoľko minút.

§ Zmena mena (3b)
Zmeňte si svoje "meno užívateľa".
Tento údaj meníte len pre potreby Webcentra. Neprenáša sa na vaše zákaznícke účty vo VSE 
alebo RWE Gas Slovensko.

§ Zmena priezviska (3c)
Zmeňte si svoje "priezvisko užívateľa".
Tento údaj meníte len pre potreby Webcentra. Neprenáša sa na vaše zákaznícke účty vo VSE 
alebo RWE Gas Slovensko.

§ Zmena mobilu (3d)
Aktualizujte si svoje užívateľské mobilné telefónne číslo pre Webcentrum. Na toto mobilné číslo je 
zasielaný aj SMS kód (token) potrebný pri funkcii „Zabudol som heslo“.

Zrušenie prístupu (4) 
Zrušením prístupu do služby Webcentrum odstránite všetky autorizované ZČ prepojené s vašim 
používateľským účtom. Zrušenie prístupu je potrebné potvrdiť SMS kódom (Token). Odošleme vám ho 
na mobilné číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii do Webcentra. V prípade, ak ste kontaktné mobilné číslo 
pri registrácii nezadali, prosím, uveďte pre zrušenie prístupu vašu e-mailovú adresu. 

Sekundárni užívatelia (dostupné pre firemných zákazníkov)
Cez voľbu sekundárni užívatelia môžete zaregistrovať a upravovať práva pre sekundárnych užívateľov 
Webcentra, ktorí majú prístup k rovnakým údajom za autorizované zákaznícke účty VSE a RWE Gas 
Slovensko ako vy.  

§ Registrácia
Ak potrebujete zaregistrovať sekundárneho užívateľa, stačí v registračnom formulári vyplniť 
jeho Meno, Priezvisko, E-mail, Číslo mobilného telefónu a označíte súhlas s podmienkami 
Webcentra. Po dokončení registrácie je novému užívateľovi automaticky systémom odoslané 
prihlasovacie heslo do Webcentra na jeho e-mail. Po registrácii má sekundárny užívateľ 
prístupné automaticky všetky údaje na rovnakých ZČ, VS a OM ako vy.

§ Úprava oprávnenia na zadávanie Žiadostí
V prípade, že nechcete, aby sekundárny užívateľ z vášho zoznamu mohol zadávať žiadosti
o zmeny na vašich zákazníckych účtoch (ZČ, VS, OM), kliknite v zozname sekundárnych 
užívateľov na tlačidlo "Deaktivovať".

§ Zrušenie oprávnení na sledovanie dát
Ak si neželáte, aby mal sekundárny užívateľ prístup ku informáciám na všetkých vašich ZČ alebo 
VS, kliknite v zozname sekundárnych užívateľov na tlačidlo "Oprávnenia". Prostredníctvom 
tlačidla "Ukončiť" mu viete zrušiť opravnenie na sledovanie údajov za konkrétny VS pre 
konkrétny Zákaznícky účet alebo zmeniť dobu platnosti prístupu na daný Variabilný symbol (VS) 
po kliknutí tlačidlo "Zmeniť platnosť".

http://www270.web-centrum.sk/wps/myportal/nwc/domov/nastavenia/uzivatelske-udaje/%21ut/p/b1/jZHLboMwEEW_JR9QeQYbjJfG0JaHSUNoAmwQUqvKaR5doEjw9XWqqlKShnZ2I507c8YmDalRuBSFcBBJRZp9dzRvXW8O-2576huv5XNUIkAJfrgSINM8KZmrKGhmgdoCcKMkXOR5EoJkURDg4h5SSsmaVMDa5cb_0ENfZaM6lptxMeixprqMHJ1p6EX49LIqngMp2zws8Hvnz9CHKOYg_VD57hypHf8_5wmpszzwQtl8EiPHFIB5l_lrYOJmtfSm95-AP_zXpDlHfnmBL2DqWyYllUPyx8PuldQW4zddIofsmm02GGPu3gs_lrPZJwzhBRo%21/dl4/d5/L0lDU0lKSmdwcGlRb0tVUW9LVVEhL29Gb2dBRUlRaGpFQ1VJZ0FJQUl5RkFNaHdVaFM0SldsYTRvIS80RzNhRDJnanZ5aERVd3BNaFFqVW81Q2pHcHhBL1o3XzdPMUM5QjFBMDhEVjkwQUtOSlQ0NUMzMEUyL05BZWJQOTIxMTAxMTYvMjYzNzQ0Mzg4MTc5L3NwZl9BY3Rpb25OYW1lL3NwZl9BY3Rpb25MaXN0ZW5lci9zcGZfc3RydXRzQWN0aW9uLyEyZmZvcndhcmQuZG8%21/
http://www270.web-centrum.sk/wps/myportal/nwc/domov/nastavenia/uzivatelske-udaje/%21ut/p/b1/jZHfboIwFIefxQdYekoLbS9LyxSQOgEVemNItix1_tmFMcLTD5dliW6ynbuTfL9zvtMii2osfIKF8DBGFbL75uRem6M77JvtpbfBms2wEiGWwPVSgExNUlJfEchoD9Q9AHdKwk2eJRokjcIQzx8hJQStUAV0XWz4e9Yeq2mnTuWmm7dZV5OsHHtGL4gxk6fnZb4IZajPujh_7fweOo5iBpJrxf0ZJv34_zkPSF3lgeWqzycxZjgFoMFt_icwcLMqguH9F-AP_xWy18gvL_AJDH3LoKTykJkcdi-o7jF21yXy0M5up61z7uEt57EcjT4AiGyLZw%21%21/dl4/d5/L0lDU0lKSmdwcGlRb0tVUW9LVVEhL29Gb2dBRUlRaGpFQ1VJZ0FJQUl5RkFNaHdVaFM0SldsYTRvIS80RzNhRDJnanZ5aERVd3BNaFFqVW81Q2pHcHhBL1o3XzdPMUM5QjFBMDhEVjkwQUtOSlQ0NUMzMEUyL2VBZWJQOTIxMTAxMjIvMjYzNzQ0Mzk3MzUyL3NwZl9BY3Rpb25OYW1lL3NwZl9BY3Rpb25MaXN0ZW5lci9zcGZfc3RydXRzQWN0aW9uLyEyZmZvcndhcmQuZG8%21/
http://www270.web-centrum.sk/wps/myportal/nwc/domov/nastavenia/uzivatelske-udaje/%21ut/p/b1/jZHfTsIwFIefhQcwPV27tb3suqn7ixsDtt6QJRpThGEiQbentxhjAsrw3J3k-53znRZp1GDhEiyEgzGqke7ag3lu92bXtZtjr70Vm2IlfCyBBwsBMsnjirqKQEYt0FgALpSEszyLA5A09H1c3EJCCFqiGuhqtuavWb-v00EdqvVQ9NnQkKwKP96CYshF-vC4KOe-VB15J-x758_QuzBiIHmguDvFxI7_n_OI1EkeWKlsPo4wwwkA9c7zv4GRm9XMG99_BK74L5E-Rf54gS9g7FtGJZWD8vvd9gk1FmMXXUIHbfUm7Y0xNy8lj-Rk8gn5QhNG/dl4/d5/L0lDU0lKSmdwcGlRb0tVUW9LVVEhL29Gb2dBRUlRaGpFQ1VJZ0FJQUl5RkFNaHdVaFM0SldsYTRvIS80RzNhRDJnanZ5aERVd3BNaFFqVW81Q2pHcHhBL1o3XzdPMUM5QjFBMDhEVjkwQUtOSlQ0NUMzMEUyL0tZZWJQOTIxMTAxMjgvMjYzNzQ0NDExMDg1L3NwZl9BY3Rpb25OYW1lL3NwZl9BY3Rpb25MaXN0ZW5lci9zcGZfc3RydXRzQWN0aW9uLyEyZmZvcndhcmQuZG8%21/
http://www270.web-centrum.sk/wps/myportal/nwc/domov/nastavenia/uzivatelske-udaje/%21ut/p/b1/jZFRT4MwEMc_yz6A6R0ttDy2BRUYzDG2AS8LRmOKY_MBF-HTy4wx2XTMe7vk97_7XUtKUqBrU3RdC5HkpNxVB_NStWa_q7bHvnQ2fIbaVShBeCsXZJSEGbM1hZgNQDEAcKEknOV56IFkvlI4v4WIUrImObDNohZvcdfm014fsrqfd3Ff0DjzP-JaQtI-Pjyt0qWS6j1l2Hzv_Bl65wccpPC0sGdIh_H_cx6ROskDT_WQDwPkGAEw5zz_Gxi5WS-c8f1H4Ir_mpSnyB8v8AWMfcuopLZIcr9vnkkxYPyii2-RptxOO2PMzWsqAjmZfAKEMxg1/dl4/d5/L0lDU0lKSmdwcGlRb0tVUW9LVVEhL29Gb2dBRUlRaGpFQ1VJZ0FJQUl5RkFNaHdVaFM0SldsYTRvIS80RzNhRDJnanZ5aERVd3BNaFFqVW81Q2pHcHhBL1o3XzdPMUM5QjFBMDhEVjkwQUtOSlQ0NUMzMEUyL0dZZWJQOTIxMTAxMzQvMjYzNzQ0NDIxNTk4L3NwZl9BY3Rpb25OYW1lL3NwZl9BY3Rpb25MaXN0ZW5lci9zcGZfc3RydXRzQWN0aW9uLyEyZmZvcndhcmQuZG8%21/
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§ Rozšírenie oprávnení na sledovanie dát
V prípade, že chcete rozšíriť oprávnenia sekundárneho užívateľa na možnosť sledovať ďalšie ZČ 
alebo VS, ktoré mu doteraz neboli prístupné, kliknite na tlačidlo "Pridať oprávnenie". Zo 
zoznamu autorizovaných ZČ a VS si vyberte tie, ktoré má mať sekundárny užívateľ k dispozícii, 
nastavte dobu platnosti jeho práv pre tento účet a potvrďte svoju voľbu tlačidlom "Pridaj". Po 
schválení má sekundárny užívateľ na vybraných ZČ a VS okamžite prístupné informácie.

§ Zrušenie sekundárneho užívateľa
Pre zrušenie sekundárneho užívateľa stačí, ak v zozname sekundárnych užívateľov kliknete na 
tlačidlo "Odregistrovať", ktoré sa nachádza vpravo od jeho e-mailovej adresy a dokončíte jeho 
zrušenie. O tom, že bol sekundárny užívateľ odregistrovaný, ho bude Webcentrum automaticky 
informovať e-mailom.
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