
PREDPLATENÁ ELEKTRINA

„Predplatená elektrina“ je produkt VSD, ktorý využíva nové technológie v oblasti 
merania. Riešenie je určené pre vlastníka nájomného bytového domu v rizikových 
lokalitách a vlastníkovi ako aj nájomníkom prináša množstvo výhod. 

Jarmila Verešová, Východoslovenská distribučná a. s. 
Bratislava, 28. 11. 2019



 Oblasti s nízkou platobnou disciplínou
 Neodborné zásahy do elektrických zariadení 
 Sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, prevažne rómske
 Vysoký rozsah neoprávnených odberov, vysoké straty v distribúcii
 Časté poruchy a výpadky 
 Zvýšené prevádzkové náklady na odstraňovanie porúch
 Zvýšené náklady na opakované  rekonštrukcie našich zariadení
 Ohrozená bezpečnosť našich zamestnancov 



Prečo to robíme?
 Žijeme a podnikáme v tomto regióne 

a vnímame to ako spoločenskú zodpovednosť 
 Rómska populácia sa nachádza prevažne v našej distribučnej oblasti
 Chceme pomôcť obciam, mestám s riešením a riešiť situáciu v našom 

regióne
 Chceme znížiť straty spôsobené krádežami elektriny 



Predplatená elektrina

„Balík“ pre samosprávu 
 lokálne riešenie v bytových domoch 
 vhodný produkt pre rizikové lokality

Čo získa obec?
 Bezpečnú elektroinštaláciu
 Dodávku elektriny po dobu životnosti bytovky
 Zamedzenie nájomníkom pripojiť sa na nemerané časti
 Legálny prístup k elektrine pre všetkých nájomníkov  
 Platby vopred, možnosť prerušenia distribúcie pri neplatení 

a obnovenie distribúcie v bytoch bez dodatočných nákladov 

Toto slovné spojenie sa zároveň stalo značkou, pod ktorou VSD oficiálne prezentuje produkt. 

Čo získa nájomník? 
 Rýchly prístup k elektrine bez dodatočných nákladov
 Žiadne poplatky za pripojenie a odpojenie 
 Kratší čas bez elektriny

Čo získa spoločnosť?
 Zníženie trestných činov
 Odstránenie úžery
 Výchova k finančnej 

gramotnosti
 Výchova k zodpovednosti
 Zníženie strát



Systém využíva najnovšie technológie



IT aplikácia na správu systému merania a distribúcie

IT aplikácia umožňuje 
 Sledovanie stavu a spotreby podružných elektromerov
 Sledovanie platby za elektrinu a rozúčtovávanie mesačnej spotreby
 Zapínanie a vypínanie elektriny na diaľku 
 Zmeny nájomníkov a iných údajov, zasielanie správ nájomníkom 

Nájomník si môže sledovať spotrebu v byte cez dostupné účty (gmail, mobil ... )



Realizované projekty 

Šaca zrekonštruované elektrické 
rozvody v starších bytoch 

November 2017

72 domácnosti

Dobšiná nové 
obecné byty

September 2018 

102 domácnosti

Spravovanie platieb aj distribúcie cez stránku 
www.predplatenaelektrina.sk

48 domácnosti

Luník IX zrekonštruované elektrické 
rozvody v starších bytoch

November 2018

Čo získa nájomník? 
Rýchly prístup k elektrine majú všetci nájomníci, ktorí 
uhradia zálohovú platbu za elektrinu a nájomné bez 
dodatočných nákladov. 

Všetky lokality využili produkt VSD. Systém pomáha 
samospráve pri udržiavaní platobnej disciplíny, učí 
nájomníkov rozumne hospodáriť, chráni majetok obce 
a pomáha udržať distribučné zariadenia v prevádzky 
schopnom stave.  

Jarovnice obecné byty 
Apríl 2019

36 domácnosti Kunová Teplica obecné byty 
Júl 2019 

12 domácnosti

http://www.predplatenaelektrina.sk/


Krstné meno a priezvisko
Funkcia
Tel. +421 (0) 000 000 000
priezvisko_meno@vsds.sk

Kontakt
Východoslovenská distribučná, a.s.

Tel. +421 (0) 850 123 312

www.predplatenaelektrina.sk
predplatenaelektrina@vsdas.sk

Zákaznícka linka VSD

http://www.predplatenaelektrina.sk/
mailto:predplatenaelektrina@vsdas.sk
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