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Informácia k postupu pre prvé prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice 
 
 
Informácia je určená pre nových používateľov virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“), ktorým bola 
doručená obálka s prihlasovacími údajmi a idú sa prvý krát prihlásiť do VRP.  
 
Pri prvom prihlásení cez webovú aplikáciu VRP (vrp.financnasprava.sk) je potrebné postupovať podľa 
nasledovných krokov: 
 

1. V prvom kroku podnikateľ na prihlasovacej obrazovke zadá prihlasovacie meno (login) a heslo, ktoré mu 
bolo doručené z daňového úradu poštou v zabezpečenej obálke a klikne na tlačidlo „Prihlásiť“. 

 

 
Obr. 1 

 
2. Pri prvom prihlásení systém vyžiada zmenu hesla. Podnikateľ zadá PIN kód (ten, ktorý zadával na žiadosti 

o pridelenie kódu VRP), pôvodne heslo (heslo z obálky) a dvakrát nové heslo, ktoré si podnikateľ zvolí 
sám. Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť heslo ho systém autorizuje na prácu s aplikáciou. 

 
Poznámka: 
Prihlasovacie meno (login) sa nemení. Nové heslo obsahuje minimálne 8 znakov (z toho minimálne jedno veľké 
písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslovku). 
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Obr. 2 

 
3. Pri opakovanom prihlásení podnikateľ na prihlasovacej obrazovke zadá prihlasovacie meno (login) a nové 

heslo a klikne na tlačidlo Prihlásiť. Systém ho na základe vložených údajov autorizuje na prácu s 
aplikáciou. 

 
 
Poznámka: 
V prípade, ak podnikateľ zadá nesprávne prihlasovacie údaje (aspoň jeden z nich), podnikateľovi nebude povolený 
vstup do aplikácie a prihlásenie musí zopakovať. Po piatich za sebou nasledujúcich neúspešných pokusoch o 
prihlásenie bude podnikateľovi automaticky zablokovaný používateľský účet na určitú dobu. Doba blokovania účtu 
sa so zvyšujúcim počtom neúspešných prihlásení bude exponenciálne zvyšovať. Po uplynutí doby blokovania účtu 
a zadaní správnych prihlasovacích údajov sa podnikateľovi opäť podarí vstup do aplikácie. 

 

 
Pre ďalší postup s prácou vo VRP postupujte podľa používateľskej príručky: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/20
19/2019.06.27_eKasa_VRP_podnik_prir.pdf 
 
Pre mobilné aplikácie sú dostupné používateľské príručky pre OS Android a iOS: 
Android: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/20
19/2019.06.27_eKasa_VRP_MRP_prir_Android.pdf 
 
iOS: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/20
19/2019.06.27_VRP_prir_iOS.pdf  
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