
 

 

 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

Informácia k novým funkcionalitám pri práci vo virtuálnej registračnej 

pokladnici 

Informácia je určená pre používateľov virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej 

„VRP“), aby sa oboznámili s novými funkcionalitami v aplikácii VRP od 29.11.2016. 

 

Medzi nové funkcionality patria: 

- zapracovanie nových prenosných mobilných tlačiarní, 

- optimalizácia množstva údajov prenášaných pri používaní VRP po sieti, 

- vypočítanie výdavku - suma na vydávanie, 

- možnosť zadania textu na pätku pokladničného dokladu, úhrady faktúry, prijatej 

zálohy, neplatného dokladu (ďalej „doklad“), napr. otváracie hodiny, kontakty, a pod., 

- možnosť na každý doklad osobitne zadať rôznu poznámku, 

- automatické načítanie aktuálneho kurzu pri platbe cudzou menou, 

- možnosť nahratia vlastného kódu tovaru alebo EAN kódu, 

- rozpis platidiel (napr. hotovosť, platobná karta, stravné lístky, poukážka, iné platby). 

Upozornenie 

Po novej aktualizácii (update) VRP sa vytvorené uzávierky z aplikácie po mesiaci vždy 

automaticky vymažú. To znamená, že staršie vytvorené uzávierky sa používateľovi stratia 

(nezobrazia), ale používateľ si vie opakovane vytvoriť nové uzávierky z predchádzajúcich 

období. Dané uzávierky odporúčame po vytvorení uložiť alebo vytlačiť. 

 

1. Nové prenosné mobilné tlačiarne 

Novou verziou boli zapracované malé prenosné tlačiarne pre mobilnú verziu VRP. 

Pre operačný systém Android boli zapracované tieto tlačiarne: 

- Star S220i,  

- Star SM-T300i,  

- BIXOLON SPP-R200II,  

- Zonerich AB-330M.  

 

Pre operačný systém iOS sú to: 

- Star S220i,  

- Star SM-T300i,  

- BIXOLON SPP-R200II. 



 

 2 

 

Tlač z VRP naďalej podporuje tlačiarne kompatibilné s technológiou Mopria, tlačiareň 

uvedených výrobcov (HP, Epson, Samsung, Cannon) v modeloch, ktoré sú podporované SW 

ovládačom (driverom) daného výrobcu (pre Android) a tlačiareň kompatibilná s technológiou 

AirPrint (pre iOS). 

 

Poznámka 

Finančné riaditeľstvo SR nezaručuje správne fungovanie VRP s inými typmi tlačiarní. 

 

 

2. Optimalizácia množstva údajov prenášaných pri používaní VRP po sieti 

Touto funkcionalitou sa znížil počet prenášaných dát pri práci vo VRP s ohľadom na jej 

celkové používanie (napr. v závislosti od množstva vytváraných dokladov, uzávierok a ich 

tlače). 

Prenos dát je v rozsahu: 0 - 1500 MB. 

 

 

3. Vypočítanie výdavku - suma na vydávanie  

Pri vytváraní nového dokladu sa zobrazuje pri zadávaní rozpisu platby vrátenie výdavku 

(zobrazí sa suma na vrátenie). 

 

 
Obr. 1 - suma na vydávanie 

 

Suma na vrátenie sa následne zobrazí na doklade po jeho vytlačení. 

 
Obr. 2 – zobrazenie vrátenia sumy na doklade 
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4. Možnosť zadania textu na pätku dokladu  

Táto funkcionalita umožňuje používateľovi uvádzať na konci každého nového dokladu 

nepovinný údaj, napr. otváracie hodiny, kontakty, rôzne texty (napr. ďakujeme za návštevu, 

a pod.). Na účely nepovinných údajov môže používateľ zadať maximálne 255 znakov. Tieto 

údaje sa zobrazujú na všetkých vytlačených dokladoch okrem vkladu a výberu. 

 

Pre možnosť uvádzania nepovinných údajov je potrebné v nastaveniach dokladu „Iné 

informácie na doklade“ kliknúť na „Áno“ a následne vyplniť „Iné informácie 

(text):(povinné)“ a kliknúť na „Uložiť“. 

 

 
 
Obr. 3 - nastavenie nepovinných údajov 

 
Obr. 4 - zobrazenie nepovinných údajov na pokladničnom doklade 

 

5. Možnosť na každý doklad osobitne zadať rôznu poznámku 

Používateľ môže pre svoje potreby zadávať na doklad rôzne poznámky (ďalej „špecifický 

údaj“), vždy iné pre každý doklad (v rozsahu max. 48 znakov). 

 

Postup pre zadávanie špecifického údaja na doklade: 

 

a) V nastaveniach dokladu „Zadávanie špecifických údajov“ je potrebné kliknúť na 

„Áno“ a následne kliknúť na „Uložiť“. 

 
Obr. 5 - nastavenie špecifického údaja 
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b) Pri vytváraní dokladu používateľ zadá špecifický údaj. 

 

 
Obr. 6 - zadávanie špecifického údaja 

 

 

Špecifický údaj po vykonaní vyššie uvedeného postupu sa zobrazí na doklade po jeho 

vytlačení. 

 

 
 
Obr. 7 -  zobrazenie špecifického údaja na pokladničnom doklade 

 

6. Automatické načítanie aktuálneho kurzu pri platbe cudzou menou 

Táto funkcionalita umožňuje používateľovi po zadaní cudzej meny prepočítať množstvo 

cudzej meny vždy aktuálnym kurzom Národnej banky Slovenska bez manuálneho zadávania 

tohto kurzu používateľom. V nastaveniach dokladu „Prijímať platby v cudzej mene“ 

používateľ klikne na „Áno“ a následne na „Uložiť“.  

 

 
Obr. 8 - nastavenie cudzej meny 

 

Pri vytváraní dokladu používateľ vyberie z ponuky príslušnú menu a po zadaní sumy na 

zaplatenie v cudzej mene aplikácia VRP túto sumu prepočíta  aktuálnym kurzom. 
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Obr. 9 - zadávanie a prepočítanie cudzej meny 

 

 

7. Možnosť nahratia vlastného kódu tovaru alebo EAN kódu 

Pri vytváraní nových položiek tovarov a služieb má používateľ možnosť okrem povinných 

položiek (Názov tovaru/služby, Sadzba DPH) nahrať aj cenu tovaru, kód tovaru a EAN kód. 

Následne pri vytváraní dokladu (okrem úhrady faktúry) a pri zaevidovaní paragónu má 

možnosť používateľ vpisovať aj EAN kód a kód tovaru, prípadne môže načítať EAN kód 

pomocou čítačky čiarových kódov. 

 

 

 

 
Obr. 10 - EAN kód 

 

Poznámka 

Pri mobilnej aplikácii VRP má používateľ možnosť pridávať položky do dokladu (okrem 

úhrady faktúry) pomocou skenovania čiarového EAN kódu. 

 

8. Rozpis platidiel 

 

Pri vytváraní dokladu používateľ má možnosť rozlíšiť a nastaviť platbu v hotovosti, platbu 

kartou, stravným lístkom, poukážkou, prípadne inou platbou (napr. žetóny). Taktiež má 

možnosť prednastaviť typ platidla (platbu, ktorú najčastejšie prijíma). 

 

Pre možnosť voľby typu platidla je potrebné v nastaveniach dokladu „Zadávanie rozpisu 

platidiel“ kliknúť na „Áno“, v časti „Prednastavený typ platidla“ zvoliť platbu, ktorú 

najčastejšie prijíma a následne kliknúť na „Uložiť“. 
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Obr. 11 - nastavenie rozpisu platidiel 

 

Následne používateľ pri vytváraní a zadaní povinných údajov na doklade klikne na „Pridať 

položku“  a po kliknutí na „Pokračovať“ sa zobrazí „Rozpis platieb dokladu“, kde si 

používateľ nastaví typ platidla a klikne na „Vytvoriť“. 

 

 
Obr. 12 - zobrazenie rozpisu platidiel 

 

 

Poznámka 

Bližšie informácie nájdete tu: www.financnasprava.sk – rýchle odkazy – virtuálna registračná 

pokladnica – používateľské príručky VRP. 
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