
 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

11/ORP/2019/IM 

Vytvorenie a stiahnutie REPORTOV v e-kasa zóne 

- rola „Administrátor/Účtovník“ 
 
Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí používajú pokladnicu e-kasa klient a chcú si vytvoriť 
a pozrieť v e-kasa zóne vystavené doklady a reporty za určité obdobie.  

 
V e-kasa zóne podnikateľa sa nachádzajú možnosti „Dostupné reporty“ a „Reporty na vyžiadanie“.  
 
V časti „Dostupné reporty“ sa zobrazujú sumárne reporty/evidované doklady generované po mesiacoch, ktoré  a 
sa automaticky generujú po skončení mesiaca za predchádzajúci mesiac.  
 
V časti „Reporty na vyžiadanie“ sa nachádzajú historické dáta, kde sa budú v budúcnosti zobrazovať jednotlivé 

reporty za predchádzajúce roky (jedná sa o reporty staré minimálne 3 roky). 

Poznámka  

Rola „Administrátor“ znamená, že osoba má pridelený neobmedzený prístup k službám portálu FS. Jedná sa 

o osoby s nasledovným právnym titulom konania: osobné konanie, štatutárny orgán, zákonný 

zástupca/opatrovník, prokurista, správca v konkurznom konaní a likvidátor.  

V prípade ak má osoba rolu „Technik“ , táto nemá v e-kasa zóne sprístupnené reporty. Pre sprístupnenie 

reportov je potrebné požiadať všeobecným podaním – v časti „Register“ o zmenu role technik na administrátor. 

Zmeny role z technika na administrátora je možné len v tom prípade, ak je na daňovom úrade doručená plná moc 

s oprávnením aj na e-kasu. 

Pre stiahnutie reportov je potrebné postupovať podľa nasledovných krokov. 

 
I. Postup na zobrazenie a vyžiadanie reportov v e-kasa zóne:  

1) Podnikateľ cez portál  www.financnasprava.sk „klikne“ na prihlásenie vpravo hore   

a následne vyberie „kliknutím“ typ prihlásenia (možnosť ktorou sa chce prihlásiť do osobnej internetovej 

zóny daňovníka). 

 
 Obr. 1 

 

 

 

 

http://www.financnasprava.sk/
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VYSVETLIVKY k obr.č.1 

- Identifikátor a heslo vyberá ten používateľ, ktorý komunikuje prostredníctvom dohody 

o elektronickom doručovaní (ďalej „dohoda“). 

- Voľba Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) je pre používateľov používajúcich kvalifikovaný 

elektronický podpis alebo občiansky preukaz s čipom (ďalej „eID karta“). 

- Voľbu Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) môžu použiť iba používatelia eID karty. 

 

2) Ak má podnikateľ na svoje ID priradených viac subjektov, vyberie z ponuky subjekt a „klikne“ na Nastaviť. 

 
Obr. 2 

 

3) Podnikateľ si z ponuky vyberie a potvrdí „eKasa“ v rámci Autorizovaných služieb. 

 
 Obr. 3 

 

4) Ako prvý krok je potrebné kliknúť na „Dostupne reporty“. 
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 Obr. 4 

 

5) Po kliknutí na dostupné reporty si podnikateľ  cez typ reportu zvolí či si chce stiahnuť sumárny report alebo 

evidované doklady. Po zvolení sumárneho reportu a kliknutí na filtrovať sa automaticky zobrazia reporty za 

predchádzajúce obdobia. Po kliknutí na stiahnuť si podnikateľ daný report môže uložiť napr. do PC. 

 
 Obr. 5 

 

6) Ak si podnikateľ zvolí typ reportu evidované doklady, tak je potrebné si ešte vybrať kód pokladnice 

a následne kliknúť na filtrovať. Zobrazia sa za daný kód pokladnice za určité obdobia evidované doklady. Po 

kliknutí na „stiahnuť“ si podnikateľ daný report môže uložiť napr. do PC. 
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 Obr. 6 

 

7) Reporty na vyžiadanie - ide o historické dáta, kde sa budú v budúcnosti zobrazovať jednotlivé reporty za 

roky (jedná sa o reporty staré 3 roky). 

 
 Obr. 7 

 

II. Praktické príklady 

1) Kde nájdem v e-kasa zóne doklady, ktoré som v priebehu dňa zaevidoval do pokladnice e-kasa klient? 

Odpoveď 

V e-kasa zóne nie sú dostupné online evidované doklady. Evidované doklady je možné vidieť spätne v časti 

reporty v e-kasa zóne na mesačnej báze. 

2) Ako dlho sa generujú reporty v e-kasa zóne? 

Odpoveď 

V e-kasa zóne sa reporty vygenerujú automaticky do pár dní nasledujúceho mesiaca. 
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3) Môžem v e-kasa zóne vytvoriť report aj za iné obdobie ako obdobie 1 mesiaca? 

Odpoveď 

Nie je to možné, reporty sú v súčasnosti generované len na mesačnej báze. 

 

 

 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

 Centrum podpory pre dane 

 Jún 2019 


