
 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

5/VRP/2022/IM 

Informácia  

k prihlasovaniu sa do mobilnej aplikácie VRP 2 pomocou PIN kódu alebo biometrie 

 

Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí  používajú virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej „VRP“) 

a chcú sa prihlásiť do aplikácie VRP 2 cez mobilné zariadenie (napr. mobilný telefón, tablet) pomocou PIN 

kódu alebo biometrie (odtlačok prsta). 

 
Pri prihlasovaní do aplikácie VRP 2 cez mobilné zariadenie (napr. mobilný telefón, tablet) pomocou PIN kódu alebo 
odtlačkom prsta podnikateľ nemusí zadávať login a heslo. 

 

I. Prihlasovanie do aplikácie VRP 2 pomocou „PIN kódu“ 

 

Pre správne nastavenie prihlasovania do aplikácie PIN kódom je potrebné dodržať nasledovný postup: 

 Podnikateľ sa pri prvom nastavení PIN kódu musí prihlásiť na svojom mobilnom zariadení do aplikácie VRP 2 

pomocou loginu a hesla, (ktorými sa doteraz prihlasoval).  

 Po vstupe do aplikácie si v základnom menu zvolí ponuku „Nastavenia“.  

 Po vyrolovaní okna „Nastavenia“ klikne v menu na „Prihlasovanie“.  

 V ďalšom okne klikne do poľa „Prihlasovanie PIN kódom“.  

 
Obr. 1 Základné prihlásenie a Prihlasovanie v nastaveniach  
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 Následne zadá login a heslo, (ktorými sa doposiaľ prihlasoval), zvolí si PIN (4 miestny), ktorý odteraz bude 

používať na prihlasovanie do aplikácie VRP 2, pre kontrolu PIN zopakuje. Nakoniec nastavenie uloží kliknutím na 

„Spárovať“. Ak uloženie PIN kódu prebehlo úspešne, objaví sa hláška „Zariadenie bolo úspešne spárované“.  

 Po spárovaní mobilného zariadenia s aplikáciou VRP 2 pomocou PIN kódu v menu „Prihlasovanie“ pribudne  

v časti „Spárované zariadenie“  názov a ID spárovaného zariadenia s možnosťou odpárovania zariadenia. 

 
Obr. 2 Nastavenie prihlasovania PIN kódom 

Pri najbližšom prihlasovaní do aplikácie VRP 2 si podnikateľ zvolí na úvodnej obrazovke prihlásenie cez „PIN kód“. 

Po zadaní správneho PIN kódu sa zobrazí hlavné menu v aplikácii VRP 2. V prípade nesprávne zadaného PIN 

kódu sa zobrazí hláška „Nesprávne zadaný PIN“. 

 
Obr. 3 Prihlasovanie PIN kódom 
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Upozornenie: 

V prípade, že si podnikateľ nepamätá svoj PIN kód alebo chce zmeniť číselné údaje v PIN kóde, musí zariadenie 

odpárovať. Po prihlásení do aplikácie VRP 2 pomocou loginu a hesla vstúpi do „Nastavenia“, ďalej klikne na  

„Prihlasovanie“ a odpáruje používané zariadenie. Následne pre nastavenie nového PIN kódu sa postupuje podľa 

vyššie uvedeného  bodu I..  

 

Ak sa podnikateľ nechce ďalej prihlasovať do aplikácie PIN kódom, na jeho zrušenie môže použiť dva nasledovné 

postupy: 

 

a) Prostredníctvom odpárovania zariadenia:  

a. Podnikateľ sa prihlási na svojom mobilnom zariadení do aplikácie VRP 2 pomocou PIN kódu 

alebo loginu a hesla (ktorými sa doteraz prihlasoval).  

b. Po vstupe do aplikácie v základnom menu si zvolí ponuku „Nastavenia“.  

c. Po vyrolovaní okna „Nastavenia“ klikne v menu na „Prihlasovanie“.  

d. Klikne na odpárovať a potvrdí zobrazujúce sa hlásenie na odpárovanie zariadenia.  

b) Odškrtnutím symbolu na použitie PIN kódu: 

a. Podnikateľ sa prihlási na svojom mobilnom zariadení do aplikácie pomocou PIN kódu alebo 

loginu a hesla (ktorými sa doteraz prihlasoval).  

b. V základnom menu si zvolí ponuku „Nastavenia“. 

c. Po vyrolovaní okna „Nastavenia“ klikne v menu na „Prihlasovanie“ a vypne prihlasovanie 

pomocou PIN kódu.  

 

Po vykonaní jedného z týchto spôsobov na zrušenie prihlasovania PIN kódom, aplikácia VRP 2 už podnikateľovi 

neumožní ďalej prihlasovať sa PIN kódom. 

 

 
Obr.4 Odpárovanie zariadenia a Prihlásenie 
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II. Prihlasovanie do aplikácie VRP 2 pomocou biometrie (odtlačok prsta) 

 

Pre správne nastavenie prihlasovania do aplikácie biometriou je potrebné dodržať nasledovný postup: 

 Podnikateľ sa pri prvom nastavení biometrie prihlási na svojom mobilnom zariadení do aplikácie VRP 2 pomocou 

loginu a hesla (ktorými sa doteraz prihlasoval).  

 Po vstupe do aplikácie v základnom menu si zvolí ponuku „Nastavenia“.  

 Po vyrolovaní okna „Nastavenia“ klikne v menu na „Prihlasovanie“.  

 V ďalšom okne klikne do poľa „Prihlasovanie biometriou“.  

 
Obr. 5 Nastavenie prihlasovania biometriou 

 Následne zadá login a heslo, (ktorými sa doposiaľ prihlasoval) a klikne na „Spárovať“. Aplikácia VRP 2 zobrazí 

hlásenie o priložení prsta k biometrickému senzoru, kde je potrebné zosnímať odtlačok prsta. Po overení identity 

(nasnímaní odtlačku prsta) sa objaví hláška „Zariadenie bolo úspešne spárované“.  

 
Obr. 6 Úspešné spárovanie  
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 Po spárovaní mobilného zariadenia s aplikáciou VRP 2 pomocou biometrie, v menu „Prihlasovanie“ pribudne  

v poli „Spárované zariadenie“  názov a ID spárovaného zariadenia z možnosťou odpárovania zariadenia. 

 

Pri najbližšom prihlasovaní do aplikácie VRP 2 si podnikateľ zvolí na úvodnej obrazovke prihlásenie  „Biometriou“. 

Po overení identity (nasnímaní odtlačku prsta) sa zobrazí hlavné menu v aplikácii VRP 2. V prípade nesprávneho 

nasnímania odtlačku prsta sa zobrazí hláška „Identitu sa nepodarilo overiť“. 

 
Obr. 7 Prihlásenie biometriou 

Upozornenie: 

Prihlasovanie pomocou biometrie je možné nastaviť len na zariadeniach, ktoré podporuje vybraný spôsob 

biometrického overenia (odtlačok prsta). Pre správne nastavenie prihlasovania pomocou biometrie je potrebné mať 

v zariadení nastavené odomknutie zariadenia pomocou biometrie.  

 

Ak sa podnikateľ nechce ďalej prihlasovať pomocou biometrie, na jeho zrušenie môže použiť dva nasledovné 

postupy: 

 

a) Prostredníctvom odpárovania zariadenia:  

a. Podnikateľ sa prihlási na svojom mobilnom zariadení do aplikácie pomocou biometrie alebo 

loginu a hesla (ktorými sa doteraz prihlasoval).  

b. Po vstupe do aplikácie v základnom menu si zvolí ponuku „Nastavenia“.  

c. Po vyrolovaní okna „Nastavenia“ klikne v menu na „Prihlasovanie“.  

d. Klikne na odpárovať a potvrdí zobrazujúce sa hlásenie na odpárovanie zariadenia.  

b) Odškrtnutím symbolu na použitie biometrie: 

a. Podnikateľ sa prihlási na svojom mobilnom zariadení do aplikácie pomocou biometrie alebo 

loginu a hesla (ktorými sa doteraz prihlasoval).  

b. V základnom menu si zvolí ponuku „Nastavenia“. 

c. Po vyrolovaní okna „Nastavenia“ klikne v menu na „Prihlasovanie“ a vypne prihlasovanie 

biometriou.  

 

Po vykonaní jedného z týchto spôsobov na zrušenie prihlasovania biometriou, aplikácia VRP 2 už podnikateľovi 

neumožní sa ďalej prihlasovať biometriou. 
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Obr. 8 Odpárovanie zariadenia a Prihlásenie 

Poznámka: 

Podnikateľ môže odpárovať používané zariadenie aj cez „Nastavenia“ ďalej kliknutím na „Spárované zariadenia“ 

kde potvrdí odpárovanie zariadenia. Týmto spôsobom sa taktiež zruší prihlasovanie do aplikácie VRP 2 pomocou 

PIN kódu alebo pomocou biometrie. 

 
 
 
 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR  
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