
E - KASA 

 

Dĺžka školenia, termín a miesto konania školenia: 4 hodiny 

Bratislava, AFS Trnavská cesta 100 (veľká zasadačka, budova Omnipolis) - 29.11.2019 

 

Školenie začína o 9:00 hod.  

Cena za školenie: 30,- € / osoba 

Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia (t. j. do 22.11.2019). 

Ubytovanie, strava a parkovanie nie sú zabezpečené.  

Maximálny počet účastníkov školenia: 30  

Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR 

Cieľová skupina:  

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje 

službu (ďalej aj len „podnikateľ“) a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike (nie je určené pre 

výrobcov on-line registračných pokladníc). 

Hlavný cieľ školenia:  

Informovať účastníkov školenia o novinkách v oblasti evidencie tržieb vyplývajúcich z novely zákona  

č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 

národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice“), 

ktorou sa upravuje on-line pripojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy.   

Podrobný popis školenia a obsahová náplň: 

Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.  

Obsahom školenia sú nasledujúce témy: 

Predstavenie projektu on-line napojenia pokladníc na portál finančnej správy  

Základné pojmy a novinky platné od 1.1.2019 v oblasti evidencie tržieb  

Uvedenie virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“) alebo on-line registračnej pokladnice (ďalej 

len „ORP“) do prevádzky 

Postup a povinnosti podnikateľa (základné kritériá pre výber ORP/VRP, postupnosť krokov)  

Používanie a prevádzka ORP/VRP 

Povinnosti podnikateľa (ako správne evidovať tržbu, ako predchádzať sankciám v súvislosti s evidenciou 

tržieb, uchovávanie údajov, súčinnosť pri kontrole...)  

Ukončenie používania ORP a VRP 

Otázky a odpovede. 

Lektorské obsadenie: 

Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe. 

Prihlásenie na školenie: 

- vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk  

(https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia) 

- prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na vyplnenie 

a spätné zaslanie na e-mailovú adresu: 

vzdelavanie@financnasprava.sk 
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