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Čas sa kráti, pripojte sa k systému eKasa 
 
BRATISLAVA, 15.05.2019: Evidujete tržbu v registračných pokladniciach? Požiadajte o pridelenie 
kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. Spravilo tak už viac ako 42 000 podnikateľov. Zároveň 
kontaktujte aj dodávateľov pokladničných produktov a zistite,  či potrebuje novú pokladnicu, 
alebo vám bude stačiť zmena hardvérových/softvérových prvkov aktuálne používanej 
elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Vybrať si môžete z 25 výrobcov pokladničných 
programov a chránených dátových úložísk, ktorým už finančná správa udelila certifikáciu. 
 
Finančná správa opätovne upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, 
aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. Aktuálne evidujeme viac ako 42 000 
žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient. Aktívnych je v systéme eKasa približne 95 000 pokladníc, t.j. 
všetky virtuálne registračné pokladnice a online registračné pokladnice, ktorým finančná správa pridelila 
na základe podanej žiadosti kód pokladnice eKasa klient.  
 
Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny (OIZ). Formulár je 
dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní 
žiadosti si podnikateľ v OIZ v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne 
zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Postup stiahnutia 
autentifikačného a identifikačného balíčka (t.j. inicializačného balíčka) zverejnila finančná správa na 
svojom portáli.  
 
Pravidelne tiež aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli 
testovaním. Títo dodávatelia sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. 
Momentálne má certifikáciu 25 žiadateľov výrobcov pokladničných programov a chránených dátových 
úložísk. Títo certifikovaní dodávatelia vedia poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené 
dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Mali by ich osloviť čo 
najskôr. S výrobcami si totiž musia dohodnúť termín dodania novej pokladnice, prípadne úpravy 
aktuálne používanej.  
 
Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo 
na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.  
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 

zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol 

v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky 

orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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