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Aplikácia Over doklad je čoraz viac využívaná 

BRATISLAVA, 18.07.2019: Aplikáciu Over doklad, vďaka ktorej môže zákazník rýchlo a jednoducho 
overiť pravosť pokladničného dokladu z eKasy (virtuálnej registračnej pokladnice a online 
registračnej pokladnice), využíva čoraz viac klientov finančnej správy. Za ostatný týždeň si ju do 
mobilného telefónu stiahlo takmer 2 000 používateľov, ktorí sa tak automaticky stali kontrolórmi. 
Rastie aj počet overených dokladov.   
 
Aplikácia finančnej správy Over doklad nachádza čoraz viac svojich priaznivcov. Vďaka tejto bezplatnej 
aplikácii finančnej správy si vie zákazník overiť pravosť pokladničných dokladov a nahlasovať finančnej 
správe falošné bločky. K dnešnému dňu eviduje finančná správa 12 401 stiahnutí aplikácie. To je takmer 
o dvetisíc viac ako pred týždňom. Rastie aj počet overených dokladov. Prostredníctvom aplikácie bolo už 
overených celkovo 50 074 pokladničných dokladov vydaných v systéme eKasa. Len za ostatný týždeň 
overili zákazníci viac ako 14 000  dokladov. Od spustenia aplikácie zaslali doteraz na finančnú správu jej 
používatelia takmer 4 100 podnetov.  
 
Finančná správa zdôrazňuje, že pre preverenie nahláseného podnetu potrebuje získať čo najviac 
informácií.  Ak teda aplikácia vyhodnotí bloček ako falošný, zákazník by mal nahlásiť čo najviac informácií, 
napríklad kedy a v akej prevádzke doklad dostal, v ideálnom prípade aj priložiť fotografiu pokladničného 
dokladu, ktorú jednoducho pridá prostredníctvom aplikácie. 
 
Finančná správa prijme denne v systéme eKasa viac ako 2,5 mil. pokladničných dokladov. Od spustenia 
eKasy zaevidovala v systéme približne 77 mil. pokladničných dokladov. Všetky bločky vytvorené 
v systéme eKasa nesú unikátne QR kódy, pomocou ktorých je možné ich spätné overenie. Každý QR kód 
v sebe nesie odkaz na vydaný blok v databáze finančnej správy. V aplikácii Over doklad stačí nasnímať 
QR kód na bločku a na displeji mobilného zariadenia sa doklad zobrazí v elektronickej podobe.  
 
Každý zákazník sa takto môže chrániť pred nepoctivými podnikateľmi. Vďaka overovaniu zákazníkmi 
môže finančná správa odradiť tých podnikateľov, ktorí by chceli zákazníkom dávať falošné bločky, 
prípadne inak podvádzať pri používaní eKasy. Každý s aplikáciou Over doklad sa stáva potenciálnym 
kontrolórom. Keďže smartfóny a tablety už dnes vlastní drvivá časť populácie, šanca na odhalenie 
podvodníkov významne narastá. Finančná správa za účelom propagácie tejto aplikácie pripravila aj 
animované video, v ktorom Taxana vyzýva zákazníkov na využívanie tejto bezplatnej aplikácie. 
 
Aplikácia Over doklad je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Občania si ju môžu bezplatne 
stiahnuť z mobilných obchodov Google Play či iOS App store. Aplikáciu je možné využívať aj priamo 
prostredníctvom webovej stránky finančnej správy. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx6KOBMTacQ


 
 
 
 
 
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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