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Máme novú aplikáciu VRP 2 

BRATISLAVA – 13.06.2022:  Už od 1. júla tohto roka budú môcť podnikatelia na evidenciu tržieb 

využívať novú aplikáciu VRP 2. Dostupná bude od tohto dátumu v Google Play a okrem iného 

ponúkne aj funkciu zaokrúhľovania cien. Finančná správa vyvíjala aplikáciu interne, pričom 

výrazne ušetrila v porovnaní s vývojom a prevádzkou doterajšej aplikácie Pokladnica. 

Finančná správa v uplynulých mesiacoch intenzívne pracovala na vývoji vlastnej aplikácie  virtuálnej 

registračnej pokladnice VRP 2. Cieľom bolo vyvinúť aplikáciu tak, aby jej prevádzkovanie a rozvoj neboli 

v budúcnosti závislé od externých subjektov. Tento zámer sa podarilo zrealizovať aj so značnou úsporou 

nákladov pre štát, keďže spoločnosť Allexis za aplikáciu Pokladnica od štátu zinkasovala 15,4 milióna 

eur. Finančná správa v prípade vývoja aplikácie VRP 2 využila len služby externých programátorov ako 

podporu interných hlavných programátorov, pričom za  tieto práce v prvej fáze zaplatila 28 tisíc eur 

s DPH. „Teší ma, že sa nám podarilo pripraviť novú aplikáciu VRP 2, a to bez toho, aby finančná správa 

musela na to vynaložiť milióny eur. Verím, že podnikateľom prinášame nové komfortné riešenie. Kolegom 

ďakujem za výborne odvedenú prácu,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.  Minister 

financií SR Igor Matovič dodal, že „to, čo finančná správa dokázala je jednoznačným dôkazom, že štát 

nie je zlý vlastník a správca vecí verejných, ak ich naozaj spravuje ako veci verejné“.  

Okrem ceny pri VRP 2 je dôležité aj to, že k  novej aplikácii má štát vlastnícke práva. „Znamená to, že 

všetky prípadné zmeny do budúcnosti budeme vedieť zrealizovať vlastnými kapacitami , prípadne 

transparentnými súťažami. V najbližšom období zostáva ešte potrebné vymeniť niektoré komponenty 

v rámci celého systému. Pôjde to však oveľa jednoduchšie ako doteraz,“ skonštatoval generálny riaditeľ 

sekcie informatiky na finančnej správe Lukáš Sojka.  

Novú aplikáciu si budú môcť podnikatelia bezplatne stiahnuť z Google Play od 1. júla tohto roka. Fungovať 

bude na operačnom systéme Android 5 a vyššie a tiež cez podporované webové prehliadače. Disponovať 

bude všetkými dôležitými funkciami ako predošlá aplikácia Pokladnica. Bude podporovať aj tlač na 

termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a bude obsahovať aj dlaždice 

najpoužívanejších tovarov a služieb. Prínosom je zapracovanie responzívneho dizajnu, ktorý robí použitie 

aplikácie komfortnejším napr. aj pri použití webového rozhrania na mobilnom  telefóne. 

Novinkou bude funkcia zaokrúhľovania. K 1. júlu tohto roka totiž nadobudne účinnosť novela zákona 

o cenách, ktorá má za cieľ obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. 

Podnikatelia sa nemusia tejto zmeny obávať, nakoľko VRP 2 bude disponovať aj touto funkcionalitou. 



Ak si podnikatelia nastavia ceny tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu, tak budú môcť dočasne používať 

aj pôvodnú aplikáciu Pokladnica. Finančná správa im však odporúča, aby si stiahli a nainštalovali už novú 

aplikáciu VRP 2 a  starosť so zaokrúhľovaním im tak ubudne. Zároveň finančná správa upozorňuje, že jej 

cieľom je doterajšiu aplikáciu Pokladnica čoskoro odstaviť z prevádzky.   

V prvej fáze programovania bol primárne dôraz kladený na podporu tlače pokladničných  dokladov, preto 

nie je VRP 2 zatiaľ dostupná pre iOS zariadenia. Finančná správa však vyvíja maximálne úsilie, aby bola 

nová aplikácia čím skôr dostupná aj pre týchto používateľov. Dovtedy budú môcť využívať webové 

rozhranie, kde bol zapracovaný responzívny dizajn a pokladničné doklady budú môcť tlačiť vo formáte 

A4, A5, A6 alebo použiť niektorý z na trhu dostupných ovládačov pre tlač na príslušnej mobilnej tlačiarni. 

Finančná správa pracovala na vývoji aplikácie od decembra 2021. Celkovo by si mohlo Android verziu 

VRP 2 stiahnuť až 18 tisíc používateľov.  

 

 

 

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. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom 

zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 

 

Mgr. Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 905 833 244 , 

martina.rybanska@financnasprava.sk 

http://www.financnasprava.sk/

