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Tlačová správa 
 
 

O pár dní končí aplikácia Pokladnica 

BRATISLAVA – 13.10.2022: Aplikácia na evidovanie tržieb Pokladnica bude v prevádzke už len do pondelka 

17. októbra tohto roka. Od tohto dátumu ju definitívne nahradí nová aplikácia VRP 2. Podnikateľom je 

k dispozícii už od 1. júla tohto roka a postupne ju využíva čoraz viac z nich.  

 

Nová aplikácia VRP 2 už o pár dní definitívne nahradí doterajšiu webovú aj mobilnú aplikáciu Pokladnica. Finančná 

správa ju odstavuje z prevádzky postupne. V prvej fáze ju k 1. októbru tohto roka odstránila z Google play. Tí, ktorí 

majú aplikáciu Pokladnica ešte nainštalovanú, ju budú môcť používať už len do pondelka 17. októbra tohto             

roka, kedy bude definitívne vypnutá.  

Finančná správa odporúča podnikateľom, aby čo najskôr prešli na novú bezplatnú aplikáciu VRP 2. Spustená bola 

pred vyše štyrmi mesiacmi a odvtedy ju používa čoraz viac podnikateľov. Dáta k využívaniu aplikácie VRP 2 ako 

aj k počtu vydaných pokladničných  pokladov nájde verejnosť na OpenData portáli finančnej správy. 

Aplikácia VRP 2 disponuje všetkými funkcionalitami ako jej predchodkyňa, pričom finančná správa naďalej pracuje 

na jej vylepšeniach aj na základe dopytov verejnosti.  Odstránený bol napríklad  problém s odpárovaním zariadenia 

pri prihlasovaní PIN kódom, pridaná bola aj tlač sumy zaokrúhlenia na termotlačiarňach pri úhrade faktúry na novom 

doklade. Upravený bol aj import tovarov a služieb. Pre správne zabezpečenie fungovania aplikácie VRP 2 je 

potrebné ju len aktualizovať prostredníctvom Google play.  

V tejto súvislosti finančná správa odporúča, aby podnikatelia používali zariadenia s verziou Android 5 a vyššie 

a aby používali  tlačiarne priamo podporované VRP 2, ktorých funkčnosť finančná spáva garantuje. Celkovo sú 

podporované nasledovné tlačiarne, pričom pribudli aj viaceré nové:  

 SUNMI V2 

 Cashino PTP-II/BT24 

 Goojprt PT-210 

 Rongta RPP02N (ExVan RPP02) 

 Elio P101 

 POS-5805DD (ZJiang/ExVan) 

 POS-5809DD (ZJiang/ExVan Plus) 

 Star Micronics SM-S220i  

 Star Micronics SM-T300i  

 Zonerich AB-330M 

https://opendata.financnasprava.sk/opendata/category/141-ekasa-ecash-register


 Bixolon SPP-R210 

 Bixolon SPP-R200/II/III 

V prípade akýchkoľvek problémov, či nejasností sa môžu podnikatelia naďalej obracať na call centrum finančnej 

správy na čísle 048/43 17 222, kde im konzultanti radi poradia. Všetky informácie sú tiež prehľadne zverejnené na 

špecializovanej podstránke VRP 2 na portáli finančnej správy.  

 

 
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 
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