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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

Informácia k novým funkcionalitám vo virtuálnej registračnej pokladnici 

  
 

Informácia je určená pre používateľov virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „VRP“) 

k novým funkcionalitám v aplikácii VRP od 10.11.2017. 

 

Nové funkcionality vo VRP sú nasledovné: 

- vytváranie reportov pre podnikateľa, 

- funkcia správy a notifikácie, 

- možnosť vytlačenia dokladu „Výber“, 

- identifikácia riadku a chyby pri importe tovarov a služieb, 

- možnosť využitia skenera QR kódov pri položke „Vrátená“. 

 

Upozornenie 

Nové funkcionality sú do webovej aplikácie VRP zapracované automaticky. V prípade 

mobilnej aplikácie VRP je potrebné vykonať aktualizáciu prostredníctvom aplikácie iTunes 

pri mobilných zariadeniach s operačným systémom iOS, alebo Google Play pri mobilných 

zariadeniach s operačným systémom Android. 

 

1. Vytvorenie reportov pre podnikateľa 

Nová verzia VRP prináša pre podnikateľov možnosť vytvorenia nasledovných reportov: 

- report základný: prehľad pokladničných dokladov a iných dokladov (vklad, výber, 

neplatný doklad), 

- report rozšírený: prehľad položiek na pokladničných dokladoch, 

- report predaja: predané položky katalógu s rozpisom DPH, množstvom a sumou, 

- report pokladníc: sumárny report za zvolené VRP podnikateľa s obratmi a rozpisom 

typov platidiel, 

- report prihlásení: zoznam prihlásení z jednotlivých zariadení do VRP a ich výsledok 

(úspešné/neúspešné). 

Pre vytvorenie reportu je potrebné kliknúť v menu VRP na „Reporty“ a „Nový report“. 

Následne si podnikateľ vyberie typ reportu a vyberie si obdobie, za ktoré bude report 

vytvorený.  
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Obrázok č. 1: Vytvorenie reportu 

 

Po zadaní povinných údajov VRP spracuje report vo formáte .xls, ktorý si podnikateľ môže 

stiahnuť, uložiť, prípadne vytlačiť. 

 

Poznámka 

Možnosť vytvorenia reportov sa týka len webovej verzie VRP, v prípade mobilnej aplikácie 

VRP takáto možnosť nebude prístupná.  

 

2. Funkcia správy a notifikácie 

Nová verzia VRP umožňuje podnikateľom zasielať informácie prostredníctvom správ 

a notifikácií. Pri novej správe (napr. oznámenie o platnosti novely zákona, oznámenie 

o nedostupnosti služby a pod.) sa podnikateľovi pri prihlásení do VRP zobrazí notifikácia 

o prijatej správe s informáciou o počte neprečítaných správ. Podnikateľ bude mať možnosť 

túto správu prečítať, alebo v danej chvíli ignorovať. Ak správa bude ignorovaná, notifikácia 

sa zobrazí aj pri ďalšom prihlásení do VRP.  

 

Obrázok č. 2: Notifikácia 

 

Ak si podnikateľ chce prečítať správy, po prihlásení do VRP klikne v menu na ľavej strane 

obrazovky na „Správy“, alebo v pravom hornom rohu obrazovky na obálku zvýraznenú na 

nasledujúcom obrázku.  
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Obrázok č. 3: Správy 

 

Poznámka 

Funkcia notifikácie a správy sa zobrazuje vo webovej verzii aj v mobilnej aplikácii VRP.  

 

3. Možnosť vytlačenia dokladu výber 

Ďalšou novinkou vo VRP pre podnikateľa je možnosť vytlačiť okrem dokladu „Vklad“ aj 

doklad označený slovom „Výber“.  

Vytvorenie dokladu „Výber“  

Po prihlásení do VRP podnikateľ klikne v menu v ľavej časti obrazovky na "Nový doklad" a 

"Výber", následne je potrebné vyplniť sumu výberu a kliknúť na "Vytvoriť". 

 

Obrázok č. 4: Výber 
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Vytlačenie dokladu „Výber“ 

Po kliknutí na „Vytvoriť“ sa zobrazí okno s informáciou o úspešnom vytvorení dokladu. Po 

jeho zobrazení podnikateľ klikne na „Tlačiť“ kedy sa otvorí náhľad dokladu s možnosťami 

tlače. Podnikateľ má možnosť vytlačiť aj kópiu dokladu „Výber“, ktorú nájde v časti 

„Vystavené doklady“, kde vyplní filter a nájde predmetný doklad. Následne klikne na 

možnosť „Detail“ a po zobrazení dokladu klikne na „Vytlačiť kópiu“. 

 

Obrázok č. 5: Tlač kópie výberu 

 

Poznámka 

Funkcia tlače dokladu „Výber“ je dostupná vo webovej verzii aj v mobilnej aplikácii VRP. 

 

4. Identifikácia riadku a chyby pri importe tovarov a služieb 

V prípade väčšieho množstva tovarov/služieb VRP umožňuje prostredníctvom súboru vo 

formáte .xlsx, .csv, alebo .xml importovať do katalógu tovary/služby po 100 položkách. Nová 

funkcionalita vo VRP po chybne vyplnenej položke identifikuje, v ktorom riadku a kde presne 

sa chyba nachádza. Zároveň import zoznamu tovaru/služieb sa rozšíril o možnosť importu vo 

formáte .xlsx, (Excel). 

 
Obrázok č. 6: Identifikácia chyby 
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Poznámka 

Funkcia importu tovarov/služieb je dostupná len pre webovú verziu VRP. 

 

5. Možnosť využitia skenera QR kódov pri položke „Vrátená“ 

Nová funkcionalita v mobilnej aplikácii VRP umožňuje pri vrátení tovaru použiť skener  

QR kódu. Podnikateľ po vybratí položky „Vrátená“ naskenuje QR kód z pokladničného 

dokladu, na ktorom je vrátený tovar evidovaný. Pri tomto postupe podnikateľ už nemusí daný 

pokladničný doklad vyhľadávať medzi vystavenými dokladmi a zapisovať si dátum jeho 

vytvorenia a poradové číslo. 

 
Obrázok č. 7: QR Skener 

Poznámka 

Funkcia skenera QR kódov je dostupná len pre mobilnú aplikáciu VRP. 
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