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Informácia je určená pre subjekty (zákazníkov), ktorým bol vyhotovený pokladničný doklad z pokladnice 
e-kasa klient a takýto doklad si môžu overiť cez aplikáciu over doklad.  
 
Subjekt (zákazník) si môže overiť pokladničný doklad (jeho pravosť) cez mobilnú aplikáciu over doklad na 
smratfóne, tablete alebo aj cez PC webovú stránku. 
 
Nižšie uvádzame postup ako si subjekt (zákazník) môže overiť pravosť vyhotoveného pokladničného 
dokladu.  
 
I. Overenie pokladničného dokladu cez smartfón 
 

1) Zákazník si stiahne bezplatnú aplikáciu over doklad podľa operačného systému cez Google play alebo 
App Store.  
 

 
       Obr.1  
 
2) Spustením aplikácie v telefóne sa zobrazí úvodná obrazovka. V pravom hornom rohu sa nachádza 

tlačidlo Ďalšie možnosti, ktoré keď používateľ stlačí, rozbalia sa ďalšie dve tlačidlá - Info a Nemám 
identifikátor dokladu.  

              Stlačením tlačidla Info sa zobrazia základné informácie o tejto aplikácii ako aj stručný návod na použitie.  
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Obr. 2 
 

3) Zákazník má možnosť overiť pokladničný doklad tromi spôsobmi:  
a) podľa QR kódu z pokladničného dokladu a jeho následným naskenovaním  
b) podľa ID dokladu, ktoré manuálne vypíše na vstupnej obrazovke  
c) podľa Overovacieho kódu podnikateľa (OKP) cez možnosť Nemám identifikátor dokladu  
 
Následne sa zobrazí Detail dokladu 

 
Obr.3 
 
 

4) Zákazník môže potvrdiť korektnosť pokladničného dokladu, resp. môže nahlásiť daný pokladničný 
doklad za nekorektný. 

 
            Obr. 4 
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5) Ak zákazník overuje doklad, ktorý nie je starší ako 48 96 hodín, alebo podnikateľ, ktorý vystavil doklad 
má udelenú výnimku na 30 dní, tak sa zákazníkovi po vyhľadaní tohto typu dokladu zobrazia 
nasledujúce hlásenia: 
Ešte neevidovaný doklad. Overovanie zopakujte o 2 4 dni“ , 
Ešte neevidovaný doklad. Podnikateľ nemá prístup na internet. Overovanie zopakujte o 30 dní“  
a ponúkne sa mu možnosť, potvrdiť hlásenie. Po potvrdení hlásenia systém vráti používateľa späť na 
úvodnú obrazovku. 

 
Obr. 5 

 
Obr. 6 
 



 4 

6) Ak pokladničný doklad nenachádza v centrálnej evidencii pokladničných dokladov (je starší ako 48 96 
hodín, alebo podnikateľ, ktorý vystavil doklad nemá udelenú výnimku na 30 dní), zákazník môže 
nahlásiť podozrivý doklad. 

 
Obr. 7 

 
Obr. 8 
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II. Overenie pokladničného dokladu cez PC 
 

7) Zákazník klikne na web. adresu : https://opd.financnasprava.sk/#!/check 
Zobrazí sa aplikácia, kde zadáte ID dokladu, prípadne viete vyhľadať doklad bez ID dokladu. 

 
Obr. 9 
 

8) Po zadaní ID alebo potrebných údajov sa zobrazí doklad. 

 
Obr. 10 
 

9) Po zobrazení dokladu môže zákazník potvrdiť správnosť dokladu alebo nahlásiť nesprávne údaje. 
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Obr. 11 
10) Ak pokladničný doklad nenachádza v centrálnej evidencii pokladničných dokladov (je starší ako 48 96 

hodín, alebo podnikateľ, ktorý vystavil doklad nemá udelenú výnimku na 30 dní), zákazník môže 
nahlásiť podozrivý doklad. 

 
Obr. 12 
 
Poznámka: 
Ak zákazník overuje doklad, ktorý nie je starší ako 48 96 hodín, alebo podnikateľ, ktorý vystavil doklad 
má udelenú výnimku na 30 dní, tak sa zákazníkovi po vyhľadaní tohto typu dokladu zobrazia 
nasledujúce hlásenia: 
Ešte neevidovaný doklad. Overovanie zopakujte o 2 4 dni“ , 
Ešte neevidovaný doklad. Podnikateľ nemá prístup na internet. Overovanie zopakujte o 30 dní“  
a ponúkne sa mu možnosť, potvrdiť hlásenie. Po potvrdení hlásenia systém vráti používateľa späť na 
úvodnú obrazovku. 
 
 

K aplikácii over pokladničný doklad si môžete pozrieť aj video na : 
https://www.youtube.com/watch?v=Bx6KOBMTacQ 
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