
Systém eKasa
 Slovník najdôležitejších pojmov v súvislosti s online napojením všetkých pokladníc na portál finančnej správy

Pripájanie na 
finančnú správu 
bude celoplošne 
možné od 1.4.2019 
do 30.6.2019.
Online napojenie 
všetkých  pokladníc 
musí prebehnúť 
najneskôr 
k 1.7.2019.

Webová aplikácia 
zriadená 
na webovom sídle 
FR SR, ktorá 
slúži na získanie 
identifikačných a 
autentifikačných 
údajov ORP 
potrebných na 
evidenciu tržieb 
a zasielanie 
dátových správ do 
systému eKasa. 
Podnikateľovi 
bude dostupná 
po prihlásení sa 
na portál FR SR 
v časti Osobná 
internetová zóna. 

V rámci tejto zóny bude 
podnikateľom dostupný prehľad 
o všetkých ich pokladniciach 
eKasa klient a k nim 
prislúchajúcim identifikačným 
a autentifikačným údajom. 
Súčasne bude poskytovať 
možnosť tvorby prehľadov 
o všetkých tržbách 
evidovaných v systéme eKasa.

Termíny

Z elektronických 
registračných 
pokladníc (ERP) 
sa stanú online 
registračné pokladnice 
(ORP). 
Pokladnicou tak 
bude môcť byť nielen 
klasická ERP, ale aj 
tablet, mobil, počítač. 

Ľubovoľný číselný znak alebo 
alfanumerický reťazec, ktorý identifikuje 
vlastníka pokladničného dokladu. Je to 
nepovinný údaj, ktorý môže byť uvedený 
na pokladničnom doklade po dohode 
kupujúceho a podnikateľa, a ktorý si zvolí 
sám kupujúci.

Elektronický podpis vybraných údajov dátovej správy evidovaného dokladu 
ustanovených finančnou správou. Podpisový kód podnikateľa vytvára 
pokladnica eKasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu 
označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ 
pomocou privátneho kľúča získaného elektronického certifikátu (ako súčasť 
autentifikačných údajov ORP). Vytvorený podpisový kód bude súčasťou 
zasielaných údajov dátovej správy do systému eKasa.

Pokladnica eKasa klient ho bude vytvárať v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, 
dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, 
ako hash hodnotu už vygenerovaného podpisového kódu podnikateľa. Vytvorený 
overovací kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému eKasa a 
zároveň je súčasťou údajov na vyhotovenom pokladničnom doklade.

Je pridelený systémom eKasa každému zaevidovanému 
pokladničnému dokladu označenému slovami 
„NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“. 
Doklad je jednoznačne identifikovaný jedinečným 
neopakujúcim sa reťazcom znakov.Identifikátor bude 
súčasťou pokladničného dokladu vo forme číselných a 
alfanumerických znakov a zároveň vo forme QR kódu. 
Pomocou tohto identifikátora je možné overiť pravosť a 
platnosť pokladničného dokladu prostredníctvom služby 
„Over doklad“. 

On-line registračná 
pokladnica

Unikátny identifikátor kupujúceho Podpisový kód podnikateľa

Overovací kód podnikateľa 

Unikátny identifikátor dokladu

eKasa zóna 
podnikateľa 

Osobná internetová zóna

O Accace 

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných poskytovateľov poradenských 
služieb v regióne strednej a východnej Európy. Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, 
Českej republike, Čiernej hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a 
na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých partnerov.

Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených 
v infografike. Upozorňujeme, že informácie uvedené v infografike môžu byť po jej zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien.
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Twin City C, Mlynské nivy16, 
821 09 Bratislava
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