
 
 
 

Reálny stav prechodu fiškálnych tlačiarní na systém eKasa 

1. Termín a dodanie podkladov pre vývoj 

18.4.2018 bolo uskutočnené prvé konzultačné stretnutie na MF s výrobcami a zástupcami 

podnikateľov k novele zákona č. 289/2008 Z.z. v Národnej rade SR, predmetom ktorej malo byť 
zavedenie ON-linu registračných pokladníc. Následne sa uskutočnilo viacero takýchto stretnutí na 

ktorých sa  vyjadrovali jednak výrobcovia a samozrejme aj podnikatelia. Jedna aj druhá strana od 

začiatku poukazovala na nevyhnutnosť dodržania primeraných časových harmonogramov, čo sa týka 

procesu prípravy zo strany dodávateľov a následného nasadenia u odberateľov a prezentovali, že je 
nevyhnutné minimálne 6 až 9 mesiacov pred účinnosťou zákona poznať presnú technickú 

špecifikáciu, aby sa mohol uskutočniť vývoj a primerané testovanie nových produktov. Zástupcovia 

veľkých zákazníkov deklarovali, že následne potrebujú minimálne 3 až 6 mesiacov na implementáciu 

a riadne otestovanie nových riešení do svojich obchodných aplikácii / u nadnárodných spoločností aj 
viac /. Zo strany zástupcov Finančnej správy bol daný prísľub vtedajším prezidentom že informácie 

budú zverejnené v júni 2018 a vývoj sa môže začať. Nestalo sa. 

2. Harmonogram odovzdávaní prístupov a predpisom pre vývoj  

tu je niekoľko určujúcich a rozhodujúcich časových údajov, z ktorých je zrejmý časový posun už 

v počiatočnej fáze procesu: 

Čo sa týka popisu komunikačného protokolu a integračného rozhrania, ktoré bolo zverejnené už 

v roku 2018, je potrebné povedať, že sa niekoľko krát pozmeňovalo a dopĺňalo až do termínu  

4.4.2019, s názvom  „2019.04.03_eKasa.pdf“, to znamená už po vydaní aj niekoľkých certifikátov. 

4. december 2018 - schválenie novely zákona č. 289/2008 Z.z. v Národnej rade SR, 

14. decembra 2018 – zverejnený dokument Certifikácia chráneného dátového úložiska 

a pokladničného  programu e-kasa klienta - on-line registračnej pokladnice (zásadný dokument pre 
výrobcov), 

26. februára 2019 – zverejnený dokument Testovacie scenáre (dôležitý dokument pre výrobcov, 

k procesu certifikácie ) 

15. marec 2019 – zverejnené prvé Rozhodnutie o certifikácii. 

3. Výrobcovia a stav pripravenosti 

Certifikované fiskálne tlačiarne (tlačiarne s integrovaným fiskálnym modulom a neodpojiteľným 
zákazníckym displejom), v súlade so zákonom č. 289/2008 Z.z., dodáva pre potreby slovenského trhu 

niekoľko výrobcov, prostredníctvom svojej dealerskej siete. 

Relevantnými výrobcami certifikovaných fiskálnych tlačiarní, s ohľadom na počet distribuovaných a aj 
reálne používaných zariadení, sú tieto právne subjekty (zoradené abecedne): 

1. BOWA s.r.o. 
2. DIEBOLD NIXDORF s.r.o. 

3. ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov 



 
 

 
4. NRSYS s.r.o. 

5. UPOS SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. 

6. VAROS TRADE, s.r.o. 

Z celkového počtu dnes reálne prevádzkovaných fiskálnych tlačiarní odhadujeme, že 85% je 
z portfólia práve týchto uvedených 6 výrobcov.  

Na Slovensku je prevádzkovaných cca. 230 000 ks elektronických registračných pokladníc, z čoho cca 

80 000 ks tvoria riešenia na báze fiskálnych tlačiarní. 

Prevažná časť týchto výrobcov pripravila riešenie pre e-kasu, a to formou upgrade fiskálnej tlačiarne 

na e-kasa klienta (pokladničný program a chránené dátové úložisko). Upgrade je súborom 

technických a sofvérových prostriedkov, použitím ktorých je možné pôvodné fiskálne zariadenie 

prestavať na certifikovaného e-kasa klienta. Riešenie formou upgrade je pre používateľa cenovo 
podstatne výhodnejšie v porovnaní s cenou kúpy nového zariadenia. 

Realitou ku dňu 6.5.2019 je, že väčšina relevantných výrobcov sú v stave, keď ešte riešia nastolené 

požiadavky v záujme vydania Rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného 
dátového úložiska, alebo sú v stave že čakajú na vydanie Rozhodnutia o certifikácii pokladničného 

programu a chráneného dátového úložiska. 

Vývojové oddelenia dostali o 6 mesiacov menej času, ako bolo pôvodne dohodnuté to sa 

odzrkadľuje aj na stave pripravenosti. 

4. výroba 

 

Spustenie výroby v tisícových množstvách ktoré sú potrebné pre upgrade pokladní je z časového 

hľadiska náročné už aj pre veľkých dodávateľov súčiastok, preto výroba už aj certifikovaných 
zariadení bude časovo problematické. 

Tu opätovne musíme pripomenúť 6 mesačné oneskorenie, ktorým utrpel aj výrobný proces. 

5. implementácia  

Pokladničné riešenia, postavené na báze použitia fiskálnych tlačiarní, sú tvorené softvérovou 
aplikáciou, do ktorej je integrovaná podpora tlače komunikácie s fiskálnou tlačiarňou.  

Pri komplexných riešeniach sú tieto pokladničné aplikácie spravidla integrovanou súčasťou ucelených  

softvérových riešení pre ekonomickú agendu firmy.  

Integrácia nového zariadenia, za aké možno považovať aj úplne nový pokladničný program 
a chránené dátové úložisko, do takéhoto uceleného komplexného systému spravidla trvá aj niekoľko 

mesiacov až rok. Tu môžeme rozdeliť aplikácie na: komerčné, viac účelové pre menšie a stredné firmy 

a presne prispôsobené na účely veľkých a nadnárodných spoločností.  

Treba si uvedomiť, zmeny musia implementovať všetky skupiny, od stredných firiem, cez veľké firmy 

národného významu až po obrovské nadnárodné spoločnosti.  

Tu opätovne musíme pripomenúť 6 mesačné oneskorenie, ktorým utrpel aj proces implementácie 

softvéru. 



 
 
6. nasadenie hardveru a softveru 

Po úspešnej certifikácii po ukončení výroby a po implementácii nových predpisov do softverových 

aplikácii sa môže pristúpiť k nasadeniu hardverových a softverových úprav. Nakoľko zákon už 

nedefinuje servisné strediská je ťažko odhadnúť koľko ostane reálne firiem, ktoré budú naďalej 
vykonávať servisné práce na pokladniach a ako si ich vedia konečný používatelia ekasy  objednať.  Je 

otázne koľko času bude treba na hardverovú a softverovú úpravu všetkých fiškálnych zariadení. 

Tu opätovne musíme pripomenúť 6 mesačné oneskorenie,  ktorým utrpel aj proces inštalácie ekasy 

. 

7. testovanie v reálnom prostredí 

Firmy ktoré majú viacero prevádzok, nadnárodné spoločnosti /čerpacie stanice hypermarkety …/ 

kúpeľné mestečká, reťazce – potrebujú na svojich prevádzkach otestovať funkčnosť predtým, ako 

prejdú so všetkými pokladňami na systém ekasa. Jedná sa aspoň o mesiac testovania. 

 

Tu opätovne musíme pripomenúť 6 mesačné oneskorenie,  ktorým utrpel aj proces testovania 

ekasy . 

 
8. rekapitulácia a záver  

Novelizácia zákona č. 289/2008 Z.z., ktorej cieľom je povinné používanie e-kasa klienta všetkými 

povinnými podnikateľmi od 1. júla 2019 od počiatku neposkytuje dostatočný časový úsek na všetky 
potrebné aktivity, od vydania podmienok Finančným riaditeľstvom, prípravy kvalitného riešenia 

výrobcom, certifikovanie Finančným riaditeľstvom, následného zabezpečenie výroby výrobcom, 

distribúciu do dealerskej siete, až po konečnú realizáciu u používateľa. 

14.12. 2018 – zverejnený dokument Certifikácia chráneného dátového úložiska a pokladničného 

programu e-kasa klienta - on-line registračnej pokladnice (zásadný dokument pre výrobcov), 

26. februára 2019 – zverejnený dokument Testovacie scenáre (dôležitý dokument pre výrobcov, 

k procesu certifikácie ) 

1. júl 2019 – cca 230 000 používateľov má používať e-kasa klienta 

Základné určujúce dokumenty, ktoré stanovili výrobcom podmienky a pravidlá boli k dispozícii príliš 

neskoro. 

Počas procesu certifikácie, a aj po vydaní už platných Rozhodnutí o certifikácii sa ešte vykonávajú 

aktualizácie dokumentov, ktoré sú určujúce pre certifikáciu – to je taktiež neklamným znakom 

nepostačujúceho času na prípravu. Treba poukázať aj na snahu certifikačnej autority postupovať 

v procese certifikácie čo najrýchlejšie, ale ich ľudské kapacity sú obmedzené, s ohľadom na termíny, 
ktoré sú uvedené v novele zákona. 

Na základe týchto deklarovaných skutočností nevidíme dôvod na to, aby sa celá podnikateľská obec 
počnúc výrobcami, cez predajcov a končiac zákazníkmi vystavovala takémuto nezmyselnému a 



 
 
enormnému tlaku na termín spustenia on-line. Mali by sme zobrať do úvahy, že úprava alebo 
prípadná výmena cca 200 000 ks zariadení v termíne dnes už aktuálne dvoch mesiacov je naozaj 

nereálna aj pri enormnej snahe všetkých zúčastnených a to ešte nevieme, čo urobí systém, keď sa 

doňho prihlásia všetci užívatelia a začnú posielať všetky bločky. 

Reálny termín nasadenia všetkých požadovaných zariadení, keď predpokladáme, že nenastanú nejaké 

nepredvídateľné okolnosti je minimálne o 3 ale ideálne je vrátiť 6 mesiacov o ktorý bol celý proces 

ukrátený.  

 

 

  

V Bratislave 10.5.2019 
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