
Postup  pri  registrácii  Žiadosti  o  pridelenie  kódu  pokladnice  e-kasa  klient  na  stránke
Finančnej  správy  SR  a  následné  stiahnutie  Identifikačných  údajov  a  Autentifikačných
údajov, potrebných pre uvedenie pokladnice eKasa do prevádzky.

1., Do internetového prehliadača zadajte stránku : www.financnasprava.sk a kliknite 
na tlačidlo „Prihlásenie“

2., Vyberte spôsob prihlásenia



3., Zadajte Vaše prihlasovacie údaje (pridelené Finančnou správou) prípadne sa prihláste 
pomocou Občianskeho preukazu s čipom.

4., Po úspešnom prihlásení kliknite na „Katalóg formulárov“



5., V katalógu formulárov pohľadajte Pokladnice e-kasa klient a vyberte Žiadosť o 
pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient

6., Otvorí sa Vám tlačivo, kde vyplníte údaje o podnikateľovi, vyberte možnosť pridelenie
kódu ORP a vypíšte požadované údaje (obchodné meno, adresa, predajné 
miesto a pod.)



Pozor, nezašktrávajte a ani nevypisujte možnosť Ukončiť prevádzku 
všetkých/vybraných ERP !!! Uvedené DKP sa zrušia automaticky k 01.07.2019.

Po kontrole odošlite dokument obvyklým spôsobom a čakajte na potvrdenie 
úspešnej žiadosti …

7., Po úspešnom odoslaní Vám finančná správa sprístupní v časti „Autorizované služby“ 
voľbu „eKasa“ na ktorú kliknite



8., Po kliknutí na „eKasa“ budete presmerovaní mimo portálu, kliknite na „OK“

9., Po presmerovaní sa Vám objavia údaje o podnikateľovi



10., V ponuke vľavo kliknite na „Pokladnice e-kasa klient“

11., V spodnej časti sa Vám zobrazia informácie o pridelených kódoch ORP, kliknite na 
„Detail“



13., Zobrazí sa Vám detail pokladnice e-kasa klient, kliknite na „Stiahnuť identifikačné 
údaje“ a uložte súbor na disk PC prípadne na USB kľúč. 

14., Ak stiahnete identifikačné údaje, kliknite v ponuke vľavo na „Žiadosti o nové 
autentifikačné údaje“ a následne kliknite na sivé tlačidlo „Nové autentifikačné 
údaje“



15., Šipkou vyberte pridelený kód ORP, vyplňte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 
„Vytvorit“

Pozor, nezabudnite si zapísať heslo !!!

16., Prebehne spracovanie údajov, kontrolovať to môžete v spodnej časti obrazovky.



17., Po úspešnom spracovaní kliknite na tlačidlo „Stiahnuť autentifikačné údaje“ a 
uložte súbor na disk PC prípadne na USB kľúč. 

Ak sa Vám nezobrazuje možnosť „Stiahnuť autentifikačné údaje“ kliknite vľavo
v menu na „Žiadosti o nové autentifikačné údaje“ a mala by sa Vám zobraziť 
uvedená stránka.

Pozor, oba súbory – Identifikačné údaje aj Autentifikačné údaje musíte stiahnuť pre každú 
jednu pokladnicu zvlášť !!!

Pozor, oba súbory sú potrebné na inicializáciu pokladnice eKasa a je potrebné ich nahrať 
do pokladnice eKasa pri uvádzaní pokladnice do prevádzky.

AK NIEČO NIE JE JASNÉ, KONTAKTUJTE SVOJU SERVISNÚ ORGANIZÁCIU, ĎAKUJEME.


