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ELCOM, spoločnosť s ručením 
obmedzeným, Prešov  
Jesenná 2695/26  

         080 01  Prešov 
 
 
 
 
 Finančné riaditeľstvo SR na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov 
a colníctva v znení neskorších predpisov, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a 
poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 289/2008 Z. z. 
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov vydáva  

 
r o z h o d n u t i e :  

 
   
 Finančné riaditeľstvo SR podľa § 4c ods. 5 zákona č. 289/2008 Z . z. v znení neskorších predpisov na základe 
žiadosti výrobcu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska ELCOM, spoločnosť s ručením 
obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01  Prešov, IČO: 00695599, č. 6/02156914/2019 zo dňa 13.02.2019 
 

v y d á v a   c e r t i f i k á t  
 
 

 na pokladničný program Euro 150/o Flexy BAT verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia 
v1.1.1 so spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

 na pokladničný program Euro 150/o Flexy STD verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia 
v1.1.1 so spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

 na pokladničný program Euro 150/o Flexy Plus verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia 
v1.1.1 so spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

 na pokladničný program Euro 150i/o Flexy BAT verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia 
v1.1.1 so spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

 na pokladničný program Euro 150i/o Flexy Plus verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia 
v1.1.1 so spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

 na pokladničný program Euro-150TE verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia v1.1.1 so 
spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

 na pokladničný program Euro-150 Flexy Plus verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia 
v1.1.1 so spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

 
  

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 13.02.2019 bola na Finančné riaditeľstvo SR doručená žiadosť o certifikáciu evidovaná pod                                  
č. 6/02156914/2019, ktorou výrobca žiadal o overenie splnenia požiadaviek § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. na: 
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pokladničný program Euro 150/o Flexy BAT verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia v1.1.1 so 
spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

na pokladničný program Euro 150/o Flexy STD verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia v1.1.1 so 
spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

pokladničný program Euro 150/o Flexy Plus verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia v1.1.1 so 
spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

pokladničný program Euro 150i/o Flexy BAT verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia v1.1.1 so 
spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

pokladničný program Euro 150i/o Flexy Plus verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia v1.1.1 so 
spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

pokladničný program Euro-150TE verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia v1.1.1 so spoločným 
jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74   

pokladničný program Euro-150 Flexy Plus verzia v1.100.01 a na chránené dátové úložisko ICM verzia v1.1.1 so 
spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74  .  

Výrobca predložil Finančnému riaditeľstvu SR všetky potrebné doklady a veci, ktoré boli nevyhnutné na 
posúdenie splnenia požiadaviek na pokladničný program a chránené dátové úložisko podľa § 4a ods. 2 zákona č. 
289/2008 Z.z. 

Finančné riaditeľstvo SR po posúdení predložených dokladov a vecí overilo splnenie požiadaviek na pokladničný 
program a chránené dátové úložisko podľa § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z.z.  

Predložený pokladničný program Euro 150/o Flexy BAT, Euro 150/o Flexy STD, Euro 150/o Flexy Plus, Euro 
150i/o Flexy BAT, Euro 150i/o Flexy Plus, Euro-150TE a Euro-150 Flexy Plus verzia v1.100.01 a chránené dátové 
úložisko ICM verzia v1.1.1 so spoločným jedinečným identifikátorom cadb3074f5f36e0af0ea04ed6fba88c11db0aa74 
spĺňajú požiadavky na pokladničný program a chránené dátové úložisko podľa § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z.z.. 

 Na základe uvedeného Finančné riaditeľstvo SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 
Poučenie: 

V zmysle § 4c ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a 
chráneného dátového úložiska je povinný finančnému riaditeľstvu poskytnúť pokladničný program a chránené dátové 
úložisko počas celej výroby a predaja a počas piatich rokov, ktoré bezprostredne nasledujú po skončení výroby a 
predaja. 

V zmysle § 4c ods. 10 zákona č. 289/2008 Z. z. výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a 
chráneného dátového úložiska je povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu každú aktualizáciu pokladničného 
programu spolu s popisom vykonaných zmien do 15 dní odo dňa ich vykonania. Súčasťou oznámenia je aj 
aktualizovaná dokumentácia pokladničného programu spolu so skompilovanou verziou pokladničného programu. 
Finančné riaditeľstvo posúdi vykonané zmeny, a ak tieto majú vplyv na požiadavky na pokladničný program podľa § 
4a ods. 2 alebo na výsledky testovacích scenárov podľa odseku 2 písm. c), vyzve výrobcu, dovozcu alebo 
distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, aby postupoval primerane podľa odseku 2. 
Pri zmene alebo pri úprave chráneného dátového úložiska sa primerane postupuje podľa prvej až tretej vety a 
odseku 2. 

V zmysle § 4c ods. 11 zákona č. 289/2008 Z. z. výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a 
chráneného dátového úložiska je povinný predať podnikateľovi len taký pokladničný program a chránené dátové 
úložisko, na ktoré finančné riaditeľstvo vydalo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného 
dátového úložiska. 

V zmysle § 4c ods. 12 posledná veta zákona č. 289/2008 Z. z. ak výrobca, dovozca alebo distribútor 
pokladničného programu a chráneného dátového úložiska poruší povinnosť podľa odseku 4 alebo odseku 10, 
finančné riaditeľstvo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska zruší a o 
tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informuje podnikateľa. Informáciu o zrušení rozhodnutia o 
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certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska finančné riaditeľstvo uvedie na svojom 
webovom sídle do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 4c ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov nemožno 
podať odvolanie. Rozhodnutie možno preskúmať súdom. 

 Rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je platné najviac päť rokov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 
 
 
 

 
 
 
 
     

pplk. Ing. Ladislav Hanniker 
                                     generálny riaditeľ sekcie 

  Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizika 
           Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


