
 
 
 
 
 
 
 

Dobrý deň. 
 
Dňa 21.1.2011 Ministerstvo vnútra zaregistrovalo  
Asociáciu výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc.  
Zakladajúcimi členmi sú spoločnosti BOWA s.r.o,NRSYS s.r.o., UPOS SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.,  
VAROS TRADE s.r.o.. 
 
Asociácia bola vytvorená za účelom podpory  používania a realizácie kvalitných, overených, 
certifikovaných elektronických registračných pokladníc. Podporou sa pre plnenie účelu asociácie 
rozumie činnosť uskutočňovaná sústreďovaním a šírením teoretických a praktických poznatkov z 
oblasti elektronických registračných pokladníc v radoch členov a verejnosti, formou organizovania 
školení, seminárov, diskusií, uskutočňovaním PR aktivít a pod. 
 
Hlavné ciele asociácie sú nasledovné: 
a) podpora vysokého štandardu dodržiavania podmienok kvality výroby a realizácie elektronických 
registračných pokladníc,  
b) podpora využívania elektronických registračných pokladníc smerujúcich k dlhodobým ekologickým, 
ekonomickým a energetickým efektom,  
c) podpora vzdelávania, zvyšovanie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o prínosoch a 
podmienkach uplatňovania elektronických registračných pokladníc na prospech konečného 
spotrebiteľa,  
d) podpora harmonizácie noriem a predpisov o elektronických registračných pokladniciach s normami 
a predpismi Európskej únie, 
e) iniciatívne sa podieľať na tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych opatreniach, ktoré ovplyvňujú 
podnikanie v oblasti elektronických registračných pokladníc a vytvárať podmienky v oblasti 
hospodárskej politiky štátu na podporu podnikania v danej oblasti tak, aby boli kolektívne záujmy 
všetkých členov vo vzťahu s tretími stranami pri právnych, odborných, obchodných otázkach a pri 
zastupovaní navonok postupne dosiahnuté podmienky, ktoré sú obvyklé vo vyspelých ekonomikách. 
f) chrániť kolektívne záujmy všetkých členov vo vzťahu s tretími stranami pri právnych,     odborných, 
obchodných otázkach a pri zastupovaní navonok. 
 
1. Prínos asociácie pre členov asociácie 
  
Každému členovi asociácia poskytne pomoc pri komunikácií so št. správou aj s právnou podporou. 
Uľahčí sa riešenie problémov s daňovými úradmi, s certifikačným úradom a ministerstvom financií. 
Asociácia pravidelne zverejní na svojej web stránke získané novinky a  podelí sa o skúsenosti s členmi 
pravidelným mailingom. Členovia sa budú môcť prihlásiť do diskusného fóra na web stránke asociácie.   
 
2. Prínos asociácie pre štátne orgány – ministerstvo financií SR, daňové riaditeľstvo SR, 
colné orgány, EVPU 
 
Pre štátne orgány asociácia ponúkne spoluprácu pri  príprave legislatívnych noriem a technickú 
podporu pre oblasť elektronických registračných pokladníc (ERP). Navrhne aj riešenie pre jednotnú 
formu kontroly dokladov z ERP, kde sa využijú aj poznatky a skúsenosti výrobcov ERP z ostatných 
krajín využívajúcich fiškálne moduly. Prostredníctvom asociácie budú mať členovia možnosť aktívnej 
spoluúčasti na tvorbe právnych noriem. 
 
3. Prínos pre majiteľov pokladníc 
 
Asociácia poskytne majiteľom pokladníc konštruktívne informácie o certifikovaných ERP. Asociácia 
poskytne praktické rady pri odhaľovaní podvodov a podozrivých operácií personálu. Podľa zákona 
servis pokladníc preberajú na seba servisné organizácie a nesú aj plnú zodpovednosť za jeho 
vykonanie, preto asociácia prijme za členov len „čisté“ servisné strediská a ERP riešenia. Ich zoznam 
bude uverejnený na web stránke asociácie. 
 
4. Prínos pre zákazníkov 
  
Zákazník má dostať presný a zrozumiteľný pokladničný doklad ( z dôvodu reklamácií, evidencie 
platieb, odpočet DPH, záruky) s dôrazom na bezpečnosť ( platobné karty, ...). 
Kultúra predaja by mala byť  hodná 21. storočia.  
 
Ak Vás obsah tohto emailu oslovil, ponúkame Vám členstvo v asociácií a radi využijeme Váš tvorivý 
potenciál. 
 
Valné zhromaždenie asociácie na svojom zasadnutí dňa 1.2.2011 určilo výšku členského príspevku 
pre kalendárny rok 2011 na 70,- Euro pre každého riadneho člena. 
  
 
 
Web stránka: www.aserp.sk 
Email: aserp@aserp.sk 
 

 


