
 

 
 

 
 
 
 

O2 končí s predajom svojej eKasy, odštartovalo 

spoluprácu s dodávateľom FiskalPRO. Zákazníkov už 

migruje na nové riešenie 

 

 

V Bratislave, 27. 8. 2021 

  

O2 ukončuje v auguste ponuku svojho riešenia elektronickej online pokladnice O2 eKasa. 

Svojich zákazníkov presúva na overené a funkčné riešenie s novým partnerom FiskalPRO. 

K tomuto kroku O2 pristúpilo po neštandardnom postupe jedného zo subdodávateľov 

pôvodného produktu O2 eKasa. 

 

 

Službu online registračnej pokladnice O2 eKasa využívalo k polovici augusta približne 4 tisíc 

zákazníkov. Po tom ako sa vyskytli technické obmedzenia pôvodného riešenia, začalo O2 

pripravovať prechod na nové riešenie s partnerom FiskalPRO. Svojich zákazníkov informuje 

viacerými kanálmi a postupne ich migruje na nové riešenie. 

 

„Pôvodný produkt O2 eKasa už naďalej nebudeme mať v ponuke. Zákazníkom, ktorí ho využívajú, 

pomáhame s migráciou k novému dohodnutému dodávateľovi online registračných pokladníc tak, 

aby zmenu pocítili čo najmenej. Zároveň sme zákazníkom odpustili mesačný poplatok spojený so 

službou O2 eKasa,“ uviedol Tomáš Masár, riaditeľ stratégie a obchodných príležitostí O2.  

V súlade s ohlásenými krokmi O2 príde už v najbližších dňoch k začatiu formálneho procesu vo 

vzťahu k udelenej certifikácii, ktorého výsledkom bude zánik certifikácie pôvodného systému O2 

eKasa. 

Ako ďalej Tomáš Masár dodal: „Vzniknutú situáciu pravidelne konzultujeme s finančnou správou 

a informujeme jej zástupcov o našom postupe. Zároveň zákazníkov upozorňujeme, že s ohľadom na 

plánovaný zánik certifikácie pôvodného riešenia je ich migrácia na nové riešenie nevyhnutná v čo 

najkratšom čase.“  

 

Ponuka pre podnikateľov s partnerom FiskalPRO 

O2 pri samotnej migrácii zákazníkom ponúka overené riešenie s renomovaným partnerom 

FiskalPRO. Objednať si ho môžu aj noví zákazníci, ktorí majú na výber z dvoch riešení za 

podobných podmienok ako to bolo pri pôvodnej ponuke O2 eKasa. Ide o stolové riešenie FiskalPRO 

O2 4G a kompaktné mobilné zariadenie FiskalPRO O2 N3. Všetky informácie o novom riešení 

a o tom ako postupovať nájdu zákazníci na webe https://www.o2.sk/ponuka/biznis-riesenia/o2-

ekasa. 

 

 

 

 

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

Informácie sú k dispozícii aj na  www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia. 
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša 

revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým 

portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko 

skutočne neobmedzený program na volania a SMS, ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE 

siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. Operátor sa teší konštantne najvyššej 

zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež 

vyhlásený najlepším zamestnávateľom medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon 

Hewitt. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb zohľadňuje aj získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001.  


