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Rýchle a jednoduché platenie faktúr vďaka skenovaniu QR kódov  
 
Zaplatiť  faktúry  rýchlo  a jednoducho,  len  zosnímaním  QR  kódu,  môžu  klienti  Slovenskej 
sporiteľne.  Stačí zoskenovať QR kód na faktúre a pohodlne jedným dotykom zaplatiť faktúry cez 
mobilnú aplikáciu Platby. Namiesto zadávania príkazov do internetbankingu či platenia na pošte je 
tak úhrada faktúry možná prostredníctvom smartfónu v priebehu niekoľkých a sekúnd. Slovenská 
sporiteľňa je prvou bankou na Slovensku, ktorá podporuje skenovanie QR kódov od spoločnosti 
Forsys vďaka riešeniu PAY by Square. 

Jednoduché a bezpečné
Využiť inovatívny spôsob úhrady už majú možnosť všetci tí, ktorí používajú účtovný softvér spoločnosti 
SUPERFAKTURA.sk.  Postupne budú pribúdať  ďalší  vydavatelia  faktúr,  najmä z oblasti  poisťovníctva, 
telekomunikačných služieb a dodávateľov energií.  Systém v praxi  funguje tak,  že vystavovateľ  faktúry 
vytvorí platobný príkaz spolu so všetkými potrebnými údajmi na jeho úhradu do By Square QR kódu .  
„Ľudia tento kód nájdu buď vytlačený na svojej faktúre, alebo sa im zobrazí v elektronickej verzii faktúry  
priamo v ich počítači. Následne stačí, ak kód zosnímajú svojím mobilným zaradením, a všetky potrebné 
údaje  sa  im  automaticky  zobrazia  v internetbankingu,  kde  ich  iba  uhradia,“  vysvetľuje  jednoduchosť 
aplikácie Michal Grajcar, vedúci oddelenia elektronických kanálov a platieb Slovenskej sporiteľne. 
V prípade, že klientovi príde faktúra elektronicky (e-mail alebo do internetbankingu), nie je potrebné ani 
snímať  QR  kód  mobilným  zariadením.  Internetbanking  dokáže  takúto  faktúru  automaticky 
pretransformovať do platobného príkazu, ktorý stačí následne zaplatiť jedným kliknutím.
Aj napriek jednoduchosti ide o bezpečné riešenie,  samotný systém By Square je zabezpečený až tromi 
stupňami ochrany.

Mobilná aplikácia Platby už aj so Skenerom
Slovenská sporiteľňa taktiež rozšírila svoju mobilnú aplikáciu Platby o vylepšený Skener čiarových kódov, 
ktorý bol donedávna samostatnou aplikáciou. Zlúčenie týchto dvoch aplikácií prinesie používateľom ešte 
väčší komfort pri platení prostredníctvom smartfónu. Aplikácia Platby tak bude slúžiť nie len na zadávanie 
platobných príkazov, ale aj na skenovanie poštových poukážok cez  čiarové kódy či By Square QR kódy 
a ich jednoduché uhradenie. Na Slovensku je podporovaná najrozšírenejšími mobilnými platformami iOS 
aj Android, ľudia si ju môžu stiahnuť z darmo z Apple Store alebo Google Play.

Osekenovaním QR kódu si môžete bezplatne stiahnuť aplikáciu Platby do 
svojho smartfónu: 

http://platby.slsp.sk/

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej 
sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre 
obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 295 obchodných 
miestach a 18 firemných centrách na celom Slovensku.
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