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Štátna pokladnica bude prijímať platby online a platiť bude možné aj kartou 
  
Štátna pokladnica (ŠP) v najbližších mesiacoch pripravuje spustenie služieb platobnej brány 
a priame  platby. Viacerým štátnym úradom a inštitúciám verejnej správy tak budú môcť občania platiť 
za služby bezhotovostne – platobnou kartou, bez nutnosti realizovať štandardný bankový prevod. 
Platby tak budú rýchlejšie a peniaze budú pripísané na účet danej inštitúcie bez zbytočného zdržania. 
Tento krok bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet a likviditu celého systému štátnej pokladnice. 
ŠP má v manažmente verejných financií jedinečné postavenie o. i. aj ako poskytovateľ platobných 
služieb pre subjekty verejnej správy. Realizuje až  25% celého platobného styku SR.  
  
Novinka pomôže nielen občanom, ktorí budú môcť platby inštitúciám verejnej správy realizovať 
platobnou kartou, ale pomôže aj samotným úradom, ktoré budú do projektu zapojené. Platby totiž 
budú realizované online a budú pripísané na účet takmer okamžite. Systém je určený pre všetky 
subjekty verejnej správy, ako napríklad úrady v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a iné.    
  
Ide o pokračovanie projektu „Moderná pokladnica“, ktorý ŠP realizuje  od  roku 2018. Projekt 
je zameraný na modernizáciu procesov, od prijímania platieb, spracovania až po ich zúčtovanie. 
Prioritou projektu je zabezpečiť pre klientov a občanov čo najjednoduchšiu formu vzájomného 
platobného styku.  
  
Tender na prijímanie online  platieb vypísala ŠP v druhej polovici minulého roka. Víťazom súťaže sa stal 
medzinárodný spracovateľ kartových transakcií, spoločnosť Global Payments Europe, s.r.o. so sídlom 
v Prahe. ŠP v spolupráci s GPE pripraví komplexný systém spracovania, ktorý zjednoduší a zefektívni 
platobné mechanizmy za služby verejnej správy tak, aby od júla mohli spustiť pilotnú prevádzku. 
  
ŠP vedie a spravuje účty, realizuje rozpočet klienta a poskytuje platobné služby subjektom verejnej 
správy. ŠP v roku 2019 spracovala viac ako 55 a pol  milióna prevodov smerujúcich do ŠP resp. 
zo ŠP a na účty vedené u iných poskytovateľov platobných služieb. Z hľadiska počtu príkazov 
realizovaných prostredníctvom platobného systému SIPS, v mene EUR v rámci Slovenska je  každá 
štvrtá medzibanková transakcia realizovaná prostredníctvom ŠP. 


