
Manuál na vytvorenie a použitie QR kódu 

Dôvod: 

V súčasnosti väčšina ľudí pristupuje na internet cez mobilné telefóny. Práve mobilné telefóny 
a aplikácie v nich používajú ľudia pri mnohých každodenných záležitostiach, medzi ktoré patria aj 
finančné platby.  

QR kód je praktickou pomôckou práve pre ľudí, ktorí používajú na internetové bankovníctvo mobilné 
aplikácie. Výrazným spôsobom im uľahčí čas aj námahu, nakoľko nebude potrebné prepisovať IBAN 
účtu a ďalšie informácie dôležité pre platbu. Všetko sa načíta jednoduchým zoskenovaním QR kódu.  

 

Cieľ: 

Cieľom je poskytnúť jednoduchý návod na vytvorenie QR kódu a uviesť pár praktických príkladov jeho 
použitia.   

 

Tvorba QR kódu: 

 Choď na stránku: https://bsqr.co/generator 
 Ak treba, v pravom hornom rohu si zmeň jazyk na „slovenský“  
 Zaklikni IBAN 
 Vyplň povinné údaje: IBAN (povinný údaj), Mena (povinný údaj) 
 Ak treba, vyplň nepovinné údaje: Variabilný symbol - ľubovoľne voliteľný, podľa vašich 

potrieb alebo nastavenia účtovníctva; ďalšie údaje  
 Rada: ak sa dátum splatnosti vyplní automaticky, môžeš ho vymazať 
 Nemusíš vypĺňať: adresu prijímateľa, meno prijímateľa 
 Rada: Pokiaľ potrebuješ konkrétnu sumu (napr. za cirkevný príspevok, letný tábor, atď), tak 

vyplníš políčko Čiastka. Ak robíš QR kód na milodar, políčko Čiastka necháš prázdne – vyplní 
ho platca.  

 Rada: Do správy pre prijímateľa môžeš predvyplniť niektoré údaje a do zátvorky dať príklad. 
Napr.: CP 2020 (meno). Platca tak bude vedieť, že má vyplniť svoje meno. Ty budeš vo výpise 
mať údaj, že ide o cirkevný príspevok za rok 2020 od daného človeka.  

 Klikneš Generuj 

 



 

 

Publikovanie QR kódu 

Keď máš QR kód vytvorený, môžeš si ho vystrihnúť napr. programom Nástroj na vystrihovanie 
(Snipping tool). (Rada: Ak potrebuješ QR kód zväčšiť, môžeš si zväčšiť obrazovku prehliadača 
podržaním CTRL a skrolovaním kolieska ma myši, prípadne cez horné menu prehliadača).  

QR kód si uložíte ako obrázok v PC a použijete podľa potreby.  

Použitie:  

QR kód s informáciou na aký účel slúži (napr. milodar, cirkevný príspevok, podpora danej akcie, atď) 
môžeš dať na webovú stránku, Facebook, do časopisu, bulletinu, či programu, keď máte v zbore 
(senioráte, dištrikte) slávnostnú príležitosť, alebo keď robíte v zbore tábor pre deti, či ďalšie aktivity. 
Môžeš ho tiež vytlačiť na samostatný papier a zverejniť na zborovej nástenke. Mnohým ľuďom tým 
výrazne uľahčíš možnosť podporiť váš CZ, či konkrétnu akciu. 

 

Príklady použitia: 

Cirkevný príspevok: 

CZ vytvorí QR kód a zverejní ho v bulletine s nasledovným oznamom: Na rok 2020 schválil konvent CP 
vo výške 10€ na osobu. Môžete ho uhradiť osobne, alebo bankovým prevodom na účet IBAN SKXX 



0000YYYYYYYY. Pri platbe mobilnou aplikáciou môžete ako pomôcku využiť QR kód. Do informácie pre 
prijímateľa treba vpísať meno za koho sa príspevok uhrádza.  

Výsledok: Vidíme, že po zoskenovaní QR kódu mobilnou aplikáciou je vyplnený IBAN (číslo účtu), 
suma (10€), variabilný aj konštantný symbol, informácia pre príjemcu, kde je údaj, že sa jedná o CP za 
rok 2020 a treba doplniť meno. Ak daný člen CZ bude platiť za viac ľudí, môže podľa potreby zmeniť 
aj sumu. 

 

 

 

Milodar:  

CZ vytvorí QR kód a zverejní ho v časopise s nasledovným oznamom: Milodary môžete uhradiť aj 
prostredníctvom bankového prevodu na účet IBAN SKXX 0000YYYYYYYY. Pri platbe mobilnou 
aplikáciou vám pomôže QR kód. Po zoskenovaní QR kódu je potrebné doplniť sumu a meno.  



Výsledok: Vidíme, že aplikácia platcu upozornila, že suma nie je vyplnená. Vyplnený je IBAN, 
variabilný aj konštantný symbol a poznámka pre príjemcu, že ide o milodar (treba doplniť meno 
darcu). 

 

 

 

 



Rada: Vždy odporúčame uvádzať informáciu s platobnými údajmi spolu s QR kódom, teda nie len 
samotný QR kód. Viď príklad: 

 

 

 

Otázky: 

Svoje otázky píšte na emailovú adresu media@ecav.sk. Radi vám pomôžeme.  

 

Pripravil: 

Mediálny výbor ECAV 


