
Slovenská sporiteľňa Databanking API 

Slovenská sporiteľňa ponúka Databanking API - spôsob priamej komunikácie s bankou bez nutnosti exportných 

a importných súborov.  

Pred nastavením Databanking API komunikácie v programe Ekonomická agenda SQL je potrebné najprv aktivovať 

službu v SLSP. Čo sa týka postupu pre zákazníkov, platí, že majú dve skupiny klientov: 

    1. klienti, ktorí majú už dnes aktivovanú službu Business24 - tam je potrebné iba podpísať Prílohu č. 2 a 

všetko ostatné si spravíte v Ekonomickej agende SQL – pripojíte si účty a vytvoríte súhlas podpísaním 

bezpečnostnými prvkami, ktoré používate v Business24 

    2. klienti, ktorí majú službu George alebo starý Internetbanking – tí budú premigrovaní do služby B24 s 

nastavením kanálu Databanking automaticky.  

 

Nastavenie InternetBankingu pre komunikáciu SLSP Databanking API  

Aby mohol program Ekonomická agenda SQL komunikovať s Databanking API, musíme cez menu Číselníky – Ostatné 

– InternetBanking zadať nové nastavenia pre Internet Banking. Po stlačení klávesy Insert (alebo cez pravé tlačidlo 

myši a možnosť Pridaj) sa zobrazí okno pre definíciu nových nastavení: 

 

K účtu – po stlačení klávesy F9 (alebo po kliknutí na ...) vyberieme účet, pre ktorý chceme nastaviť komunikáciu cez 

Premium API 

Názov – automaticky sa doplní názov banky 

Aktívny – príznak musí byť zaškrtnutý aby sa použilo nové nastavenie. 

Na pôvodnom nastavení InternetBankingu cez výmenu exportných a importných súborov potom 

odznačíme tento príznak, aby sa staré nastavenie ďalej nevyužívalo (riadok s pôvodnými nastaveniami 

ostane po odznačení sivý). 

 

Nastavenie pre export príkazov na úhradu 

Spôsob odosielania – vyberieme možnosť Priama komunikácia s bankou 

Používať okamžité platby – ak je príznak zaškrtnutý, odoslané peniaze sa pripíšu na účet príjemcu do niekoľkých 

sekúnd (ak dané banky podporujú okamžité platby) 



Autorizovať dodatočne cez IB – zaškrtneme v prípade, že export príkazu a autorizáciu príkazu robia dve rozličné 

osoby (po vytvorení exportu sa nebude automaticky zobrazovať stránka banky pre potvrdenie). Ak príznak nebude 

zaškrtnutý, tak sa hneď po vytvorení exportu zobrazí stránka banky pre autorizáciu platby.  

 

 

Nastavenie pre import výpisov obratov účtov 

Spôsob načítania – vyberieme možnosť Priama komunikácia s bankou  

Typ dokladu – z číselníka typov dokladov zvolíme typ pre bankové doklady 

Číslovanie výpisov – nastavíme na možnosť M mesačné 

 



Nastavenie pre priamu komunikáciu s bankou 

Banka – zvolíme Slovenská sporiteľňa Databanking API  

Súhlas s prístupom - po stlačení klávesy F9 (alebo po kliknutí na ...) sa zobrazí okno Banking – súhlasy k prístupom 

k účtom. V tomto okne potom pridáme po stlačení klávesy Insert nastavenia pre súhlas prístupu Ekonomickej agendy 

SQL k účtu: 

 

Banka – vyberieme možnosť SLSP Databanking 

Popis – vyplní sa automaticky 

 

Po vyplnení údajov je potrebné stlačiť tlačidlo Autorizuj súhlas na prístup k účtom. Následne budete presmerovaný 

do bankingu Slovenskej sporiteľne: 

 

  



 

 

Po prihlásení sa zobrazí stránka pre udelenie prístupových práv pre Ekonomickú agendu SQL. 

 

  



   



Po úspešnej autorizácii sa vyplní ID súhlasu. Súhlas k prístupu je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo 

Vymaž súhlas na prístup k účtom. 

 

 

Dátum Platnosť do v okne Banking – súhlasy s prístupom k účtom sa vyplní po prvej komunikácii s bankou. Získaný 

súhlas platí 180 dní. V období 14 dní (a menej) pred vypršaním platnosti súhlasu program automaticky ponúkne 

predĺženie súhlasu na prístup k účtu. Platnosť je možné kedykoľvek predlžiť na stránke Slovenskej sporiteľne po 

kliknutí na Autorizuj súhlas na prístup k účtom. 

 

Výmena údajov s využitím API pre priamu komunikáciu 

 

Import výpisu obratov účtu 

Ak chceme načítať obraty účtu, otvoríme cez menu Účtovníctvo – Účtovný denník. Po kliknutí na pravé tlačidlo myši 

vyberieme možnosť Nástroje – Import výpisu obratov účtu z HB/IB (alebo stlačíme v denníku klávesovú skratku 

Alt+B).  

 

  



Ak je v údajoch firmy zaevidovaných viac bankových účtov, tak sa následne zobrazí okno, kde zvolíme z ktorého účtu 

chceme načítať obraty: 

 

Do časti Obraty za obdobie sa automaticky predvolí dátum nasledujúci po poslednom zaúčtovanom bankovom 

doklade až po predchádzajúci deň. Interval je možné ručne zmeniť, ale potom je potrebné dávať pozor na duplicitné 

zaúčtovanie obratov účtu. 

 

Po potvrdení program načíta obraty zvoleného účtu: 

 

Čierne riadky sú pripravené na zaúčtovanie, červené treba pred zaúčtovaním ručne priradiť. 

 

Export príkazov na úhradu 

Export príkazov na úhradu je možné vykonať cez Účtovníctvo z okna Saldokonto. Cez pravé tlačidlo myši 

(alebo klávesovú skratku Alt+U ) vyberieme možnosť Pridaj na príkaz na úhradu. Ak chceme do príkazu 

zaradiť viacero záväzkov, potom to zopakujeme postupne na všetkých záväzkoch. Vedľa záväzkov, ktoré už 

boli pridané do príkazu na úhradu je vľavo v stĺpci príkaz zobrazená čiastka. Následne vytvoríme príkaz na 

úhradu cez pravé tlačidlo myši a možnosť Vytvor príkaz na úhradu (alebo klávesovú skratku Ctrl+U ). 

 



 

Po vytvorení príkazu sa zobrazí okno Príkazy na úhradu. Príkazy sa vytvárajú samostatne pre slovenské a samostatne 

pre zahraničné banky, rovnako sú rozdelené aj podľa dátumu.   

 

Príkaz odošleme cez pravé tlačidlo myši a možnosť Export príkazov cez HB/IB (alebo klávesovú skratku Alt+B). 

 

Následne sa zobrazí filter, v ktorom si vyberieme, ktoré príkazy na úhradu chceme odoslať. Po odoslaní budete 

presmerovaní na stránku Slovenskej sporiteľne: 



 

 

 

 

 

 



 

Po zadaní SMS kódu budú príkazy na úhradu exportované do banky. Ak bol v nastaveniach InternetBankingu 

zaškrtnutý príznak Autorizovať dodatočne cez IB, potom je potom potrebné exportované príkazy dodatočne 

autorizovať v InternetBankingu banky. 

 


