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Kašmírska 17, Bratislava – Trnávka

Kadnárova 37, Bratislava – Rača

Molecova 4, Bratislava – Karlova Ves

Hečkova 1, Pezinok – Grinava

Husitská 28, Praha – Žižkov
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Šéf spoločnosti LB SERVIS 
Luboš Bodiš: Budúcnosť je 
v  bezhotovostných platbách
Je zakladateľom a majiteľom spoločnosti LB SERVIS, ktorá sa za viac 
ako 15 rokov svojej existencie vypracovala na jedného z najväčších 
predajcov a servisných garantov fiskálnych zariadení na Slovensku. 
Dnes sa už môže pochváliť viacerými zabehnutými prevádzkami 
v Bratislave, Pezinku či dokonca aj v Prahe, pričom v poradí už piatu 
slávnostne otvorí tento mesiac v bratislavskej Karlovej Vsi. Ako v súčasnosti vyzerá trh s registračnými 
pokladnicami sme sa v krátkosti porozprávali s úspešným podnikateľom v tejto oblasti Lubošom Bodišom.  

Vidíte zmysel v otvorení 
ďalšej prevádzky?

Nakoľko od 1. apríla má naša spoločnosť 
otvorenú prevádzku na Špieszovej ulici, 
rozhodli sme sa vyjsť v ústrety zákazníkom 
otvorením novej prevádzky v danej lokalite, 
a to na Molecovej ulici. Chceli sme poskyt-
núť lepšie parkovanie a  bezbariérový prí-
stup. Veľkou výhodou je aj to, že Petržalča-
nia to k nám majú už len cez most.

Takže vidíte potenciál v biznise 
s registračnými pokladnicami?

Vzhľadom na to, že robíme registračné 
pokladnice a  POS systémy už viac ako 15 
rokov, vidíme budúcnosť v  používaní pla-
tobných terminálov a práve táto prevádzka 
by sa mala niesť v  duchu pokladničných 
riešení. To znamená nielen užívanie zák-
ladných registračných pokladníc ako le-
gislatívne povinného nástroja, ale poklad-

ničné riešenie umožňujúce bezhotovostné 
platby, evidenciu zákazníkov, využívanie 
kreditných systémov a  vernostných kariet 
a podobne.

Je správne otvárať novú 
prevádzku v období, kedy 
virtuálna registračná pokladnica 
umožňuje využitie neobmedzene 
pre všetkých podnikateľov?

Virtuálna registračná pokladnica je síce 
otvorená pre všetkých podnikateľov, avšak 
funkcionalitne to nie je prepracovaný pok-
ladničný systém s množstvom funkcií, ktoré 
určite každá prevádzka ocení. Ide o nástroj 
spĺňajúci legislatívnu podobu, ale bohužiaľ 
s množstvom nevýhod.

Aké nevýhody máte na mysli?

Je to síce aplikácia otvorená všetkým pod-
nikateľom, ale bez možnosti nadstavbové-

ho systému. Neviem si napríklad predstaviť 
reštauráciu s  využívaním virtuálnej regis-
tračnej pokladnice a tlačením dokladov vo 
formáte tlačiarenského papiera. A  to ešte 
nehovoriac o  možnostiach prispôsobenia 
pokladničného systému konkrétnemu zá-
kazníkovi na mieru. To u virtuálnej poklad-
nici neprichádza do úvahy.

Pokladáte sa za lídrov v oblasti 
registračných pokladníc 
a POS systémov?

Pokiaľ viem, tak žiadna servisná organizácia 
nedisponuje toľkými technikmi, výjazdový-
mi autami, prevádzkami a  takým vybave-
ním ako my. Nehovoriac o promptnosti rie-
šenia servisných zákaziek, ako aj o prístupe 
našich zamestnancov a  o  príjemnom pro-
stredí na jednotlivých prevádzkach. Napo-
kon, každý z našich zákazníkov – súčasných 
aj budúcich, je u nás vítaný a môže sa o tom 
osobne presvedčiť.

Aj o pokladničné systémy 
je potrebné sa starať
Chystáte sa otvoriť si reštauráciu, bar či 
kaviareň? Kvalitná registračná pokladni-
ca či do posledného detailu premyslený 
pokladničný systém sa pre vás následne 
stanú nevyhnutnosťou.

Avšak samotným zakúpením regis-
tračnej pokladnice sa všetko ešte len za-
čína. Technická podpora, promptnosť pri 
riešení porúch či rôzne zaškolenia sú pri-
danou hodnotou, ktorú si musíte dôsled-
ne zvážiť ešte predtým, ako si vyberiete 
servisnú organizáciu.

Spoločnosť LB SERVIS, ktorá je jed-
nou z  najúspešnejších servisných orga-
nizácií v  oblasti registračných pokladníc 

a POS systémov, otvára novú prevádzku 
v bratislavskej Karlovej Vsi na Molecovej 
ulici č. 4. Okrem toho môžete služby jej 
technikov využiť aj na Trnávke, v Rači, Pe-
zinku a dokonca aj v Prahe.

Navštívte spoločnosť LB SERVIS na 
ktorejkoľvek z  prevádzok a  nechajte si 
poradiť od jej personálu. Okrem poraden-
stva vám dokážu ponúknuť pestrú paletu 
produktov v oblasti platobných terminá-
lov, registračných pokladníc a  poklad-
ničných softvérov, akými sú Oberon, MK 
Soft, iKelp, POS Mobile či Papaya. Ga-
rantujeme vám, že o pokladniciach vedia 
všetko!


