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1. Prvé spustenie programu v roku 2009 
 
Po nainštalovaní programu nie je potrebné kopírovať žiadne súbory „mimo“ program. Program všetky 
potrebné prenosy vykoná sám po spustení v roku 2009. 
Po spustení upozorní na neexistenciu licenčného súboru a bude pracovať ako demo verzia. Tento stav je 
v poriadku. 
 

 
 
Pokračujete tlačidlo Pokračuj. Pri prvom spustení nie je potrebné zadávať žiadne heslo. Program pokračuje 
dialógovým oknom: 
 

 
 
 
Zadajte účtovné obdobie - zadáte rok, pre ktorý inštaláciu vytvárate. Nie je možné zadať menší rok ako 
rok 2009. 
Adresár - zadáte adresár, v ktorom máte nainštalovaný program platný pre rok 2008. V prípade, že zadáte 
neexistujúci adresár, program otvorí dialógové okno: 
 

 
 
 
Áno - program sa vráti späť a bude žiadať zadanie existujúceho adresára, v ktorom ste spracovávali rok 
2008 
Nie - v prípade, že ste nový užívatelia programu basic.sk. Program pokračuje v inštalácii. 
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2. Služby - Konfigurácia programu - Parametre programu - záložka Parametre účtovnej 
jednotky 

 

 
 
Skratka národnej peňažnej meny je automaticky nastavená na EUR. Hodnotu nie je možné meniť. 
Doplnený parameter Počet desatinných miest .... Maximálna hodnota, ktorú je možné nastaviť je 5. 
 
K ďalším zmenám v nastavení parametrov nedošlo. 
 
 

3. Služby - Import údajov - Import počiatočných stavov - postup spoločný pre jednoduché a 
podvojné účtovníctvo 

 
 

• Súbory účtovnej jednotky - prenos číselníkov z roku 2008 pre konkrétnu účtovnú jednotku. Pri 
importe nedošlo k zmene oproti minulým rokom. 

• Evidencia zásob - bod 4. sprievodného listu 
• Evidencia objednávok - importované hodnoty budú prepočítané konverzným kurzom na EUR, 

zaokrúhlené matematicky na 2 desatinné miesta 
• Zákazková kniha - importované hodnoty budú prepočítané konverzným kurzom na EUR, 

zaokrúhlené matematicky na 2 desatinné miesta.  
• Ostatné pohľadávky a záväzky - importované hodnoty budú prepočítané konverzným kurzom na 

EUR, zaokrúhlené matematicky na 2 desatinné miesta 
o  celková dlžná suma prepočítaná na EUR 
o  predchádzajúce splátky prepočítané na EUR 

• Vyšlé faktúry - bod 5. sprievodného listu 
• Došlé faktúry - bod 6. sprievodného listu 
• Jazdy motorovým vozidlom - importované hodnoty budú prepočítané konverzným kurzom na 

EUR, zaokrúhlené matematicky na 2 desatinné miesta 
• Krátkodobý majetok - importované hodnoty budú prepočítané konverzným kurzom na EUR, 

zaokrúhlené matematicky na 2 desatinné miesta 
• Dlhodobý majetok - bod 7. sprievodného listu 
• Ceniny - nominálne hodnoty cenín budú prenesené v SKK, celkové hodnoty cenín budú 

prepočítané konverzným kurzom na EUR, zaokrúhlené matematicky na 2 desatinné miesta 
• Evidencia DPH - bod 8. sprievodného listu, 
• Zamestnanci - Mzdy - bod 16. sprievodného listu 
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4. Import počiatočných stavov - Zásoby 

 
Po spustení služby import program ponúkne dialógové okno: 
 

 
 
Spôsob zaokrúhlenia - Matematicky od čísla 1 po číslo 4 zaokrúhlenie smerom dole, od 5 po 9 smerom 
hore, Nahor program zaokrúhli poslednú číslicu podľa počtu desatinných miest vždy hore, Nadol program 
zaokrúhli poslednú číslicu podľa počtu desatinných miest vždy dole 
Počet desatinných miest - určuje počet desatinných miest jednotkovej ceny zásoby po konverzii na 
EUR. Maximálna hodnota je 5. 
 
Po ukončení importu program vytvorí tlačovú zostavu. 
 

 
 
Zostava informuje o spôsobe prepočtu (zaokrúhlenie matematicky, počet desatinných miest 3, nastavené 
užívateľom): 
 
Skladová cena: 
v SKK - pôvodná jednotková cena zásoby v roku 2008 
v EUR - prepočítaná jednotková cena zásoby s počtom desatinných miest určených pri spustení 
 
Množstvo - aktuálne množstvo na sklade pri uzávierke skladu 
 
Hodnota: 
v SKK - pôvodná celková hodnota zásob počítaná ako JC v SKK * množstvo 
v EUR - prepočítaná hodnota zásob počítaná ako JC v EUR * množstvo 
 
Celkom: 
v SKK - súčet hodnôt jednotlivých zásob v SKK 
v EUR - súčet hodnôt jednotlivých zásob v EUR 
 
Pri opakovanom importe zásob sú zmazané všetky pohyby aktuálneho roku (2009). 
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5. Import počiatočných stavov - Vyšlé faktúry 
 
Jednoduché účtovníctvo: 
 

 
 
Zostava informuje o spôsobe prepočtu (počet desatinných miest 2, zaokrúhlenie matematicky, nastavené 
programom): 
 
Faktúry v mene SK: 
Zostatok SK - pôvodný zostatok v SKK, t.j. predpis mínus čiastočná úhrada 
Zostatok EUR - zostatok SKK / konverzný kurz zaokrúhlený na 2 desatinné miesta matematicky 
 
Faktúry v mene EUR: 
Zostatok v EUR - pôvodný zostatok v EUR, t.j. predpis mínus úhrada v EUR 
 
Faktúry v mene rôzna ako SKK a EUR: 
Zostatok v SKK - pôvodný zostatok v SKK ocenený kurzom NBS podľa dátumu dodania 
Zostatok CM - pôvodný zostatok v CM, t.j. predpis mínus úhrada v CM 
Zostatok EUR - pôvodný zostatok SKK / konverzný kurz zaokrúhlený na 2 desatinné miesta matematicky 
 
Podvojné účtovníctvo: 
 

 
Zostava informuje o spôsobe prepočtu (počet desatinných miest 2, zaokrúhlenie matematicky, nastavené 
programom): 
 
Faktúry v mene SK: 
Zostatok SK - pôvodný zostatok v SKK, t.j. predpis mínus čiastočná úhrada 
Zostatok EUR - zostatok SKK / konverzný kurz zaokrúhlený na 2 desatinné miesta matematicky 
 
Faktúry v mene EUR: 
Zostatok v EUR - pôvodný zostatok v EUR, t.j. predpis mínus úhrada v EUR 
 
Faktúry v mene rôzna ako SKK a EUR: 
Zostatok v SKK - pôvodný zostatok v SKK ocenený kurzom NBS k 31.12.2008 
Zostatok CM - pôvodný zostatok v CM, t.j. predpis mínus úhrada v CM 
Zostatok EUR - pôvodný zostatok SKK ocenený kurzom NBS k 31.12.2008 / konverzný kurz zaokrúhlený 
na 2 desatinné miesta matematicky 
 
Vyšlé faktúry je možné importovať len raz. Pri opakovanom importe nie sú položky už raz 
naimportované mazané, dochádza k znásobeniu importovaných položiek. Prenesené faktúry sú zapísané 
bez položiek faktúr aj bez položiek úhrad. 
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6. Import počiatočných stavov - Došlé faktúry 
 
Jednoduché účtovníctvo: 
 

 
 
Zostava informuje o spôsobe prepočtu (počet desatinných miest 2, zaokrúhlenie matematicky, nastavené 
programom): 
 
Faktúry v mene SK : 
Zostatok SK - pôvodný zostatok v SKK, t.j. predpis mínus čiastočná úhrada 
Zostatok EUR - zostatok SKK / konverzný kurz zaokrúhlený na 2 desatinné miesta matematicky 
 
Faktúry v mene EUR: 
Zostatok v EUR - pôvodný zostatok v EUR, t.j. predpis mínus úhrada v EUR 
 
Faktúry v mene rôzna ako SKK a EUR: 
Zostatok v SKK - pôvodný zostatok v SKK ocenený kurzom NBS podľa dátumu dodania 
Zostatok CM - pôvodný zostatok v CM, t.j. predpis mínus úhrada v CM 
Zostatok EUR - pôvodný zostatok SKK / konverzný kurz zaokrúhlený na 2 desatinné miesta matematicky 
 
Podvojné účtovníctvo: 
 

 
Zostava informuje o spôsobe prepočtu (počet desatinných miest 2, zaokrúhlenie matematicky, nastavené 
programom): 
 
Faktúry v mene SK: 
Zostatok SK - pôvodný zostatok v SKK, t.j. predpis mínus čiastočná úhrada 
Zostatok EUR - zostatok SKK / konverzný kurz zaokrúhlený na 2 desatinné miesta matematicky. V prípade, 
že importovaná faktúra má príznak JCD, prepočítaná hodnota v EUR je zaokrúhlená na 2 desatinné miesta 
smerom dole. 
 
Faktúry v mene EUR: 
Zostatok v EUR - pôvodný zostatok v EUR, t.j. predpis mínus úhrada v EUR 
 
Faktúry v mene rôzna ako SKK a EUR: 
Zostatok v SKK - pôvodný zostatok v SKK ocenený kurzom NBS k 31.12.2008 
Zostatok CM - pôvodný zostatok v CM, t.j. predpis mínus úhrada v CM 
Zostatok EUR - pôvodný zostatok SKK ocenený kurzom NBS k 31.12.2008 / konverzný kurz zaokrúhlený 
na 2 desatinné miesta matematicky 
 
Došlé faktúry je možné importovať len raz. Pri opakovanom importe nie sú položky už raz 
naimportované mazané, dochádza k znásobeniu importovaných položiek. Prenesené faktúry sú zapísané 
bez položiek faktúr aj bez položiek úhrad. 
 

7. Import počiatočných stavov - Dlhodobý majetok 
 
Import počiatočných stavov vykonáte obvyklým spôsobom. Pre uskutočnenie konverzie je potrebné po 
importe pokračovať v Evidencii majetku. 
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Pri pokuse o otvorenie majetku budete vyzvaný na uskutočnenie konverzie údajov. 
 

 
 
Po vykonaní konverzie je potrebné znova otvoriť dlhodobý majetok. Hodnoty pri prvom otvorení majetku sú 
neskonvertované na EUR, t.j. sú v pôvodných hodnotách SKK. 
 

 
 

Pre skonvertovanie na menu EUR je potrebné použiť tlačidlo  v spodnej časti obrazovky. Pri 
pokuse uskutočniť akúkoľvek inú operáciu (Nový, Oprava, ENTER, ...) program upozorní na potrebu 
vykonania Eurokonverzie. 
 

 
 

Po stlačení tlačidla  program otvorí dialógové okno o spôsobe zaokrúhlenia pri konverzii (na 
2 desatinné miesta), 
 

 
 
prepočíta hodnoty jednotlivých položiek na EUR 
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a vytvorí protokol o prepočte 
 
Jednoduché účtovníctvo : 
 
 

 
 
Zostava informuje o spôsobe prepočtu (počet desatinných miest 2, nastavené programom, zaokrúhlenie 
matematicky, nastavené užívateľom): 
 
Nadobúdacia cena 
v SKK - pôvodná nadobúdacia cena v dobe obstarania majetku 
v EUR - pôvodná nadobúdacia cena v dobe obstarania majetku / konverzný kurz 
 
Daňová evidencia 
Oprávky 
v SKK - kumulovaná hodnota odpisov do 31.12.2008 
v EUR - kumulovaná hodnota odpisov do 31.12.2008 / konverzný kurz 
Zostatková cena 
v SKK - nadobúdacia cena mínus kumulovaná hodnota odpisov do 31.12.2008 
v EUR - nadobúdacia cena v EUR mínus kumulovaná hodnota odpisov do 31.12.2008 v EUR 
 
Celkom 
v SKK - súčet hodnôt jednotlivých položiek majetku 
v EUR -  súčet hodnôt jednotlivých položiek majetku 
 
Podvojné účtovníctvo : 
 

 
 
Zostava informuje o spôsobe prepočtu (počet desatinných miest 2, nastavené programom, zaokrúhlenie 
matematicky, nastavené užívateľom): 
 
Nadobúdacia cena 
v SKK - pôvodná nadobúdacia cena v dobe obstarania majetku 
v EUR - pôvodná nadobúdacia cena v dobe obstarania majetku / konverzný kurz 
 
Daňová evidencia 
Oprávky 
v SKK - kumulovaná hodnota daňových odpisov do 31.12.2008 
v EUR - kumulovaná hodnota daňových odpisov do 31.12.2008 / konverzný kurz 
Zostatková cena 
v SKK - nadobúdacia cena mínus kumulovaná hodnota daňových odpisov do 31.12.2008 
v EUR - nadobúdacia cena v EUR mínus kumulovaná hodnota daňových odpisov do 31.12.2008 v EUR 
 
Účtovná evidencia 
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Oprávky 
v SKK - kumulovaná hodnota účtovných odpisov do 31.12.2008 
v EUR - kumulovaná hodnota účtovných odpisov do 31.12.2008 / konverzný kurz 
Zostatková cena 
v SKK - nadobúdacia cena mínus kumulovaná hodnota účtovných odpisov do 31.12.2008 
v EUR - nadobúdacia cena v EUR mínus kumulovaná hodnota účtovných odpisov do 31.12.2008 v EUR 
 
Celkom 
v SKK - súčet hodnôt jednotlivých položiek majetku 
v EUR -  súčet hodnôt jednotlivých položiek majetku 
 

Tlačidlo  
 
Tlačidlo slúži na opravu prepočítanej konvertovanej hodnoty. Je možné použiť ho napr. pre majetok 
odpisovaný ako súbor (majetok, ktorý je odpisovaný ako súbor musí mať skonvertovanú cenu obstarania 
a oprávok pre každú položku súboru osobitne a ďalej ho odpisovať ako súčet takto prepočítaných cien 
položiek). 
 

 
 
Vstupná cena - pôvodná hodnota EUR prepočítaná pri konverzii 
Zmen. vstupná cena - upravená hodnota EUR 
Oprávky - upravená hodnota daňových a účtovných oprávok 
 
Pri opakovanom importe Dlhodobého majetku sú zmazané všetky pohyby aktuálneho roku (2009). 
 

8. Import počiatočných stavov - Evidencia DPH 
 
Všetky dodatočné priznania DPH za rok 2008 je potrebné vytvárať vo verzii platnej pre rok 2008. 
V prípade, že po uzávierke obdobia 12.2008 ostanú v evidencii DPH doklady nevykázané v priznaní DPH, 
tieto budú prenesené do roku 2009 a ich hodnoty budú prepočítané konverzným kurzom na EUR 
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta matematicky. 
Do roku 2009 bude naimportovaná aj hodnota posledného priznania DPH za rok 2008 a prepočítaná 
konverzným kurzom na EUR. Ak bola v roku 2008 vykázaná daňová povinnosť bude hodnota zaokrúhlená 
na 2 desatinné miesta smerom dole, ak bol v roku 2008 vykázaný nadmerný odpočet bude hodnota 
zaokrúhlená na 2 desatinné miesta smerom hore. 
 
Rok 2008 
 

 
 
Rok 2009 
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9. Služby - Import údajov - Import počiatočných stavov - Jednoduché účtovníctvo - Sociálny 
fond 

 
Zostatok peňažných prostriedkov sociálneho fondu je naimportovaný a prepočítaný konverzným kurzom na 
2 desatinné miesta zaokrúhlený matematicky. Prepočítanú hodnotu je možné editovať. 
 
 

10. Služby - Import údajov - Import počiatočných stavov - Jednoduché účtovníctvo - Peňažný 
denník 

 
Po uzavretí peňažného denníka v roku 2008 budú hodnoty naimportované ako počiatočné stavy 
jednotlivých druhov peňažných prostriedkov a prepočítané konverzným kurzom na 2 desatinné miesta 
zaokrúhlené matematicky. Prepočítané hodnoty je možné editovať. 
 

11. Služby - Import údajov - Import počiatočných stavov - Podvojné účtovníctvo - Počiatočné 
stavy účtov 

 
Podmienkou prenosu PS z roku 2008 je vykonanie ročného prevodu vo verzii platnej pre rok 2008. Počas 
importu budú koncové stavy analytických účtov z roku 2008 zapísané ako počiatočné stavy analytických 
účtov pre rok 2009 prepočítané konverzným kurzom na 2 desatinné miesta matematicky. O prenose 
informuje tlačová zostava Otvorenie Hlavnej knihy. 
 

 
 
Účet MD - účet počiatočného stavu podľa tabuľky ročného prevodu resp. otvárací účet 
Účet DAL - účet počiatočného stavu podľa tabuľky ročného prevodu resp. otvárací účet 
Počiatočný stav EUR - prepočítaný PS konverzným kurzom 
V zátvorke je uvedená informatívna hodnota v SKK podľa stavu príslušného účtu pri uzávierke roku 2008 
 

Úprava počiatočných stavov Hlavnej knihy 
 
Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva musí PS hlavnej knihy jednotlivých účtov 
upraviť podľa analytickej evidencie týchto účtov. 
Túto povinnosť  úpravy PS uvedieme na príklade skladovej evidencie: 
 

o  účtovná jednotka uzavrela hlavnú knihu zo stavom účtu skladových zásob 112xx v hodnote 
314297,66 SK 

o  pri importe PS hlavnej knihy bola táto hodnota prepočítaná konverzným kurzom na 2 desatinné 
miesta zaokrúhlená matematicky na hodnotu 10432,77 EUR 

o  pri importe skladových zásob bola hodnota skladu spočítaná ako súčet skonvertovaných hodnôt 
jednotlivých zásob a sklad bol naimportovaný v hodnote 10432,62 EUR 

o  vznikol rozdiel 0,15 EUR 
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Odporúčaný postup zaevidovania rozdielu: 

 
1. menu Číselníky/Číselníky pre PÚ/Účtový rozvrh tlačidlo Nový  

doplníte do rozvrhu nový analytický účet napr. 11299 s názvom napr. Sklad - rozdiel EUR 
 

 
 

2. nastavíte kurzor na účet 11210, použijete tlačidlo  v spodnej časti obrazovky 
a opravíte PS účtu 11210 na hodnotu 10432,62 
 

 
 

3. nastavíte kurzor na účet 11299, použijete tlačidlo  v spodnej časti obrazovky 
a opravíte PS účtu 11299 na hodnotu 0,15 
 

 
 
Tento postup odporúčame použiť aj na ostatných analytických účtoch, ktorých hodnotu budete musieť 
upravovať (napr. účet obstarania majetku, oprávok, pohľadávok, záväzkov,...) t.j. na všetkých účtoch 
pre ktoré má účtovná jednotka analytickú evidenciu. 
 
Po ukončení úprav hlavnej knihy môžete znovu vytlačiť protokol o otvorení HK pomocou tlačidla 

 v spodnej časti obrazovky. 
 

Odporúčaný postup zúčtovania rozdielu: 
 

Odporúčame zaevidovať v účtovnom denníku ako prvý interný doklad doklad o zúčtovaní rozdielov 
vzniknutých pri konverzii PS hlavnej knihy. V tomto doklade zaúčtujete hodnoty jednotlivých účtov 
s analytikou 99 na jednej strane oproti účtom kurzových strát alebo výnosov na druhej strane. Pre 
sprehľadnenie účtovania odporúčame zaevidovať v číselníku účtovný rozvrh nové analytické účty k účtom 
563 a 663, napr. 56399 a 66399. 
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12. Služby - Import údajov - Import počiatočných stavov - Podvojné účtovníctvo - Saldokonto 
 
Import saldokonta sa vykoná obvyklým spôsobom. Položky z roku 2008 sú naimportované kumulovane, t.j. 
predpisy aj čiastočné úhrady, resp. kurzové rozdiely sú prenesené ako jedna položka podľa hodnoty strana 
predpisu na príslušnom účte podľa účtovného rozvrhu.  
 
Rok 2008 
 

 
 
1. položka – predpis VF faktúry na 2000 € kurzom dodania 1€ = 30,00 SKK 
2. položka – čiastočná úhrada 500 € kurzom 30,00 SKK 
3. položka – RKR 1500 SKK, kurz € k 31.12.2008 29,00 SKK 
 
(Kurzové hodnoty sú uvádzané ako príklad). 
 
Rok 2009 
 

 
 
VF zapísaná v saldokonte ako jedna kumulovaná položka. 
 
Kumulovaná hodnota je prepočítaná konverzným kurzom zaokrúhlená na 2 desatinné miesta matematicky. 
O prevode program vytlačí protokol. 
 

 
 

13. Číselníky - Kurzový lístok 
 
Vzhľadom na to, že od 1.1.2009 bude hodnoty kurzového lístka určovať Európska centrálna banka došlo 
k zmene v štruktúre kurzového lístka. Doterajší kurzový lístok vydávaný NBS bol v štruktúre: 
 
jednotka CM = hodnota v SKK 
 
Kurzový lístok ECB bude vydávaný v štruktúre: 
 
1 € = hodnota CM. 
 
Do nového kurzového lístka je možné zadať aj kurz komerčný, ktorý bude pravdepodobne naďalej 
v pôvodnej štruktúre (jednotka CM = hodnota v €). 
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Kurzový lístok je taktiež možné prevziať pomocou internetového prepojenia na stránku ECB. Na import 

použite tlačidlo . Od verzie 2.05.01 je možné importovať len aktuálny kurz, t.j. posledne 
známy jednodňový kurz definovaných mien. Historické hodnoty kurzov jednotlivých mien nie je možné 
importovať. 
 

14. Jednoduché účtovníctvo – Evidencia dokladov – Zmena v kurzovom lístku 
 
Vzhľadom na zmenu v kurzovom lístku je v evidencii niektorých dokladov doplnená informácia o použitom 
kurzovom lístku. 
 
Ø Evidencia/Peňažný denník 

 

 
 
Ø Evidencia/Pohľadávky a záväzky/Vyšlé faktúry tlačidlo Úhrada 

 

 
 

V prípade evidovania úhrady v cudzej mene je nutné zvoliť  a rozhodnúť o formáte 
kurzového lístka (ECB, komerčný). 
 
Ø Evidencia/Pohľadávky a záväzky/Došlé faktúry tlačidlo Úhrada 
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V prípade evidovania úhrady v cudzej mene je nutné zvoliť  a rozhodnúť o formáte 
kurzového lístka (ECB, komerčný). 
 
 

15. Podvojné účtovníctvo – Účtový denník – Zmena v kurzovom lístku 
 
 
Ø Pokladničné doklady 

 

 
 
V prípade evidencie dokladu v cudzej mene je potrebné rozhodnúť o formáte kurzového lístka. 
 
Ø Bankové výpisy 

 

 
 
V prípade evidencie dokladu v cudzej mene je potrebné rozhodnúť o formáte kurzového lístka. 
 
Ø Interné doklady 

 

 
 
V prípade evidencie dokladu v cudzej mene je potrebné rozhodnúť o formáte kurzového lístka. 
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V prípade, že budete evidovať úhrady v menu Evidencia/Pohľadávky a záväzky postupujte podľa bodu 14 
sprievodného listu. 
 
 

16. Služby – Import údajov – Import počiatočných stavov – Zamestnanci – mzdy. 
 
Po spustení tejto služby dôjde k importu dát zamestnancov do roku 2009. Počas tohto importu dôjde 
k prepočtu korunových hodnôt na EUR nasledovne: 

• Hodinová, alebo mesačná mzda prepočítaná konverzným kurzom a zaokrúhlená na eurocenty 
matematicky. 

• Dohoda  prepočítaná konverzným kurzom a zaokrúhlená na eurocenty matematicky. 
• Osobné ohodnotenie prepočítané konverzným kurzom a zaokrúhlená na eurocenty matematicky. 
• Priemerná mzda prepočítaná konverzným kurzom a zaokrúhlená na štyri desatinné miesta 

matematicky.  
• Záloha prepočítaná konverzným kurzom a zaokrúhlená na eurocenty matematicky. 
• Zrážky – Exekúcia prepočítaná konverzným kurzom a zaokrúhlená na eurocenty nadol. 
• Zrážky – ostatné okrem exekúcie – prepočítané konverzným kurzom a zaokrúhlená na eurocenty 

matematicky. 
• Služobné vozidlo používané na súkromné účely  prepočítané konverzným kurzom a zaokrúhlená 

na eurocenty nadol. 
• Príspevok na DDS zamestnanca, zamestnávateľa prepočítaný konverzným kurzom a zaokrúhlený 

na eurocent matematicky. 
V tabuľke mzdových konštánt v časti „Firemné hodnoty“ sa korunové príplatky prepočítajú konverzným 
kurzom a zaokrúhlia na štyri desatinné miesta matematicky. 
 

17. Číselníky – Tabuľka mzdových konštánt. 
 
V tabuľke v časti firemné hodnoty bolo prepracovaná zadávanie hodnoty dňa určeného na výplatu. Ak 
firma tento deň nemá určený, môže ostať tento údaj rovný nule. V takom prípade program doplní na 
miesta, kde je to potrebné, dátum posledného dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci výpočtu. V tabuľke 
sa zobrazí v stĺpci „Deň výplaty“ text „neurčený“.  
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18. Evidencia – Zamestnanci – mzdy. 
 
V základnom zobrazení boli aktualizované zobrazenia stĺpcov s desatinnými miestami. 
V službe „Obdobie“ je z dôvodu prechodu na EUR blokované obdobie roku 2008.  
Služba  „Ročné zúčtovanie“ je z dôvodu prechodu na EUR v roku 2009 neprístupná. Ročné zúčtovanie 
dane je nutné pre rok 2008 vykonať v inštalácii roku 2008. V roku 2010 bude táto služba opäť 
sprístupnená. 
  

19. Evidencia – Zamestnanci mzdy – Výpočet mzdy. 
 
Pri spustení výpočtu za mesiac január 2009 sa vypočíta priemerný zárobok na pracovnoprávne účely 
(priemer). Výpočet priemeru sa uskutoční v slovenských korunách a tento sa prepočíta konverzným 
kurzom a zaokrúhli na štyri desatinné miesta matematicky.  V nasledujúcich štvrťrokoch už do výpočtu 
budú vstupovať hodnoty v EUR, okrem dlhodobých zložiek mzdy za minulý rok. Pomerná časť tejto zložky 
sa prepočíta konverzným kurzom, zaokrúhli sa na eurocenty nahor. 
 
Do výpočtu bola dopracovaná možnosť zadania jubilejných odmien. Tieto budú započítavané do výpočtu 
priemeru ako dlhodobé odmeny za 4 štvrťroky (§ 134 ods. 7 Zákonníka práce)! 
 

 
 
 
 
 

20. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Potvrdenie nároku na ND. 
 
Pri tlači potvrdenia bola dopracovaná možnosť opravy vymeriavacích základov za jednotlivé mesiace 
rozhodujúceho obdobia. Táto možnosť má slúžiť pre zadanie chýbajúcich údajov u používateľov, ktorý 
začali používať software basic.sk v priebehu roka. Rozhodujúce obdobie program určí automaticky podľa 
dátumu nástupu zamestnanca. Pre napočítanie údajov z roku 2008 nie je nutné meniť obdobie na rok 
2008, program si ich napočíta bez zmeny obdobia!  
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21. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde. 
 
V hlavnom okne sú zamestnanci s rovnakým rodným číslom (viac právnych vzťahov v priebehu roka) 
zobrazení iba raz a hodnoty sú zosumarizované. V jednotlivých stĺpcoch okna sú zobrazené najdôležitejšie 
sumy a umožňujú ich rýchlu kontrolu podľa mzdového listu už pred tlačou potvrdenia. Pre úpravu hodnôt je 
možné použiť službu „Oprava záznamu“. Táto služba bola dopracovaná pre užívateľov, ktorí začali 
používať software basic.sk v priebehu roka a nemajú v systéme všetky údaje. Tieto môžu doplniť. 
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Ak v priebehu roka bol daňový bonus doplácaný z titulu nesprávnej hodnoty v tabuľke mzdových konštánt 
cez položku „Dodatočne uplatnený daňový bonus“, je nutné si túto hodnotu do daňového bonusu 
vyplateného doplniť ručne. Program túto hodnotu do položky „Priznaný a vyplatený daňový bonus...“ 
automaticky nezapočíta! 
 
 

 
 
 
 
Takto doplnené, prípadne upravené údaje sú k dispozícii na tlač (aj hromadnú) pokiaľ sa nezatvorí hlavné 
okno „Potvrdenie o zdaniteľnej mzde“. Po opustení tohto okna sa opravené údaje stratia. 
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