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1. Evidencia - Majetok -Ceniny 

 
Postup účtovania cenín v JU. 

Pri účtovaní cenín treba postupovať rovnako ako pri účtovaní peňažných prostriedkov.  
Nákup cenín sa neúčtuje ako daňový výdavok, ale ako výdaj peňažných prostriedkov  na priebežné 
položky a súčasne príjem peňažných prostriedkov z priebežných položiek do pokladne vo forme cenín. 
Až spotreba cenín sa  zaúčtuje na základe výdavkového pokladničného dokladu o výdaji cenín 
v peňažnom denníku do stĺpca peňažné prostriedky v hotovosti – výdaj v druhovom členení do výdavkov 
ovplyvňujúcich základ dane – prevádzková réžia.  
   
Evidencia cenín sa vedie samostatne pre každý druh ceniny (napr. osobitne pre kolky, osobitne pre stravné 

poukážky a pod.). V evidencii  cenín sa eviduje príjem, výdaj a zostatok cenín. 
  
Evidencia cenín je previazaná s nasledovnými časťami programu: 

 Číselník druhov cenín (Číselníky – Doplnkové číselníky - Druhy cenín) 
 Číselník stredísk 
 Zamestnanci – mzdy 

   
Po odštartovaní evidencie je zobrazené okno so zoznamom cenín. Okno obsahuje: 

 Názov ceniny 
 Nominálnu hodnotu a menu ceniny 
 Počiatočný stav  
 Príjem (ks) - sumárny údaj 
 Výdaj (ks) - sumárny údaj 
 Konečný stav (ks) - konečný stav = počiatočný stav + príjem - výdaj 

  

 
 
Popis služieb 

  

Nový 

 
  
Druh ceniny – druh ceniny vyberte z číselníka (v číselníku druhov cenín je možné cez 
tlačidlo "Nový" pridávať nové druhy cenín podľa potreby účtovnej jednotky).  
Názov ceniny – Názov evidovanej ceniny. 
Nominálna hodnota – jednotková cena ceniny. 
Mena – mena ceniny. 
Počiatočný stav – počiatočný stav cenín. 

Oprava služba na opravu údajov o ceninách. Ak existujú k cenine pohyby, nie je možné opraviť pole 
"nominálna hodnota" a "mena".  

Zrušenie služba na zrušenie záznamu. Je povolené len zrušenie ceniny, ktorá nemá zaevidované 
pohyby. 

Tlač podľa druhov cenín, zamestnancov alebo podľa stredísk. 

 



 
 

 
                    Strana 3 z 4 

    

Popis tlačidiel  
 

Pohyby službami sa eviduje príjem a výdaj jednotlivých cenín v samostatnom okne. 

  
V okne je zobrazený zoznam pohybov konkrétnej ceniny. 

  

 
  
 Okno obsahuje: 

 V záhlaví okna sa zobrazuje názov ceniny, nominálna hodnota, mena ceniny a  aktuálny 
zostatok (ks). 

 Dátum   
 Príjem (ks)  
 Výdaj (ks)  
 Doklad  
 Meno zamestnanca 
 Stredisko  
 Poznámka 

  
Popis tlačidiel 
  

Príjem / Výdaj 

 
 - Dátum - dátum príjmu alebo výdaja ceniny 
 - Stredisko  - zadajte stredisko  
 - Príjem / Výdaj - zadajte počet prijatých alebo vydaných kusov ceniny 
 - Poznámka  
 - Číslo dokladu - zadajte číslo dokladu 
 - Osobné číslo zamestnanca (pole je viditeľné len pri výdaji) 

  
Popis služieb 

  

Oprava služba na opravu záznamu. 

Zrušenie služba na zrušenie záznamu.  

Späť  späť z evidencie pohybov do evidencie cenín. 

  

  
 
 
 



 
 

 
                    Strana 4 z 4 

    

2. Evidencia nového zamestnanca podľa rodného čísla (Evidencia – Zamestnanci – 
mzdy – Nový) 

 
Ak sa pri zadávaní nového zamestnanca ako prvé vyplní rodné číslo, po opustení tohto poľa program 
skontroluje či sa v systéme nachádza zamestnanec s rovnakým rodným číslom. Vyhľadávanie bolo 
rozšírené aj na zamestnancov, ktorí boli presunutí do histórie. Ak sa zamestnanec s rovnakým rodným 
číslom nájde, tak sa vyplnia pre novo evidovaného zamestnanca všetky osobné údaje, ktoré už v systéme 
sú zaevidované.  
POZOR: typ PPV, dátum nástupu, mzdové údaje, dovolenka, nezdaniteľné časti, zrážky a deti je potrebné 
nastaviť podľa konkrétnej zmluvy aká bola 
so zamestnancom uzatvorená. 
 

3. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na 
verejné zdravotné poistenie (Evidencia – Zamestnanci – mzdy) 

 
Od 01.05.2011 nadobúda účinnosť zákon č. 133/2011, ktorý novelizuje záko č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení. Podľa nového znenia § 11 ods. 3 sa za zamestnanca nepovažuje fyzická osoba 
v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti. 
Na základe tejto novely zákona bolo dopracované automatické generovanie oznámenia v prípade, ak mal  
zamestnanec neplatené voľno alebo absenciu. 
 
 

4. Evidenčný list dôchodkového poistenia (Evidencia – Zamestnanci – mzdy ) 
 
Generovanie ELDP bolo rozšírené aj pre zamestnancov s pravidelným aj nepravidelným príjmom.  
 

5. Naturálny príjem nemzdový (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet) 
 
Do výpočtu mzdy bolo doplnené na stranu 2 pole „Naturálny príjem nemzdový“. Ide o príjem zamestnanca, 
ktorý nie je mzdou. Príjem sa nezapočítava do základu pre výpočet priemerného zárobku na 
pracovnoprávne účely a ani do základu pre výpočet povinného prídelu do sociálneho fondu. Príjem tvorí 
vymeriavací základ pre zdravotné poistenie, sociálne poistenie a je zdanený. 
Pole „Naturálny príjem“ bolo premenované a to na „Naturálny príjem mzdový“. 
 

6. Tlač prehľadu čerpania dovolenky (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná 
evidencia – Čerpanie dovoleniek) 

 
Po spustení služby sa na obrazovke zobrazia iba zamestnanci, ktorí nemajú ukončený právny vzťah, alebo 
právny vzťah ukončili v aktuálnom roku 
 

7. Tlač prehľadu čerpania pracovného voľna (Tlače – Zamestnanci – mzdy – 
Osobná evidencia – Čerpanie pracovného voľna) 

 
Po spustení služby sa na obrazovke zobrazia iba zamestnanci, ktorí nemajú ukončený právny vzťah, alebo 
právny vzťah ukončili v aktuálnom roku 
 

8. Potvrdenie nároku na dávku v nezamestnanosti  (Tlače – Zamestnanci – mzdy – 
Osobná evidencia – Potvrdenie nároku na dávku v nezamestnanosti  ) 

 
Do tlače potvrdenia boli doplnené vymeriavacie základy, ktoré tvoril príjem vyplatený po zániku povinného 
poistenia (§ 139b).  
 

9. Rozpis poistného na SP (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – 
Rozpis poistného na SP) 

 
Tlačová zostava obsahuje rozpis poistného po mesiacoch. V prvej časti zostavy sú spočítané vymeriavacie 
základy a poistné, ktoré pripadá na jednotlivé mesiace. V druhej časti zostavy sú tieto sumy uvedené 
samostatne s označením mesiaca v ktorom došlo k rozpočítaniu VZ. 
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