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Vážený používateľ programu basic.sk,  
 

pred nainštalovaním verzie 2.11.07  vykonajte zálohu údajov! Vo verzii sú zapracované zmeny, 
ktoré neumožňujú návrat na predchádzajúcu verziu programu. 
 

Update programu 2.11.07 obsahuje nasledovné zmeny: 

 

PÚ – Prenos popisných textov do zostavy Opis denníka .................................................................................................. 2 

PÚ – Export Hlavnej knihy analytických účtov do programu Excel .................................................................................. 3 

JÚ – Evidovanie viacerých pokladní v rovnakej mene ...................................................................................................... 3 

JÚ – Majetok – zostava Ročný odpis dlhodobého majetku .............................................................................................. 4 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. .............................................................................................................. 4 

Došlé faktúry - položky ..................................................................................................................................................... 5 

PÚ - Zamestnanci - Mzdy - Zaúčtovanie dávky. ................................................................................................................ 5 
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Evidencia dohôd (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Tlač – Personálne informácie – Evidencia dohôd) ....................... 6 

Pomôcka pre výpočet sumy exekučnej zrážky (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy) ............................... 6 

Tlač ročného zúčtovania dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Ročné zúčt. dane) ................................................... 7 

Zobrazenie oznámení zamestnávateľa podľa osob. čísla (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – 2 Oznámenie ZP) ............ 7 

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby (Tlače – Zamestnanci – zmdy – Osobná evidencia – 
Potvrdenie o zdaniteľnej mzde) ....................................................................................................................................... 7 
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Update 2.11.07 nainštalujte do účtovného obdobia 2015. 
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PÚ – Prenos popisných textov do zostavy Opis denníka 
 
 V aktuálnej verzii je zmenený prenos popisných textov z prvotných dokladov pri zaúčtovaní 
týchto dokladov do účtovného denníka. Podľa typu dokladu sa prenáša do zostavy Opis denníka 
(menu Evidencia/Účtový denník tlačidlo Položkovitý a následne tlačidlo T(lač) voľba Opis denníka) 
nasledovný text: 
 
Pokladničné doklady (Interné doklady) 
 
Pri evidovaní pokladničného dokladu (alebo interného dokladu) sa do zostavy prenesie obsah poľa 
Popis v detaile dokladu. Pole je pri evidovaní dokladu naplnené názvom účtu podľa čísla účtu 
v číselníku Účtovný rozvrh alebo názvom partnera (ak je v detaile dokladu zadané IČO). Pole popis je 
možné prepisovať. V prípade, že pole Popis bude nevyplnené sa do zostavy zapíše názov účtu podľa 
čísla účtu v číselníku Účtovný rozvrh 
 

 
 

 
 
Dodávateľské faktúry (DF) 
 
Pri evidovaní DF sa pri zaúčtovaní DF zapisujú texty z polí: 

- pole Poznámka z hlavičky faktúry 
- pole Popis z položky faktúry 

 
Potom platí: 
- ak vyplním pole Poznámka na hlavičke, tak obsahujú v zostave účty 

321  text z tejto poznámky 
343  názov partnera 
5xx  názov partnera 

 
- ak vyplním pole Popis na položke, tak obsahujú v zostave účty 

321  názov partnera 
343  názov partnera 
5xx  text z popisu na položke 

 
- ak vyplním pole Poznámka na hlavičke a aj pole Popis na položke, tak obsahujú v zostave účty 

321  text z poznámky na hlavičke 
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343  názov partnera 
5xx  text z popisu na položke 

 
- ak nevyplním ani jedno z týchto polí, tak obsahujú v zostave účty 

321  názov partnera 
343  názov partnera 
5xx  názov partnera 

 
Odberateľské faktúry (VF) 
 
Pri evidovaní VF sa pri zaúčtovaní VF zapisujú texty z polí: 

- pole Poznámka z hlavičky faktúry 
- pole Názov položky faktúry z položky faktúry 

 
Pre zobrazenie textov na zostave Opis denníka platia rovnaké pravidlá ako pri evidencii DF. 
 
Ostatné evidencie 
 
Pre ostatné evidencie – sklad, majetok, mzdy – platí, že na zostave Opis denníka  budú v časti Popis 
zobrazené názvy účtov podľa čísla účtu v číselníku Účtovný rozvrh. 
 

PÚ – Export Hlavnej knihy analytických účtov do programu Excel 
 

V aktuálnej verzii je doplnená možnosť exportovania Hlavnej knihy analytických účtov do programu 
Excel – menu Evidencia/Účtový denník tlačidlo položkovitý potom tlačidlo T(lač) voľba Export hlavnej 
knihy AÚ do Excel 
 
 

JÚ – Evidovanie viacerých pokladní v rovnakej mene 
 
 V aktuálnej verzie je možné sledovať viacero pokladní v rámci jednej meny. Je potrebné si 
tieto pokladne zaevidovať v číselníku pokladní. 
 
Postup evidencie: 
 

1. Doplnenie kódu pokladne do číselníka pokladní – menu Číselníky/Účtovné jednotky tlačidlo 
Pokladne v dolnej časti obrazovky voľba N(ový). Kód pokladne sa môže skladať 
z akýchkoľvek troch alfanumerických znakov. 
 

 
 
 

2. Počas evidovania pokladničného dokladu v peňažnom denníku je potrebné zvoliť si správnu 
pokladňu (predvolená je pokladňa s kódom EUR). V poli Mena prvé tri znaky vyjadrujú menu 
pokladne a druhé tri znaky vyjadrujú kód pokladne. Vybraná pokladňa sa zobrazí v poli 
Pokladňa. 
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 Zistenie zostatkov jednotlivých pokladní. 
 

- tlačidlo Hlavná pokladňa (v predchádzajúcich verziách tlačidlo Hotovosť) – zobrazenie 
dokladov a zostatku všetkých pohybov s kódom pokladne EUR.  

- tlačidlo Ďalšie pokladne (v predchádzajúcich verziách tlačidlo Valutová pokladňa) - zobrazenie 
dokladov a zostatku všetkých pohybov s kódom pokladne iným ako EUR, t.j. ďalšie pokladne 
v tuzemskej mene a pokladne v cudzích menách 

- tlačidlo T(lač) výber Pokladničná kniha – možnosť vybrať tlač pokladničnej knihy pre 
ktorúkoľvek pokladňu (tuzemskú aj valutovú) 

 
JÚ – Majetok – zostava Ročný odpis dlhodobého majetku 

 
V aktuálnej verzii je doplnená nová zostava Ročný odpis dlhodobého majetku k obdobiu. 

Zostava obsahuje okrem bežných údajov aj údaje týkajúce sa účtovných odpisov a účtovnej 
zostatkovej ceny majetku. 

Zostava je  v menu Tlače/Inventárne knihy/Dlhodobý majetok voľba Ročný odpis DM (JÚ). 
 

 
 

 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. 
 
 Spracované daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 v listinnej aj 
elektronickej podobe. Na portáli Finančnej správy je uvedená nasledovná informácia 
(https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dan-z-
motorovych-na/bc): 
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" Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek 
BRATISLAVA – 05.11.2015: Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári 
2016   budú podávať daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel, čaká niekoľko 
noviniek.  Podstatnými  zmenami pre daňovníkov je zjednotenie sadzieb dane pre celé 
Slovensko,  zmena  miestnej príslušnosti a zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú 
daňovníci platiť daň z motorových vozidiel. 
Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 zákona o dani z motorových vozidiel. 
Napríklad vozidlo s objemom nad    900 do 1 200 cm3 -  ročná   sadzba dane je 80 eur 
                                               nad 1 200 do 1 500 cm3 – ročná   sadzba dane je 115 eur 
                                                 od 1 500 do 2 000 cm3  - ročná   sadzba je 148 eur. 
Sadzba dane sa následne znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla nasledovne: 
Ročná sadzba dane sa zníži o:  
25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, 
20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, 
15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov. 
Ročná sadzba dane sa zvýši o:  
10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, 
20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie 
vozidla. 
Novinkou je, že daň sa platí nielen za autá kategórie M, N alebo O ale už aj kategórie L, kde patria 
napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie. 
Daňový subjekt, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, nebude v roku 2016 podávať 
daňové priznanie  podľa miesta evidencie vozidla,  ale podľa trvalého pobytu fyzickej osoby 
alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty v 
Bratislave. 
Subjekty zaplatia daň na nové číslo účtu. Kým doteraz bolo 6 miestne predčíslie pre každý daňový 
úrad iné,  po novom bude pre daň z motorových vozidiel platiť na každom daňovom úrade v každom 
kraji jedno rovnaké predčíslie 501163. 
IBAN je tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej 
pokladnice. Daňový subjekt si ho musí vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli FS v časti platenie 
daní." 
 
 
 

Došlé faktúry - položky 
 
 Na položkách došlej faktúry bolo doplnené nové pole "Popis", do ktorého je možné uviesť text. 
Táto informácia je prenášaná do účtového denníka pri zaúčtovaní faktúry. Pôvodný údaj o názve kódu 
DPH je zachovaný v rovnakej podobe ako v predchádzajúcich verziách programu.  

 
 
 

PÚ - Zamestnanci - Mzdy - Zaúčtovanie dávky. 
 
 Rozšírená možnosť o zaúčtovanie miezd do účtového denníka na viac dávok v jednom 
mesiaci. Program zaúčtuje do účtového denníka len označených zamestnancov. V prípade, že medzi 
zamestnancami označenými na zaúčtovanie sa nachádza taký, ktorý už bol zaúčtovaný, tento sa do 
dávky nezahrnie. 
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Výsluhový dôchodok (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Kmeňové údaje) 
 

 Druh dôchodku bol rozšírený o výsluhový dôchodok. Tento druh dôchodku neovplyvňuje 
výpočet odvodov, slúži len na informatívne účely.  

 
Evidencia dohôd (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Tlač – Personálne informácie – 
Evidencia dohôd) 

 
 Služba zabezpečí vytlačenie zoznamu zamestnancov, pracujúcich na základe dohody, za 
zvolené obdobie. Zamestnanci sú zotriedení podľa dátumu uzatvorenia dohody. 
 

Pomôcka pre výpočet sumy exekučnej zrážky (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – 
Výpočet mzdy) 

 
 Na obrazovku výpočtu mzdy na stranu 3 bolo doplnené tlačidlo, ktorým sa otvorí okno pre 
určenie maximálnej výšky exekučnej zrážky. Tlačidlo sa zobrazí iba v prípade, že zamestnanec má 
zadanú exekúciu.  
 

 
 
 Pre správny výpočet výšky zrážky je potrebné zadať podľa čoho bola nariadená exekúcia, 
 počet vyživovaných osôb, či ide o exekúciu na výživné a či je exekúcia prednostná. Používateľ môže 
výšku čistej mzdy upraviť ak zaškrtne parameter „Hodnota čistej mzdy zadaná používateľom“. 
V pravej časti obrazovky sú zobrazené zrážky z výpočtu mzdy. Používateľ ich môže opravovať a po 
stlačení tlačidla zápis sa hodnoty prenesú do výpočtu. 
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Tlač ročného zúčtovania dane (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Ročné zúčt. dane) 
 

Pokiaľ mal zamestnanec urobené ročné zúčtovanie dane (RZD), formulár RZD bolo možné 
vytlačiť len pri opätovnom spustení výpočtu RZD. Aby používateľ nemusel vstupovať opätovne až do 
výpočtu RZD bola na základnú obrazovku RZD doplnená služba tlače formulára RZD. Tlač sa spustí 
použitím ikony „Tlač“, ktorá je aktívna iba ak bolo  RZD pre zamestnanca vykonané. 

 
Zobrazenie oznámení zamestnávateľa podľa osobného čísla (Evidencia – Zamestnanci 
– mzdy – 2 Oznámenie ZP) 

 
 Na obrazovke „Zoznam oznámení zamestnávateľa o zmene platiteľa ZP“ bol rozšírený filter 
zobrazenia o zamestnanca. Ak si používateľ vyberie niektorého zamestnanca, na obrazovke sa 
zobrazia iba oznámenia za tohto zamestnanca. 

 
 

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby (Tlače – Zamestnanci – zmdy – 
Osobná evidencia – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde) 

 
 Do programu bolo dopracované aktualizované potvrdenie platné pre rok 2015. 
 

Automatické generovanie záväzkov (Tlače – Zamestnanci – zmdy – Mesačné 
spracovanie – Rekapitulácia) 

 
 Na obrazovku automatického generovania záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov boli 
doplnené IČO a VOJ partnera pre finančné vzťahy v časti mzdy. Polia sa zobrazia iba ak sa záväzky 
voči zamestnancom sumarizujú. 

 

Kolektív tvorcov programu basic.sk 


