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Náhrada odmeny zamestnanca pracujúceho na základe dohody 

 
V súvislosti s novelou Zákonníka práce, ktorá platí od 01.11.2022, má podľa §223a ods. 4 
zamestnanec pracujúci na dohodu, nárok na náhradu odmeny vo výške minimálne 30 %, ak 
zamestnávateľ zrušil výkon práce v lehote kratšej, ako ustanovuje tento zákon. 
Do programu boli zapracované nasledujúce zmeny: 
 Tabuľka mzdových konštánt – do časti „Firemné hodnoty“ bolo doplnené pole pre zadanie 
výšky percenta náhrady odmeny dohodára. Program nastaví minimálnu hodnotu 30 %. 
 Výpočet mzdy – na okno výpočtu mzdy bolo doplnené pole „Náhrada odmeny – dohody“ 
a tlačidlo so symbolom kalkulačky, ktoré slúži na vyvolanie pomôcky pre výpočet náhrady odmeny 
dohodára. Pole sa zobrazuje len pre zamestnancov, ktorí pracujú na základe dohody. 
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 Tlačové zostavy – nové pole bolo doplnené na výplatné pásky, rekapituláciu, mzdový list 
a kumuláciu miezd. 
 
 

Evidencia – Dlhodobý majetok 

 
Dopracované protokoly o zaradení a vyradení majetku. Protokoly je možné tlačiť jednotlivo alebo 
hromadne nad označenými záznamami.  Protokoly je možné vytlačiť vo formáte PDF (needitovateľný) 
alebo vo formáte RTF (editovateľný v aplikáciách, ktoré umožňujú prácu s týmto typom súboru). 
 
Tlačová zostava Inventárna karta majetku doplnená o údaje Číslo dokladu a Dodávateľ. 
 
Ponuku popísaných zostáv získate po stlačení klávesu T alebo stlačením tlačidla Tlač na ľavej strane 
obrazovky. 
 
Opravená chyba pri predaji majetku v priebehu účtovného obdobia – nepočítala sa alikvotná časť 
odpisov majetku (ak bola táto možnosť pri predaji majetku zvolená). 
 

Ostatné úpravy 

 
- JÚ – uvoľnená možnosť opravy dokladu, ktorým  je zaevidovaná úhrada faktúry. Na doklade 

je možné opraviť označenie Interný, Číslo dokladu, Kód PD, Poznámka a Forma úhrady 
- Oprava prevzatia popisu dokladu (druh a číslo faktúry) pri úhrade faktúry 
- Oprava tlače Dodací list + úplný názov 
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Verzia 3.06.13 

 

Zmeny v programe basic.sk vyplývajúce z novely Zákonníka práce 
 
V súvislosti s novelou Zákonníka práce, ktorá platí od 01.11.2022, boli v programe vykonané 
nasledujúce zmeny: 

• V menu „Evidencia / Zamestnanci – Mzdy / Tlač“ bola premenovaná položka „15 – 
Dohoda o zmene pracovných podmienok“ na „15 – Zmena pracovnej zmluvy“. 
Rovnaká úprava bola vykonaná aj v tlačovej zostave. 

• V menu „Evidencia / Zamestnanci – Mzdy / DPN /Prerušenie“ bol zmenený názov 
„Materská dovolenka“ na „Materská/Otcovská dovolenka“ a skratka „MD“ na 
„MD/OD“. Táto zmena bola vykonaná aj na ostatných miestach programu, kde sa 
tieto názvy používajú. 

 
Ako pomôcku pre správne evidovanie neprítomnosti zamestnanca – otca, v súvislosti so 
starostlivosťou o dieťa, uvádzame nasledujúcu tabuľku: 
 

   
 

Oprava – JÚ – Peňažný denník (PD) – Zmazanie dokladu 
Opravený problém s vymazaním dokladov v peňažnom denníku. V ojedinelých prípadoch mohlo dôjsť 
peňažnom denníku k vymazaniu aj iných dokladov okrem toho dokladu, ktorý používateľ chcel 
vymazať. V prípade, že takáto situácia nastala, prosíme, kontaktujte našu spoločnosť v pracovných 
dňoch na telefónnych číslach 044/562 41 97 – 8. 
 
Upravená  tlačová zostava  
V jednoduchom účtovníctve v peňažnom denníku bola upravená hlavička zostavy „Výpis – Základ 
a DPH“. Ak bol v PD zvolený filter na kód peňažného denníka, v hlavičke zostavy sa zobrazí názov 
kódu PD uvedený v číselníku pohybov. Ak bol v PD zvolený filter na Dátum Od – Dátum Do, v hlavičke 
zostavy sa tieto dátumy zobrazia. 
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Verzia 3.06.12 

 

JÚ – Rozúčtovanie dokladu – náhrada tlačidla Zložitý v Peňažnom denníku 
 
Aktuálna verzia programu ponúka možnosť rozúčtovať pokladničný a interný doklad na ľubovoľné 
množstvo zápisov s rôznym kódom peňažného denníka prípadne rôznymi sadzbami DPH na jednom 
doklade. 
 

 
 
Podmienkou pre sprístupnenie tlačidla Rozúčtuj je vyplnená suma dokladu. Po použití tlačidla 
kliknutím naň ľavým tlačidlom myši alebo stlačením kombinácie klávesov ľavý Alt + R program otvorí 
okno s možnosťou rozúčtovať sumu dokladu na ľubovoľný počet zápisov. 
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1. Kontrolná suma dokladu z hlavičky dokladu. Zápis rozúčtovania dokladu je možný len 
v prípade, ak je táto suma rovná nule. Suma sa aktualizuje po zadaní kódu peňažného 
denníka do každého riadku rozúčtovania. 

2. Program načíta do prvého riadku hodnotu dokladu. Túto sumu je možné zmeniť na akúkoľvek 
inú sumu. So zmenenou sumou program pracuje v rámci príslušného riadku v rozúčtovaní. 
Sumy jednotlivých riadkov sa započítavajú do hodnoty „Zostáva rozúčtovať“. Hodnoty v tejto 
časti môžu byť kladné aj záporné. 

3. Časť pre zadanie kódov peňažného denníka, kódov DPH a percenta uplatnenia DPH 
v daňovom priznaní.  

4. V tejto časti sa zobrazia hodnoty spočítané programom po zadaní kódu DPH. Hodnoty je 
možné zmeniť podľa potreby. Platí podmienka, že Základ dane + DPH v riadku sa musia 
rovnať hodnote Suma pre rozúčtovanie v príslušnom riadku. 

5. Časť pre zadanie strediska (ak je evidované).  
 
Nový riadok v rozúčtovaní je možné pridať klávesom Insert, zmazať riadok je možné kombináciou 
kláves CTRL + Delete. Počet pridávaných riadkov nie je limitovaný. Podmienkou zápisu rozúčtovania 
je nulová hodnota v riadku Zostáva rozúčtovať.  
 
Príklad rozúčtovania dokladu: 
 

 
 
V dolnej časti okna sú uvedené pomocné výpočty pre jednotlivé sadzby DPH. Výpočty sú uvádzané 
pre prípadné porovnanie s pôvodným dokladom. 
 
Potvrdiť rozúčtovanie je potrebné tlačidlom Zápis. Bez potvrdenia týmto tlačidlom si program 
hodnoty nepamätá a prípadné ukončenie rozúčtovania bez zápisu znamená stratu všetkých tu 
zapísaných hodnôt. 
 
Po dokončení rozúčtovania sa program vráti do pôvodného dokladu. V doklade sa zobrazí informácia 
o tom, že doklad sa skladá z viacerých záznamov. 
 



     Strana 7 

 

 
 
V doklade je možné pokračovať zadaním ďalších potrebných údajov a dokončiť ho tlačidlom Zápis na 
hlavičke dokladu. 
 
V peňažnom denníku sú všetky hodnoty rozúčtovania zapísané ako položky peňažného denníka, 
rovnako ako to bolo v minulosti po zaevidovaní zložitého dokladu. Po nastavení kurzora na jednu 
z položiek takto zaevidovaného dokladu sa farebne zvýraznia všetky záznamy patriace do jedného 
dokladu. 
 

 
 
Doklady vytvorené rozúčtovaním je možné opraviť alebo zmazať. Po nastavení kurzora na 
ktorúkoľvek  z položiek dokladu a použití voľby Oprava sa zobrazí pôvodný doklad. Následne po 
použití voľby Rozúčtovanie sa zobrazia položky rozúčtovaného dokladu a je možné ich opraviť.  
Po nastavení kurzora na ktorúkoľvek  z položiek dokladu a použití voľby Zrušenie sa zmažú všetky 
záznamy dokladu. 
Voľbu Rozúčtovanie je možné využiť aj pri dokladoch úhrady dodávateľských a odberateľských faktúr 
a tiež pri zápise úhrad do evidencie ostatných pohľadávok a záväzkov. 
 

Tento spôsob evidencie dokladu nahrádza voľbu  zo starších verzií programu. 
Tlačidlo už nebude k dispozícii. 
 
JÚ, PÚ – načítanie obsahu dokladu z registračnej pokladne pomocou QR kódu 
 
Aktuálna verzia programu ponúka možnosť načítať hodnoty dokladu vystaveného registračnou 
pokladnicou pomocou QR kódu. Načítané údaje môžu slúžiť pre jednoduchšie spracovanie takéhoto 
dokladu. 
 
Aby bolo načítanie dokladu aktívne, je potrebné zapnúť v nastaveniach programu voľbu Načítanie 
bločkov pomocou QR kódu. 
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Menu Služby/Konfigurácia programu/Parametre programu záložka Parametre účtovnej jednotky: 
 

 
 
Po zapnutí parametra program ponúkne v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve možnosť prevziať 
niektoré údaje pokladničného dokladu do dokladu pre zaúčtovanie. So zapnutým parametrom súvisí 
aj parameter Prevziať dátum evidencie dokladu z bločku. Pri zapnutom parametri program zapíše 
dátum načítaný pomocou QR kódu do dátumu účtovného dokladu. 
 
Načítanie QR kódu je možné dvoma spôsobmi: 

1. Použitím 2D skenera, ktorý dokáže snímať QR kód. 
2. Pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje preniesť údaje snímaného QR kódu 

prostredníctvom WiFi siete do počítača.  
Pri testovaní sme používali aplikáciu Scan-IT to Office, ktorá je podporovaná pre Android aj iOS. 
 
Jednoduché účtovníctvo 
 
Po vytvorení nového dokladu v peňažnom denníku je potrebné nastaviť kurzor do políčka QR kód 
a načítať tento kód z pokladničného dokladu pomocou čítačky QR kódov. Kód sa automaticky naplní 
do políčka QR kód; program zobrazí načítané údaje a naplní niektoré jeho hodnoty do dokladu 
v účtovníctve. 
 

 
 
Na obrázku vyššie sú zobrazené hodnoty, ktoré program prevezme automaticky do dokladu (suma 
dokladu, identifikačné údaje predajcu a identifikačné údaje dokladu). Zoznam položiek načítaného 
dokladu slúži ako pomôcka pre rozúčtovanie dokladu. Rozúčtovanie je potrebné urobiť manuálne. 

https://www.tec-it.com/en/software/mobile-data-acquisition/scan-it-to-office/overview/Default.aspx
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Podvojné účtovníctvo 
 
Po vytvorení nového pokladničného alebo interného dokladu v účtovom denníku je potrebné 
nastaviť kurzor do políčka QR kód a načítať tento kód z pokladničného dokladu pomocou čítačky QR 
kódov. Kód sa automaticky naplní do políčka QR kód; program zobrazí načítané údaje a naplní 
niektoré jeho hodnoty do dokladu v účtovníctve. 
 

 
 
Na obrázku vyššie sú zobrazené hodnoty, ktoré program prevezme automaticky do dokladu (suma 
dokladu, identifikačné údaje predajcu a identifikačné údaje dokladu). Zoznam položiek načítaného 
dokladu slúžia ako pomôcka pre rozúčtovanie dokladu. Rozúčtovanie je potrebné urobiť manuálne. 
 
JÚ, PÚ – iné úpravy 
 
JÚ – upravená tlač pokladničnej knihy v inej mene ako EUR 
JÚ, PÚ – evidencie DPH – doplnená služba pre vyhľadávanie (kláves V) v zozname dokladov 
presunutých do histórie 
JÚ, PÚ – výkaz OSS, oprava vykazovania opravných dokladov ( dobropis, ťarchopis ) 
PÚ – úprava tlače pokladničného dokladu – na vytlačenom doklade je suma dokladu rovná hodnote 
účtu 211xx nie sume dokladu v účtovníctve  
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Prehľad vylúčených dôb a prerušení poistenia 
 

Do programu bola doplnená nová tlačová zostava „Prehľad vylúčených dôb a prerušení 
poistenia“, ktorá obsahuje informácie o uvedených dobách za celú dobu evidencie v programe 
basic.sk. Tlačovú zostavu je možné spustiť v menu „Tlače / Zamestnanci – Mzdy / Osobná evidencia / 
Prehľad DPN/Prerušenie“. 

V zozname sa zobrazujú len tie neprítomnosti, ktoré boli spracované vo výpočte mzdy. 
Rozsah zobrazenia si môže používateľ upravovať pomocou filtra v hornej časti obrazovky a pomocou 
tlačidla „Nastavenie obdobia“. Tlačidlom je možné zvoliť obdobie v rozsahu celej doby evidencie 
v programe basic.sk. 

 

  
 
Aktualizované číselníky pre štatistiku a pre evidenciu analytických údajov zamestnanca na účely 
sociálneho poistenia 
 

V programe boli aktualizované číselníky, ktoré sa používajú pri vypĺňaní kmeňových údajov 
zamestnanca na karte „Doplnkové údaje“ v časti „Údaje pre ISCP“. Boli tu aj doplnené polia, ktoré 
zobrazujú názov zvoleného kódu. 
 
Rozšírenie možnosti importu mzdových údajov 
  

Import mzdových údajov bol doplnený o možnosť importovať údaje aj zo súboru formátu 
CSV. 
 
Doplnený odkaz na internetové stránky zdravotných poisťovní 
 

Na okno „Zoznam oznámení zamestnávateľa o zmene platiteľa ZP“ boli doplnené odkazy na 
internetové stránky zdravotných poisťovní pre prihlásenie sa do elektronických služieb. 
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Verzia 3.06.11 

Ročný prehľad 
 
 V menu  „Evidencia / Zamestnanci – Mzdy“, bol doplnený nový ročný prehľad údajov 
z výpočtu mzdy zamestnanca.  Do prehľadu sa vchádza stlačením tlačidla „Ročný prehľad“.  Na okne 
nového ročného prehľadu sú zobrazení zamestnanci a vybrané hodnoty z výpočtu mzdy. Pôvodný 
ročný prehľad údajov jedného zamestnanca sa zobrazí stlačením tlačidla „Ročný prehľad 
zamestnanca“. 
 
Doplnenie údajov do mzdového listu 
 
 Do mzdového listu boli doplnené údaje, ktoré je povinný zamestnávateľ evidovať na účely 
sociálneho poistenia, podľa novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2023. 
Sú to nasledovné údaje: 

- Číselný kód miesta výkonu práce – na mzdovom liste je uvedený ako „Miesto 
pracoviska“ 

- Číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce - na mzdovom liste je uvedený ako 
„Druh vykonávanej práce“ 

Uvedené údaje sa preberajú z kmeňových údajov zamestnanca a sú evidované na záložke „Doplnkové 
údaje“ v časti „Údaje pre ISCP“.  „Miesto pracoviska“ sa naplní z „Kód miesta pracoviska“ a „Druh 
vykonávanej práce“ z „SK ISCO 08“. Odporúčame používateľom doplniť tieto hodnoty do kmeňových 
údajov zamestnanca. 
 
Zmena súm stravného od 1.9.2022 

 
Do programu v časti Číselníky – Doplnkové číselníky – Stravné, bolo zapracované Opatrenie č. 

281/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 25. júla 2022 o 
sumách stravného. Do číselníka boli doplnené hodnoty platné od 1.9.2022.  
 
Sumy stravného platné od 1.9.2022 sú nasledovné: 
 

• 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 

• 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín 

• 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín 
 

Uvedené sumy boli zapracované do programu. Pokiaľ zamestnávateľ prispieva na stravovanie 
zamestnanca v sume, ktorá je nižšia ako minimálny príspevok platný od 1.09.2022 čo je 2,64 €, je 
potrebné upraviť sumy príspevku na stravovanie v tabuľke mzdových konštánt.  
Postup: Označte mesiace 9. až 12. Na vykonanie zmeny použite tlačidlo „Zmena firemných hodnôt“. 
 
Zmena súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel od 1.9.2022 

 
Do programu v časti Číselníky – Jazdy motorovým vozidlom – Číselník náhrad, bolo 

zapracované Opatrenie č. 282/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky z 25. júla 2022 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri 
pracovných cestách. Do číselníka boli doplnené hodnoty platné od 1.9.2022.  
 
Suma základnej náhrady za každý 1km jazdy platná od 1.9.2022 je stanovaná nasledovne: 
 

• 0,063 eura  pre jednostopové vozidlá a trojkolky 

• 0,227 eura  pre osobné cestné motorové vozidlá 
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Parametre systému 
  

V parametroch systému v časti Parametre účtovnej jednotky – Nastavenie fakturácie bol 
doplnený nový parameter „Prázdny dátum splatnosti v QR kóde na faktúre“. Ak bude parameter 
zaškrtnutý, na faktúre sa vytlačí QR kód, ktorý nebude obsahovať dátum splatnosti faktúry. 
V takomto prípade bude po zosnímaní QR kódu pomocou čítačky QR kódov bankovej aplikácie 
nastavený dátum splatnosti faktúry na dátum, kedy bol QR kód do bankovej aplikácie zosnímaný. 
 
Príklad.  

Faktúra má dátum splatnosti 30.8.2022.  

• Ak bude zapnutý parameter „Prázdny dátum splatnosti v QR kóde na faktúre“ a QR kód 
faktúry nasnímate dňa 25.8.2022, bude do aplikácie banky automaticky vložený dátum 
splatnosti 25.8.2022. 

• Ak bude vypnutý parameter „Prázdny dátum splatnosti v QR kóde na faktúre“ a QR kód 
faktúry nasnímate dňa 25.8.2022, bude do aplikácie banky vložený dátum splatnosti 
podľa údajov na faktúre, t.j. 30.8.2022. 
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Verzia 3.06.10 

Daňový bonus na vyživované dieťa 
 
Od 01.07.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 232/2022 Z. z. Zákon o financovaní voľného času dieťaťa 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon novelizuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu, 
kde boli zmenené podmienky vyplácania, spôsob výpočtu a výška daňového bonusu na vyživované 
dieťa.  
 
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy, si môže uplatniť daňový bonus na 
každé vyživované dieťa  vo výške: 

- 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo 
- 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za 

kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované 
dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa 
osobitného predpisu.  

 
Suma priznaného daňového bonusu v ustanovenej výške, nesmie presiahnuť percentuálny limit 
základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti podľa § 33 ods. 6 za príslušný 
kalendárny mesiac. 
 

Počet 
vyživovaných 

detí 

Percentuálny limit základu 
dane (čiastkového základu 

dane) 

1 20 % 

2 27 % 

3 34 % 

4 41 % 

5 48 % 

6 a viac 55 % 

 
Pri priznaní daňového bonusu za kalendárne mesiace júl 2022 až december 2022 zamestnávateľ 
postupuje spôsobom platným od 1. júla 2022, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný 
spôsobom platným do 30. júna 2022. 
 
Zmeny v programe: 

• Keďže od 1.7.2022 je výška daňového bonusu závislá od počtu vyživovaných detí, do 
kmeňových údajov zamestnanca bolo doplnené pole „Počet vyživovaných detí“. Pole sa 
nachádza na záložke „Mzdové údaje“ v časti „Výpočet dane“. Počet vyživovaných detí doplní 
program konverziou. Do počtu sa započítajú deti, ktoré majú v siedmom mesiaci označený 
nárok na daňový bonus.  

  
 
Odporúčame skontrolovať tento údaj v kmeňových údajoch zamestnanca a prípadne ho 
upraviť.  Na kontrolu môžete využiť službu v menu „Tlače / Zamestnanci – Mzdy /  Osobná 
evidencia / Vlastný výber kmeňových údajov“. 
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• Vo výpočte mzdy zamestnanca, na záložke „Strana 3“, bolo upravené okno pre kontrolu 
výpočtu daňového bonusu, ktoré používateľ vyvolá stlačením tlačidla vedľa poľa „Daňový 
bonus“. Okno slúži len na kontrolu výpočtu daňového bonusu a nie na úpravu vypočítaných 
hodnôt.  
Na okne je zobrazený výpočet bonusu podľa legislatívy platnej od 1.7.2022  a podľa legislatívy 
platnej do 30.06.2022.  Je tu zobrazovaný aj výpočet maximálnej sumy daňového bonusu 
(počet vyživovaných detí, percentuálny limit základu dane) a uplatnený daňový bonus, ktorý 
je vyšší.  

 

 
 

Prehľad vyplateného daňového bonusu 
 
Do programu  „Tlače / Zamestnanci – Mzdy / Mesačné spracovanie / Mesačný prehľad zrazenej dane 
/ Vyplatený daňový bonus“ bola doplnená tlačová zostava „Prehľad vyplateného daňového bonusu“ 
vo zvolenom období.  Tlačová zostava môže slúžiť na kontrolu výpočtu vyplateného daňového 
bonusu zamestnancom. 



     Strana 15 

 

 
 
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO 
 
Od 1.7.2022 je platné nové potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby. Toto potvrdenie bolo 
zapracované do programu. 
 
Vyplatený daňový bonus – deti 
 
V „Tlače / Zamestnanci – Mzdy / Osobná evidencia / Vyplatený daňový bonus – deti“ bola upravená 
tlačová zostava. V stĺpci „Spolu“ sa spočítavajú iba údaje v riadku „Vyplatený daňový bonus 
zamestnancovi“, keďže vzhľadom na nový spôsob výpočtu nie je možné určiť skutočne vyplatený 
daňový bonus na jednotlivé dieťa. 
 
Ostatné zmeny 

- Upravená tlačová zostava „Nevyúčtované zálohy“  - doplnený sumár stĺpca „Zostáva 
vyúčtovať“ 

- Upravená tlačová zostava „Prehľad výdaja podľa partnerov“ - ak je vybratý jeden partner, do 
tlačovej zostavy bola doplnená voľba "Netlačiť skladové ceny"; vytlačia sa len predajné ceny 
bez DPH, aby bolo možné poslať takýto prehľad partnerovi. 
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Verzia 3.06.09 

 
JÚ - zaokrúhlenie sumy na úhradu pri platbe v hotovosti od 1. júla 2022 
 
Úhrada VF(DF) v evidencii faktúr 
 
Od 1.7.2022 je v aktuálnej verzii zmena pri úhrade dokladov pomocou tlačidla Úhrada v evidencii 
vyšlých (došlých) faktúr. 
 
Ak použijete tlačidlo Úhrada a suma prijatej hotovosti má byť zaokrúhlená podľa novely zákona 
o cenách program cenu zaokrúhli automaticky. Predpokladom je, že vo forme úhrady bude uvedená 
hotovosť. 
 

 
 
Fakturovaná suma je 240,26 €, pri úhrade v hotovosti program automaticky zaokrúhlil uhradenú 
sumu na hodnotu 240,25 €. 
 
Ak je po zapísaní úhrady rozdiel sumy fakturovanej a uhradenej (po spočítaní všetkých úhrad) menší 
alebo rovný hodnote 0,02 € program zobrazí dialógové okno 
 

 
 
Po potvrdení Áno program označí faktúru ako vysporiadanú a do položiek úhrad dokladu zapíše 
úhradu s hodnotou rozdielu medzi fakturovanou a uhradenou sumou. Táto položka nebude zapísaná 
v peňažnom denníku. 
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Ak dôjde v úhradách k akejkoľvek zmene (nový, oprava, zrušenie) táto položka bude automaticky 
zmazaná. 
 
 Úhrada VF(DF) v peňažnom denníku 
 
Ak bude úhrada v hotovosti evidovaná cez tlačidlo Úhrada v doklade peňažného denníka program 
nebude zaokrúhľovať sumu úhrady automaticky, bude potrebné pred zápisom uhrádzanej sumy 
vykonať zmenu ručne 
 

 
 
Ak je po zapísaní úhrady rozdiel sumy fakturovanej a uhradenej (po spočítaní všetkých úhrad) menší 
alebo rovný hodnote 0,02 € program zobrazí dialógové okno 
 

 
 
Po potvrdení Áno program označí faktúru ako vysporiadanú a do položiek úhrad dokladu zapíše 
úhradu s hodnotou rozdielu medzi fakturovanou a uhradenou sumou. Táto položka nebude zapísaná 
v peňažnom denníku. 
 
Do menu Tlače/Pohľadávky a záväzky/Vyšlé (Došlé) fakturačné doklady je doplnená zostava Prehľad 
centového vyrovnania faktúr uhradených v hotovosti. 



     Strana 18 

 

 

 

 

PÚ - zaokrúhlenie sumy na úhradu pri platbe v hotovosti od 1. júla 2022 
 
Pri zápise úhrad faktúr v hotovosti v podvojnom účtovníctve v tejto verzii programu nedošlo k žiadnej 
zmene. Prípadné centové rozdiely je možné účtovne vysporiadať službou Centové vyrovnanie 

(tlačidlo ) v menu Prehľady/Saldokonto. 
 
Pre správne účtovanie centového vyrovnania je potrebné v účtovom rozvrhu na príslušných účtoch 
nastaviť parametre pre centové vyrovnanie. 
 

Menu Číselníky/Číselníky pre PÚ/Účtový rozvrh tlačidlo  
 

 
 
Hodnota výšky zaokrúhlenia – hodnota rozdielu predpisu a úhrady, do ktorej má program považovať 
tento rozdiel ako centový  (v tomto prípade je to medzi hodnotami 0,01 až 0,50 €) 
 
JÚ – tlač pokladničného dokladu 
 
Vydávaním nových verzií sa snažíme postupne z programu odstraňovať zostavy v textovom formáte 
a nahrádzať ich zostavami v grafickom formáte. Z tohto dôvodu bola zrušená možnosť tlačiť 
pokladničné doklady hromadne formou „dávky“. Pokladničné doklady hromadne je možné tlačiť ich 
označením ( kláves INSERT alebo klik ľavého tlačidla myši). Ak je označený minimálne jeden doklad 
v hotovosti program ponúkne dialógové okno 
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Vyplnené hodnoty budú vytlačené na každom označenom  doklade okrem dokladov, na ktorých bolo 
vyplnené IČO. Na takých dokladoch bude vytlačený partner podľa vyplneného IČO. 
Prehľady – Finančné vzťahy 
 
V starších verziách programu po vstupe do tejto ponuky program zobrazil okno 
 

 
 
V aktuálnej verzii táto možnosť nie je. Program vždy vytvorí zoznam partnerov s ktorými sú finančné 
vzťahy nevysporiadané.  
 

 
 
Ak potrebujete zobraziť všetkých partnerov je nutné zrušiť označenie „iba nevysporiadané“ 
 

 
 
Dodací list 
 
Pri evidovaní nového dodacieho listu je doplnená možnosť zapísať meno vodiča a EČV. Ak údaje 
vyplníte, vytlačia sa na dodacom liste. 
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Ďalšie úpravy a zmeny 
 

• Tlače – Vyšlé (došlé) fakturačné doklady – doplnený súčet za partnera, ak má na tlačovej 
zostave viac ako jeden doklad. Súčet sa vytlačí len vtedy, ak je zvolené triedenie podľa 
partnera. 

• Finančné vzťahy – Zápočet – opravená suma zostatku pohľadávky (záväzku), ktoré sú 
čiastočne uhradené. 

• Peňažný denník – tlač Stav bankového účtu – opravená tlač pre iný účet ako účet číslo 1. 
 
Úprava sumy životného minima 
 
Od 1.7.2022 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky o úprave súm životného minima č. 227/2022 Z. z. Suma životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu je 234,42  €. 

 
Prehľad pracovnej neschopnosti za obdobie 
 
V menu „Tlače / Zamestnanci – Mzdy / Mesačné spracovanie„ bola premenovaná voľba „Prehľad 
pracovnej neschopnosti“ na „Prehľad DPN / Prerušenie“. Pod touto voľbou môže používateľ nájsť 
okrem pôvodnej tlačovej zostavy  „Prehľad pracovnej neschopnosti“, aj  novú tlačovú zostavu „Tlač 
prehľadu vylúčených dôb a prerušení poistenia“. Táto tlačová zostava obsahuje údaje o všetkých 
vylúčených dobách a prerušeniach poistenia vo zvolenom období, ktoré boli spracované vo výpočte 
mzdy. Zostavu je možné spustiť stlačením tlačidla „Tlač“. Po stlačení tlačidla si používateľ môže 
vybrať  spôsob triedenia údajov na tlačovej zostave. 
Pôvodnú tlačovú zostavu „Prehľad pracovnej neschopnosti“ je možné spustiť stlačením tlačidla „Tlač 
DPN“. 
 
Výber stredísk pre tlače Zamestnanci – Mzdy 
 
Uvedené sa týka používateľov, ktorí majú označený parameter „Vedenie evidencie podľa stredísk“. 
 
V programe používaný filter na strediská umožňoval vybrať pre tlač len jedno stredisko. Nová služba 
umožňuje používateľovi vybrať pre tlač viac stredísk podľa vlastného výberu. Po stlačení tlačidla 
„Strediská“ sa zobrazí obrazovka pre zadanie podmienok pre výber stredísk. 
 

 
 
Tlačidlo „Strediská“ bolo doplnené aj do  „Evidencia / Zamestnanci – Mzdy“. 
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Verzia 3.06.08 

 
Tlačové zostavy 
 
V aktuálnej verzii boli niektoré zostavy v textovom formáte zamenené za zostavy v grafickom 
formáte. So zmenou formy tlače dochádza k zmene pri výbere stredísk pre tlač (pre účtovné 
jednotky, ktoré evidujú strediská). 
 
Pri výbere tlačovej zostavy je pôvodná voľba zamenená za voľbu: 
 

 
 
Porovnanie pôvodného a nového výberu: 
 

   
 

  
 
Ďalšie možnosti výberu: 
 

   
do zostavy budú zahrnuté všetky strediská začínajúce číslom 1, vytlačené hodnoty budú spočítané 
 

   
do zostavy budú zahrnuté všetky strediská začínajúce číslom 1, každé takéto stredisko bude vytlačené 
osobitne 
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Vytvorenie niektorých zostáv bolo presunuté, napr. v pôvodnej verzii  
 

 
 
Prvé tri voľby sú v novej verzii presunuté pod jednu voľbu. V rámci nasledovného výberu je možné 
zadefinovať pôvodné možnosti: 
 

 
 
 

 
 
 
Rozpis poistného na sociálne poistenie 
 
Tlačová zostava „Rozpis poistného na sociálne poistenie v roku ...“ bola doplnená o poistné na 
financovanie podpory a o osobitné sociálne poistenie. Tlačová zostava sa nachádza v „Tlače / 
Zamestnanci – Mzdy / Osobná evidencia“. 
 
Upozornenie na povinnosť podania Výkazu poistného a príspevkov na sociálne poistenie 
 
Do programu bolo dopracované upozornenie na povinnosť podania „Výkaz poistného a príspevkov“. 
Pokiaľ je v spracovávanom mesiaci potrebné podať aj „Výkaz poistného a príspevkov“, program Vás 
na to upozorní po vygenerovaní mesačného výkazu poistného a príspevkov. 
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Verzia 3.06.06 

 

Doplnenie funkcie na opravu poistného v kmeňových údajoch zamestnanca 
 
Funkcia pre opravu poistného na sociálne poistenie bola rozšírená o poistné na financovanie podpory 
v čase skrátenej práce. 
 
Generovanie CSV súboru k žiadosti o poskytnutie podpory 
 
V menu „Tlače / Zamestnanci – mzdy / Mesačné spracovanie / Podpora v čase skrátenej práce“ bola 
doplnená možnosť vygenerovať CSV súbor, ktorý slúži ako príloha k žiadosti o podporu v čase 
skrátenej práce. 
Vzhľadom na to, že v systéme nie je dostatok informácií pre vyplnenie stĺpca „Obmedzenia“, je 
potrebné údaje do tohto stĺpca doplniť ručne na portáli slovensko.sk po importe CSV súboru. 
 
Vlastný výber kmeňových údajov 
 
Do výberu boli doplnené ďalšie kmeňové údaje, ktoré pred touto verziou programu nebolo možné 
zobraziť. Význam hodnôt v poliach, ktoré majú v názve „(i)“, je popísaný v dokumente „Popis polí 
kmeňových údajov“. Tento dokument sa zobrazí po stlačení tlačidla „Popis polí“. 
 
Finančný príspevok na stravovanie – vrátenie zálohy 
 
Do evidencie „Stravné bolo doplnené tlačidlo „Vrátenie zálohy“. Pomocou tohto tlačidla je možné 
zaevidovať vrátenie poskytnutej zálohy na stravovanie zamestnanca, ak nie je možné túto zálohu 
zraziť vo výpočte mzdy (napr. ak má zamestnanec v mesiaci, na ktorý mu bola poskytnutá záloha, 
nulovú mzdu). 
Po stlačení tlačidla sa zobrazí okno so sumou poskytnutých záloh na zvolené obdobie. Zálohu je 
možné vrátiť len do výšky zobrazenej sumy. 
 
Zvýšenie súm stravného 
 
Podľa opatrenia Ministerstva práce,  sociálnych vecí a rodiny zo dňa 31.03.2022 o sumách stravného, 
sa sumy stravného zvyšujú od 1.05.2022 nasledovne: 

• 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín 

• 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín 

• 13,70 pre časové pásmo nad 18 hodín. 
Uvedené sumy boli zapracované do programu. Pokiaľ zamestnávateľ prispieva na stravovanie 
zamestnanca v sume, ktorá je nižšia ako minimálny príspevok platný od 1.05.2022 čo je 2,48 €, je 
potrebné upraviť sumy príspevku na stravovanie v tabuľke mzdových konštánt.  
Postup: Označte mesiace 5. až 12. Na vykonanie zmeny použite tlačidlo „Zmena firemných hodnôt“. 
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Zmena základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel 
 
Podľa opatrenia Ministerstva práce,  sociálnych vecí a rodiny zo dňa 31.03.2022 o sumách základnej 
náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa od 1.5.2022 
ustanovuje suma základnej náhrady na každý 1 km jazdy pre: 

a) jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,059 eura 
b) osobné cestné motorové vozidlá – 0,213 eura. 

 
Uvedené sumy boli zapracované do programu. 
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Verzia 3.06.05a 

 

Nastavenie prístupových práv na strediská 
 
Nastavenie prístupových práv pre používateľa bolo rozšírené o možnosť zadefinovania prístupových 
práv na strediská. Tieto prístupové práva sa uplatnia v spracovaní evidencie „Zamestnanci – Mzdy“ 
a v spracovaní tlačí pre „Zamestnanci – Mzdy“. 
Nastavenie prístupových práv môže vykonať iba používateľ č. 1, ktorý je správcom programu. 
Nastavenie sa vykoná pre zvolenú účtovnú jednotku. Účtovná jednotka musí mať nastavené vedenie 
evidencie podľa stredísk. 
Postup: 

1. Používateľ č. 1 si v číselníku účtovných jednotiek vyberie účtovnú jednotku, pre ktorú 
chce nastaviť prístupové práva používateľa na strediská 

2. V menu „Služby / Služby správcu programu / Prideľovanie práv“ sa nastaví na 
používateľa, ktorému chce nastaviť prístupové práva na strediská a použije službu 
„Oprava záznamu“ 

3. Na okno bolo doplnené tlačidlo „Prístupové práva na strediská – MZDY“. Po jeho 
stlačení sa zobrazí okno pre zadanie čísiel stredísk, na ktoré má používateľ prístup.  
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Číslo zadávaného strediska môže mať maximálne štyri číslice. Čísla sa môžu zadávať 
samostatne ako jedno stredisko (napr. 22), alebo ako zoznam stredísk, kde sú čísla 
stredísk oddelené čiarkami (napr. 22,25,26,29), prípadne ako rozsah stredísk, kde sú 
čísla stredísk oddelené pomlčkou (napr. 15-155). 

 
 
Obmedzenia pre používateľa s prístupovými právami na strediská 
Niektorá funkcie programu sú pre používateľa s nastavenými prístupovými právami na strediská 
neprístupné. O obmedzení je používateľ informovaný oznamom, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla 
alebo voľby v rámci menu.  

 

 

Verzia 3.06.05 a nižšie 

 
Hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2021 
 
Do programu bolo doplnené hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021. Hlásenie sa spracováva 
v inštalácii programu pre rok 2022 v menu „Tlače / Zamestnanci – Mzdy / Iné / Hlásenie o vyúčtovaní 
dane“.  
Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný 
podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, 
za ktoré podáva hlásenie. 
 
Zákon o podpore v čase skrátenej práce 
 
Od 01.03.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce. Zákon 
novelizuje aj zákony o sociálnom a zdravotnom poistení, Zákonník práce, zákon o dani z príjmov a iné 
zákony. Okrem iného sa zavádza nové poistné na sociálne poistenie, a to poistné na financovanie 
podpory (PFP). Od 01.03.2022 bude zamestnávateľ platiť toto poistné vo výške 0,5% z 
vymeriavacieho základu jeho zamestnanca v pracovnom pomere (HPP - zamestnanec) a v právnom 
vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.  Súčasne sa znižuje % poistenia 
v nezamestnanosti, ktoré platí zamestnávateľ, z 1%  na 0,5%. 
Poistné na financovanie podpory zamestnávateľ neplatí z vymeriavacieho základu zamestnanca 
v štátnozamestnaneckom pomere. 
Zmeny novelizovaných zákonov boli dopracované do nasledujúcich častí programu: 

 

Tabuľka mzdových konštánt 
 
Do tabuľky mzdových konštánt na záložku „Vymeriavacie základy, minimálna mzda ...“ bolo 
doplnené pole s maximálnym vymeriavacím základom pre poistné na financovanie podpory.  
Na záložku „Povinné poistenie“ bolo doplnené pole s percentom pre odvod poistenia 
v nezamestnanosti, ktoré platí zamestnávateľ  za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom 
vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, a pole s percentom odvodu 
poistného na financovanie podpory.  
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Kmeňové údaje zamestnanca 
 
Do kmeňových údajov zamestnanca, na záložku „Mzdové údaje“, bolo doplnené zaškrtávacie pole 
pre označenie odvodu poistného na financovanie podpory (PFP). Program automatickou 
konverziou označí toto pole pre všetkých zamestnancov (HPP - zamestnanec), ktorí majú na 
záložke „Osobné údaje“ označený pomer zamestnanecký alebo profesionálny športovec. 
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Výpočet mzdy 
 
Do výpočtu mzdy (od obdobia 03/2022) bol dopracovaný výpočet poistného na financovanie 
podpory a na záložke „Strana 2“ boli doplnené polia pre zobrazenie vymeriavacieho základu 
a vypočítaného poistného PFP. 
 

 
 
Náhrada príjmu v čase skrátenej práce 
 
Ak zamestnávateľ požiada o podporu v čase skrátenej práce, má zamestnanec  nárok na náhradu 
príjmu vo výške 80% jeho priemerného zárobku. Táto náhrada sa zadáva vo výpočte mzdy na 
samostatnom okne, ktoré sa otvorí po stlačení tlačidla so symbolom kalkulačky pred poľom 
„Ostatné“. 
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Pole „Rozdiel sumy náhrady...“ slúži na zadanie rozdielu sumy náhrady, na ktorú zamestnancovi 
nevznikol nárok. To nastane v prípade, ak zamestnávateľ síce požiada o podporu v čase skrátenej 
práce a zamestnancovi vyplatí náhradu príjmu, ale zamestnávateľovi táto podpora nebola 
schválená a vyplatená. Vtedy je potrebné vypočítať rozdiel medzi poskytnutou náhradou 
v predchádzajúcom období a náhradou, na ktorú by mal zamestnanec nárok podľa § 142 ods. 1 až 
4 Zákonníka práce.  
 
Mesačný výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie  
 
Do programu bol dopracovaný nový formát mesačného výkazu na zdravotné poistenie 
v elektronickej podobe. 
 
Mesačný výkaz a výkaz poistného na sociálne poistenie  
 
Do programu bol dopracovaný nový mesačný výkaz poistného a výkaz poistného na sociálne 
poistenie v listinnej aj v elektronickej podobe (nová XML schéma). Nové výkazy platia pre obdobie 
od 03/2022 (obdobie uvádzané v hlavičke výkazov). 
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Podklady pre podporu v čase skrátenej práce 
 
Do  „Tlače / Zamestnanci – Mzdy / Mesačné spracovanie“ bola doplnená voľba „Podpora v čase 
skrátenej práce“. Po jej stlačení sa na obrazovke zobrazia údaje zamestnancov, ktorým bola 
poskytnutá náhrada mzdy v čase skrátenej práce. Tieto údaje by mali slúžiť ako podklady pre 
žiadosť zamestnávateľa o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Formát súboru, ktorý by 
mal obsahovať údaje o zamestnancoch, na ktorých zamestnávateľ žiada  poskytnutie podpory, 
nebol v čase vydania verzie známy, a preto výstupný súbor bude dopracovaný až po zverejnení 
jeho formátu. 
 
Tlačové zostavy 
 
Nový odvod poistného (PFP) ako aj náhrada príjmu poskytnutá v čase skrátenej práce boli 
dopracované aj do rôznych tlačových zostáv ako sú napr. výplatné pásky, rekapitulácia, kumulácia, 
atď. 
 

  
Kalkulačka pre výpočet zrážky 
 
Vo výpočte mzdy bola upravená kalkulačka, ktorá slúži ako pomôcka pre výpočet výšky exekučnej 
zrážky. Na kalkulačku boli doplnené údaje o nepostihnuteľných sumách pre jednotlivé typy exekúcií. 
 

 
 
Hromadné úpravy kmeňových údajov 
 
Hromadné úpravy kmeňových údajov boli rozšírené o možnosť nastavenia poskytnutia zálohy na 
stravovanie vo výpočte mzdy. Zmena sa vykoná pre označených zamestnancov, ktorí majú 
v kmeňových údajoch zaškrtnuté pole „Vyplácať finančný príspevok na stravovanie“.  
Služba sa spúšťa stlačením tlačidla „7 – Hrom. úpravy“ v evidencii Zamestnanci – Mzdy. 
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Dovolenka pre zamestnanca mladšieho ako 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa 
 
Podľa novely Zákonníka práce, ktorá je platná od 01.01.2022, má zamestnanec vo veku do 33 rokov, 
ktorý sa trvale stará o dieťa, nárok na päť týždňov dovolenky. Ak starostlivosť netrvá celý rok, dni 
dovolenky nad základnú výmeru sa vynásobia podielom počtu dní starostlivosti a počtom dní v roku.  
Do kmeňových údajov zamestnanca na záložku „Mzdové údaje“ boli doplnené polia - zaškrtávacie 
pole „Starostlivosť o dieťa“ a pole „počet dní“. 
 

 
 

Ak používateľ označí pole „Starostlivosť o dieťa“, program doplní do poľa „počet dní“ hodnotu 365  
a povýši nárok na dovolenku v týždňoch a dňoch. Ak starostlivosť netrvala celý rok, používateľ upraví 
počet dní. Pri zadávaní nového zamestnanca program prepočíta aj počet dní novej dovolenky ale pri 
oprave údajov zamestnanca je potrebné na prepočet dní novej dovolenky stlačiť tlačidlo so 
symbolom kalkulačky. 
Upozornenie: hodnoty nároku v poliach „týždne“ a „dni“ – sa vyplnia automaticky a obsahujú 
základnú výmeru dovolenky na rok (neskrátenú).  
 
Doplnenie údajov do základného zobrazenia v evidencii  „Zamestnanci – Mzdy“ 
 
Na hlavné okno v evidencii „Zamestnanci – mzdy“  boli  doplnené stĺpce - uplatňovanie nezdaniteľnej 
časti základu dane „NČZD“  a druh dôchodku „Dôchodok“. Zobrazujú sa hodnoty, ktoré sú aktuálne 
nastavené v kmeňových údajoch zamestnanca. 
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Oprava – Číselník obchodných partnerov – zadávanie bankových účtov 
 
Verzia obsahuje opravu pri zadávaní bankových účtov obchodných partnerov. Chyba sa prejavovala 
pri zadaní nového bankového účtu v tvare IBAN – po zápise sa číslo prepísalo na hodnotu SK77 0000 
0000 0000 0000 0000 
 
Hlavné okno aplikácie – zmena veľkosti  
 
Veľkosť hlavného okna aplikácie je možné zmeniť rovnakým spôsobom ako každé okno v systéme 
Windows; potiahnutím myšou v ľubovoľnom rohu alebo na okraji okna. 
 
Do programu bola dopracovaná funkcia, ktorá si pri ukončení programu zapamätá aktuálnu  veľkosť 
hlavého okna aplikácie. Pri nasledovnom spustení programu bude veľkosť hlavného okna aplikácie 
nastavená rovnako ako pri predchádzajúcom ukončení programu. 
 
Poznámka: 
Veľkosť hlavného okna sa bude pamätať len v tom prípade, že sa aplikácia spúšťa v normálnej 
veľkosti, nie maximalizované okno alebo minimalizované okno. 
 
Ak budete chcieť zmeniť veľkosť hlavného okna na pôvodnú, stlačte na paneli nástrojov tlačidlo „O 
aplikácii“ 
 

 
Tlačidlom „Nastavenie“ zobrazte okno Nastavenia. 
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Tlačidlom „Default“ sa zmení používateľom zmenená veľkosť hlavného okna na rozmery, ktoré sú 
definované v programe. 
 

 
 
 
Export údajov do CSV súborov 
 
V Evidencii vyšlých faktúr a v Evidencii zásob – Výdaj boli dopracované funkcie na export označených 
vyšlých faktúr alebo výdajok/dodacích listov do CSV súboru. 
 
Postup pri exporte do CSV súboru v Evidencii vyšlých faktúr 
 

1. Označte klávesom Insert faktúry, ktoré chcete exportovať. Ak medzi označenými faktúrami sú 
aj faktúry, ktoré už v minulosti exportované boli, zobrazí sa otázka, či chcete exportovať aj 
takéto faktúry. Ak áno, budú vyexportované. Ak odpoviete Nie, budú vyexportované len 
faktúry, ktoré v minulosti exportované neboli. 
 

2. Po stlačení tlačidla                            sa odštartuje funkcia na export faktúr. 
 

3. Po úspešnom exporte sa zobrazí informácia, do ktorého súbory boli faktúry vyexportované. 
Súbor sa nachádza v adresári DAV a má označenie VF_xxxxxxx-yyyyyyy.CSV, kde xxxxxx je 
najnižšie poradové číslo faktúry a yyyyyy je najvyššie poradové číslo exportovanej faktúry. 
 

4. Následne sa zobrazí okno s otázkou, či chcete zobraziť popis štruktúry vyexportovaného 
súboru. Ak odpoviete „Áno“, zobrazí sa dokument s popisom jednotlivých polí 
exportovaného CSV súboru. Tento popis môže slúžiť ako podklad pre zapracovanie importu 
faktúr do inej aplikácie. 
 

5. V okne zoznamu vyšlých faktúr bol doplnený stĺpec „Export CSV“, ktorý je naplnený hodnotou 
„Áno“ pre faktúry, ktoré boli vyexportované do CSV súboru. 
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Postup pri exporte do CSV súboru v Evidencii zásob - Výdaj 
 

1. Označte klávesom Insert výdajky, ktoré chcete exportovať. Ak medzi označenými výdajkami 
sú aj výdajky, ktoré už v minulosti exportované boli, zobrazí sa otázka, či chcete exportovať aj 
takéto výdajky. Ak áno, budú vyexportované. Ak odpoviete Nie, budú vyexportované len 
výdajky, ktoré v minulosti exportované neboli. 
 

2. Po stlačení tlačidla                            sa odštartuje funkcia na export výdajok. 
 

3. Po úspešnom exporte sa zobrazí informácia, do ktorého súbory boli výdajky vyexportované. 
Súbor sa nachádza v adresári DAV a má označenie VY_xxxxxxx-yyyyyyy.CSV, kde xxxxxx je 
najnižšie poradové číslo výdajky a yyyyyy je najvyššie poradové číslo exportovanej výdajky. 
 

4. Následne sa zobrazí okno s otázkou, či chcete zobraziť popis štruktúry vyexportovaného 
súboru. Ak odpoviete „Áno“, zobrazí sa dokument s popisom jednotlivých polí 
exportovaného CSV súboru. Tento popis môže slúžiť ako podklad pre zapracovanie importu 
výdajok do inej aplikácie. 
 

5. V okne zoznamu výdajok bol doplnený stĺpec „Export CSV“, ktorý je naplnený hodnotou 
„Áno“ pre výdajky, ktoré boli vyexportované do CSV súboru. 
 

 
 
 
 

Kolektív tvorcov programu basic.sk 
 

 


