
 

 

 Popis modulu Import VF z CSV súboru ( Import CSV ) 
 

 

Modul Import CSV je používateľský program k informačnému systému basic.sk. Je 

určený na spracovanie faktúr prichádzajúcich z e-shopu alebo iného fakturačného systému. 

Požadovaný formát súboru faktúr je CSV. 

Spracovaním faktúry je automaticky vytvorený zápis do evidencie obchodných 

partnerov, do evidencie vyšlých faktúr (VF) a v prípade, že účtovná jednotka je platiteľom 

DPH, tak aj do evidencie DPH. 

 

Práca s modulom Import CSV 
 

 Po odštartovaní modulu Import CSV v menu  Služby – Používateľské programy sa zobrazí 

okno so zoznamom faktúr. Pri prvom odštartovaní používateľského programu je okno so 

zoznamom faktúr prázdne. 

 

 

Nastavenie prevodového mostíka 
 

V prvom kroku je potrebné definovať prevodový mostík medzi štruktúrami faktúr programu 

basic.sk a CSV súboru. Definícia prevodového mostíka sa vykonáva pomocou tlačidla 

„Nastavenie importu“ v hornej lište okna zoznamu faktúr. 

 

 

 

Stlačením tlačidla „Nastavenie importu“ sa zobrazí menu, v ktorom vyberieme pre nastavenie 

prevodového mostíka prvú voľbu. 

 

 

 

Po výbere sa zobrazí okno, v ktorom vyberieme vstupný súbor, podľa ktorého budeme 

prevodový mostík definovať. 

basic.sk 



 

 

Vyberieme vstupný súbor. Následne bude zobrazené okno so zoznamom položiek štruktúry 

faktúry basic.sk a vstupného CSV súboru. 

 

 

 

 

 



Postup pri priraďovaní položiek prevodového mostíka: 

1. Zo zoznamu položiek v ľavej časti okna vyberieme prvok programu basic.sk, ku ktorému 

chceme priradiť prvok z CSV súboru. 

2. Z rozbaľovacieho zoznamu v pravej časti vyberieme prvok zo vstupného CSV súboru. 

3. Stlačením tlačidla „Priraď“ vytvoríme mostík medzi prvkom programu basic.sk a 

prvkom CSV súboru. 

 

Tento postup opakujeme pre všetky prvky, ktoré môžeme medzi sebou prepojiť. 

Tlačidlo „Vymazať všetko“ vymaže všetky priradené prvky CSV súboru. 

 

Nastavenie číselníka položiek vyšlých faktúr 
 

 

Program basic.sk umožňuje definovanie položiek vyšlých faktúr. V číselníku môžeme priradiť 

každej položke trojmiestny kód. Ku každej položke môžeme zadať hodnoty jednotlivých polí. 

Pre import položiek faktúr z e-shopu môžeme využiť preddefinované hodnoty z číselníka pre 

spracovanie položky. To znamená, že ak v číselníku položiek vyšlých faktúr bude zaevidovaná 

položka napr. s kódom „1“ a súbor vyšlých faktúr bude rovnako obsahovať typ položky s číslom 

1, preberú sa z číselníka nasledovné hodnoty: 

• Povaha plnenia (služby, tovar) 

• Kód DPH 

• Druh tovaru 

• Kód tovaru 

• Účet DAL, účet DPH (pre podvojné účtovníctvo) 

 

 

 

 



Nastavenie tabuľky automatizovaných operácií 
 

 

 

Tabuľka automatizovaných operácií umožňuje nadefinovať ľubovoľný počet operácií, ktoré 

sa automaticky vykonajú pre každý záznam, ktorý spĺňa zadanú podmienku. 

Podmienka je tvorená systémom „ak vybraté pole nadobudne nejakú hodnotu, tak 

nahradíme vybraté pole nejakou hodnotou“. 

Napríklad, ak je pole „typ dokladu“ prázdne, nahradíme toto pole hodnotou „F“ (faktúra). 

 

Postup pri vytvorení automatizovanej operácie. 

1. Zadáme názov operácie 

2. Vyberieme pole, z ktorého chceme vytvoriť  podmienku (AK POLE) 

3. Zvolíme matematický symbol  (JE) 

4. Zadáme hodnotu poľa (HODNOTA POĽA) 

5. Vyberieme pole, ktorého hodnotu chceme zmeniť 

6. Zadáme hodnotu, ktorú nadobudne pole, ktorého hodnotu chceme zmeniť 

 

Ak zvolíme voľbu „nahraď, len ak je pole prázdne“, program v prípade, že pole obsahuje 

nejakú hodnotu, túto hodnotu nezmení. 

Všetky automatizované operácie budú vykonané pri importe CSV súboru alebo po stlačení 

tlačidla „Spracuj“ v poradí, v akom sú zapísané. 

 



Spracovanie súboru faktúr 
 

Samotné spracovanie faktúr z CSV súboru je rozdelené do nasledovných krokov: 

1. Načítanie súboru faktúr z CSV súboru 

2. Hromadné úpravy hlavičiek faktúr 

3. Hromadné úpravy položiek faktúr 

4. Spracovanie faktúr 

5. Export faktúr 

 

Načítanie súboru faktúr z CSV súboru 
 

Odštartovaním funkcie „Načítanie súboru“ je zobrazené okno na výber vstupného súboru 

faktúr z CSV súboru. V okne vyhľadáme súbor, ktorý chceme spracovať a potvrdíme 

tlačidlom „Výber“. 

 

 

Program cez prevodový mostík načíta súbor, spracuje dáta cez číselník položiek faktúr 

a odštartuje automatizované operácie. Následne sa zobrazia hlavičky načítaných faktúr. 

Použitím služby „Položky faktúr“ sú zobrazené všetky položky všetkých faktúr. Ak chceme 

zobraziť položky len niektorých faktúr, je potrebné tieto označiť klávesom „Insert“. 

Stlačením klávesy „Enter“ sa zobrazí výpis faktúry, vrátane jej položiek. 

Pre export záznamov do evidencie VF je nutné, aby boli vyplnené povinné polia (podfarbené 

červenou farbou). 

 

 



 
 

 

Ak sú všetky povinné polia vyplnené, v stĺpci „Kontrola“ je zobrazený text „OK“. Takto označené 

záznamy je možné exportovať do evidencie VF. 

Ak nie je zobrazený text „OK“ v stĺpci „Kontrola“, použijeme službu „Hromadné úpravy“ na 

hlavičkách aj  položkách faktúr na doplnenie povinných polí. 

 

Po úspešnom importe vstupného súboru bude tento premenovaný, pričom pred názov súboru 

bude doplnený text „ok_“ a za názov súboru bude doplnený text obsahujúci dátum importu 

plus jedinečné číslo (napr.: ok_nazov_suboru_20210528_444555.csv) 

 

Jednu alebo viac označených faktúr je možné vymazať, pokiaľ faktúry ešte neboli exportované 

do evidencie VF. Túto službu môžete využiť napríklad vtedy, ak nebol správne nadefinovaný 

prevodový mostík. Po úprave prevodového mostíka môžete import CSV súboru zopakovať. 

 

 

Hromadné úpravy 
 

Hromadné úpravy dát je možné vykonať pre označené hlavičky faktúr aj pre označené 

položky faktúr.  

   

 

Zaškrtneme prvky, ktoré chceme upraviť a zadáme hodnoty, ktorými budú prvky nahradené. 

Export faktúr 
 

Služba zapíše označené faktúry do evidencie VF. Zároveň zapíše obchodných partnerov do 

číselníka. Pokiaľ je účtovná jednotka platiteľom DPH, vykoná sa zápis aj do evidencie DPH. 

 

Kolektív pracovníkov basic.sk 

 


