
 

Otázky a odpovede z 1. dňa ročného školenia COMPEKO: 

 

• pri ochodníkovi nemá byť kód DPH pri vyšlej faktúre PR3 namiesto OTX? 

o  Áno mate pravdu. Pri živej odpovedi bola daná iná odpoveď, skutočne je právne PR3. 

V ťaháku na stránke je to už opraené. 

• ako je to so zahraničnou prijatou efaktúrou ? Táto tiež musí byť overená v štátnou cloude aby 

som ju vedel prijať? 

o  Nie, zatiaľ sa do Cloud zahraničné faktúry vkladať nebudú (zo strany vyhotoviteľa 

faktúry), ale údaje zahraničných faktúr by sa mali vložiť ako doplnkové údaje pre 

automatické zostavenie kontrolného výkazu. 

• perspektíva od 1.1.2022 je taká, že efaktúra sa cez štátny cloud iba overí, alebo sa aj fyzicky pošle 

k odberateľovi ? 

o  Fyzicky sa vloží do systému – do schránky odberateľa, ten si ju môže vyzdvihnúť 

(možno dostane avízo). 

• ked to bude aktuálne, bude sa cez fenix dať poslať vyšlá faktúra na overenie do štátneho cloudu? 

o  anie len overenie, ale aj to vloženie. Mal by to byť vlastne jeden krok 

overenie+vloženie, ak je faktúra správna. 

• môže byť aj taká situácia, že slovenský dodávatel overí v štátnom cloude efaktúru, ale poslať sa 

pošle papierovou formou odberatelovi? 

o  Samotné overenie ako funkcia zrejme nebude existovať. Po overení sa faktúre 

priradí jedinečný kód a faktúra zostáva v cloude. Ak si aj vytlačíte a prípadne odošlete 

v papierovej forme, ničomu to nebráni, ale nedá sa na nič voči štátu použiť. Je to 

„iba“ informácia pre prijímateľa navyše (a asi neskôr, ako z cloudu) 

• Aká dlhá bude " testovacia" doba kým sa to spustí naostro? 

o  Celý systém fakturácie by s mal spúšťať po moduloch. Každý bude mať zrejme inú 

testovaciu alebo skôr skúšobnú dobu vzhľaodm na jeho komplikovanosť. 

• čiže jediný spôsob, ako získať došlú faktúru bude iba cez štátny cloud ? 

o  Dá sa získať aj papierovo, ale už bude musieť mat na sebe ten cloudový kód, ktorý je 

nutné pouťiž, aks a faktúra použije napr na odpočítanie dane. 

• Compeko zabezpečí teda nie iba overenie cez štátny cloud, ale aj "zavesenie" do štátneho cloudu 

? 

o  Áno, ako vždy ponúkneme to maximum, čo sa dá automatizovať, teda aj vloženie 

faktúfy do Cloudu. 

• ako zistí štátny cloud, že faktúra je určená pre mna a má ma kontaktovať (notifikovať) ? Cez IČO? 

o  Bude tam zrejme postupnosť identifikácií: určite najprv IČDPH, ak nie je priradené, 

tak IČO, ak nie je .... 

• kedže sa jedná o faktúry podla DPH, štátny cloud sa nebude týkať medzi neplatitelmi DPH ? 

o  Budú sa evidovať všetky faktúry aj neplatiteľov DPH. 

• Cez štátny cloud budú posielať faktúry aj neplatitelia dane ak fakturujú platitiľovi? 

o  Áno aj také. 

• bude z tohto zverejnený záznam na stránke compeka? 



o  Áno po skončení webinára bude treba „surový“ videozáznam spracovať a po jeho 

spracovaní bude zverejnený. Prístup však nebude voľný: účastníkom webinára a tým, 

ktorí si prístup zaplatia mimo účasti na webinári, bude po zostrihaní záznamu poslaný 

prístupový kód mailom. 

• vieme vytlačiť likvidačný list tak, aby obsahoval dátumy schválenia faktúr a mená zamestnancov, 

ktorí faktúru schválili? 

o  V štandardnej distribuovanej verzii to bez úprav nejde. Aby to principiálne mohlo ísť, 

je potrebné zaviesť systém podpisovania faktúr a údajov o postupnom schválení 

faktúry by sa dal vytvoriť individuálny LLF.  Toto by bolo na osobné jednanie k malej 

individuálnej zákazke. 

 

 

 


