
ÚČTOVNÍCTVO

Zmeny v programe 

v roku 2021



Niektoré zmeny boli popísané vo všeobecných zmenách 

alebo budú popísané v iných samostatných prezentáciách



Vstup dát

Scan dokladov k účtovným zápisom

• Táto úprava z roku 2020 veľmi súvisí s aktuálnymi zmenami v zákone

o účtovníctve – cesta k elektronickej účtarni.

• K účtovnému dokladu je možné pripojiť scan (obrázok, PDF, ...)

originálneho dokladu

• Doklad je viazaný na obdobie + druh dokladu + číslo dokladu

• Po zaúčtovaní je možné doklad vidieť v operatíve

• Umiestnenie: nový parameter „Cesta pre obrazy dokladov“

• Ak nie je vyplnený, tak možnosť pripojenia obrazov dokladov nie je aktivovaná

Od str. 38



Vstup dát

Možnosť pripojiť k účtovnému 

zápisu aj obraz dokladu sa 

aktivuje vyplnením tohto 

parametra



Toto je štandardná 

hodnota parametra



Zapíšeme faktúru, ku ktorej máme 

scan alebo elektronický doklad 

napr. v PDF



Tlačidlo „SCAN“ je 

aktivované





Vyberieme doklad, 

ktorý budeme účtovať



Doklad v JPG (alebo iný typ 

obrázka) sa ihneď zobrazí.

Obrázok môžeme posúvať 

potiahnutím alebo šípkami, 

zväčšovať kolieskom alebo 

tlačidlom, ....



...a samozrejme cele okno si 

môžeme premiestniť na miesto, 

kde „nezavadzia“.



Doklad potom účtujeme 

bežným spôsobom



Po zaúčtovaní sa k účtovnému 

dokladu dostaneme z operatívy



Stlačením tlačidla SCAN



Možnosť pripojiť k účtovnému 

zápisu aj obraz dokladu sa 

aktivuje vyplnením tohto 

parametra



Ale aj z operatívy Hlavnej knihy 

cez možnosť prezerania 

dokladov



Po výpise dokladov opäť 

použitím tlačidla SCAN



Ak je účtovný doklad 

súbor PDF



zobrazí sa pomocou 

Acrobat readera



...ktorý má veľa možností na 

manipuláciu s obrazom dokladu. 

Okno AR si tiež premiestnime tak, 

aby neprekážalo.



Čo môžeme očakávať?

• V legislatíve upresnenia nejasných a rámcových ustanovení v

súvislosti s elektronizáciou spoločnosti a dôsledkami na praktické

vedenie účtovníctva

• Rozširovanie podpory pre priamu komunikáciu účtovných programov s

IS rôznych inštitúcií (FSSR, poisťovne, banky, ...)

• Následné zmeny v programoch FENIX na čo najsilnejšiu podporu v

tejto oblasti:

• Priame preberanie bankových výpisov

• Rozširovanie podporných činností pre prácu s archívni elektronických dokumentov

• Priama výmena elektronických účtovných dokladov s inými účtovnými jednotkami



Importy dát

Pre podporu príjmu elektronických dát sú na

www.compeko.sk

zverejnené štruktúry pre import účtovných dokladov z iných 

zdrojov.

http://www.compeko.sk/


Popis štruktúry nájdeme 

napríklad v FAQ



V tomto príspevku je aj popis 

štruktúry a obsahu súboru



Vstup dát

Zápis dokladov s DPH

Parametre dokladu, ktoré umožnia:

• Zobraziť obraty dokladu bez podsúvahových účtov

• Zadefinovať šablónu pre základné účtovanie (3 riadky)



Tu určíme, že zobrazené 

obraty budú bez základov 

dane

Tu môžeme zadať šablónu pre 

základné účtovanie daného 

typu dokladu



V obratoch je teraz zobrazená 

iba daň



Po prechode do položiek 

hneď dostaneme ponuku 

zaúčtovania 1. riadku



Po zapísaní 1. riadku 

dostaneme ponuku 

zaúčtovania 2. riadku



Ak by sme zmenili sumu ...



... tak po zapísaní 2. riadku 

dostaneme ponuku 

zaúčtovania 3. riadku ... s vyrovnávacím 

obratom



Po zapísaní 3. riadku 

sú obraty dokladu 

vyrovnané



Vstup dát

Kompenzácie: vlastné texty

Pri zápise kompenzačných dokladov je možné určiť text pre

• Doklady prevzaté priamo zo SDK

• Záznamy doplnené ručne alebo automaticky



Tieto texty sú 

štandardnou ponukou



Doklady môžeme 

vyberať priamo zo 

saldokonta



Ak máme nastavený 

text pre údaje z SDK, 

bude použitý



Pre nový (kompenzačný) záznam 

sa použije nastavený text



Vstup dát

Otvárací a zatvárací doklad účtov HK

Vo voľbe pre úpravu počiatočných stavov je možnsoť vytlačiť otvárací aj

zatvárací doklad účtov HK.

Technicky je možné ich vytlačiť za ľubovoľné obdobie.





Zadáme požadované 

obdobie



Získame štandardnú 

zostavu otvorenia účtov HK 

k požadovanému obdobiu



Rovnako vytlačíme aj 

zatvárací doklad



Zadáme požadované 

obdobie



A získame požadovanú 

zostavu



Vstup dát

Párovanie SDK – pridaný dátum

V režime párovania SDK je pridaný stĺpec „Dátum“

Zlepší orientáciu v dátach najmä pri párovaní starších faktúr.





Dátum vidíme priamo v 

základnom prehľade



Operatíva

Operatíva HK 

Pre lepšiu orientáciu je pridaný názov účtu

Od str. 40



Priamo v základnom prehľade 

vidíme aj názov účtu



Tlačové výstupy

Tlač HK

Možnosť tlačiť HK bez súčtových riadkov

Od str. 40



Nová možnosť: bez 

súčtových riadkov 



Nie sú uvedené súčty za SU, 

skupiny, triedy, ale celkový 

súčet samozrejme je.



Uzávierky

Obálka uzávierky 

Obálka uzávierky je príjemným estetickým doplnkom dokonalo odvedenej

účtovníckej práce. Táto funkcia umožní vytlačiť obal uzávierky mesačnej,

štvrťročnej, uzávierky ultima aj záveru (celý rok).



Možnosť tlače obálok je vo voľbe 

„Uzávierky“



Pred vlastnou tlačou 

môžeme upresniť, čo na 

obálke má byť.

Program si nastavenia 

pamätá.



Tu je príklad obálky



Uzávierky

Všetky uzávierky – redukované kópie

V procese hromadného vykonania uzávierok je možné zvoliť alternatívu:

pre mesiace február - november sa vytvoria redukované kópie

Pri tejto voľbe sa ušetrí miesto na disku zabrané kópiami, ale neumožní

sa návrat do mesiacov február - november.

V prípade potrebného návratu je vtedy potrebné vrátiť sa až do januára

požadovaného roku, následne vykonať opravy a potom znova spustiť

všetky uzávierky.

Od str. 41



Tu si môžeme zvoliť rozsah 

kopírovaných súborov



Iné prevádzkové zmeny

Rekonštrukcia SDK

Táto servisná operácia sa dá použiť vtedy, ak sa z technických príčin

veľmi naruší obsah SDK tak, že by bolo veľmi náročné zrekonštruovať ho

manuálne.

Pri spustení tejto operácie zadáme obdobie, od ktorého sa má SDK

zrekonštruovať. Predpokladá sa, že dáta k tomuto obdobiu sú správne.

Program prevezme stav SDK k začiatku zadaného obdobia a postupne

pridá všetky dáta zo všetkých mesačných dát až po aktuálne obdobie.

Zvolené obdobie začiatku rekonštrukcie môže byť už aj uzatvorené

obdobie.

Od str. 40



V aktualizácii účtovného rozvrhu 

pri stlačení tlačidla „Iné“ ...



Zvolíme obdobie, od ktorého sa 

má rekonštrukcia vykonať.




