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Uzávierka, výkazníctvo k 31.12.2014 pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného 

účtovníctva 

 

 

K 31.12.2014 prišlo k zmene výkazov v systéme podvojného účtovníctva.  

Ministerstvo financií vydalo nové tlačivá: 

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve,  

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky. 

 

 

Kontrola pred spustením uzávierkových operácií 

Pred spustením uzávierkových operácií a spracovania výkazov  skontrolujte, či máte: 

a) zaúčtované všetky dávok v PUW,   

b) kontrola prehľadu zaúčtovania účtovných dávok (vyrovnané strany MD a D) 

c) či hlavná kniha neobsahuje účty označené ??? (pod riadkom 710 sa môže nachádzať 

neoznačený účet, označený  ako ??????). 

d) aktualizované typy účtov v hlavnej knihe 

 

a) Kontrola zaúčtovania všetkých dávok v PUW 

 

Úplnosť zaúčtovania všetkých dávok do PUW zistíte: 

 

PUW – účtovanie - účtovanie dávok 

 
 

  

 

pr.) chýba zaúčtovanie dokladov do PUW  
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pr.) zaúčtované všetky dávky v PUW 

 
 

b) Kontrola prehľadu zaúčtovania účtovných dávok (vyrovnané strany MD a D) 

 

Kontrolu prehľadu zaúčtovania účtovných dávok robíme: 

PUW – účtovanie – kontrolne funkcie – prehľad zaúčtovania dávok  

 
 

Prehľad je správny vtedy ak stĺpec rozdiel je prázdny 

 
 

 

 

c) Kontrola hlavnej knihy (hlavná kniha nesmie obsahovať názov účtu ako otáznik ???) 

chyba mohla vzniknúť zaúčtovaním účtovnej dávky bez zadania čísla účtov. 



Komplexné služby výpočtovej a kancelárskej techniky                                       Vývoj a distribúcia obchodného a ekonomického software 
 

  3 / 15 
SunSoft Plus s.r.o. Tel.: 043/583 11 00, fax: 043/5864 887 IČO: 31590128 
Hviezdoslavovo námestie 1688/15 e-mail: sunsoft@sunsoft.sk DIČ: 2020425088 
026 01 Dolný Kubín web: http://www.sunsoft.sk IČ DPH: SK2020425088 

 

d) Aktualizácia typov účtov v hlavnej knihe 

 

Aktualizácia typov účtov: 

PUW – hlavná kniha – v domácej mene – záznam – aktualizácia typu účtov 

 
 

 

Výber účtovnej jednotky (mikro, malá, veľká účtovná jednotka) 

 

Pred spracovaním účtovnej závierky sa rozhodnete podľa zákonom stanovených podmienok či 

budete vystupovať a zostavovať účtovnú závierku ako: 

a) mikro účtovná jednotka,  

b) malá účtovná jednotka, 

c) veľká účtovná jednotka. 

  

 

a) Mikro účtovná jednotka 
 

Za mikro účtovnú jednotku sa môže považovať účtovná jednotka, ktorá je: 

 obchodná spoločnosť (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.), 

 družstvo, 

 fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť a na účely 

zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov uplatňuje preukázateľné (skutočné) výdavky na dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie príjmov vedením účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva  

 fyzická osoba podnikateľ zapísaná v Obchodnom registri,  

 pozemkové spoločenstvo.  

Účtovná jednotka inej právnej formy sa nemôže považovať za mikro účtovnú jednotku, aj 

keby spĺňala ostatné podmienky. 

Veľkostná podmienka MUJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ a za bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie, zákon stanovuje splniť aspoň 2 z 3 týchto podmienok. 
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  celkovú sumu majetku brutto, ktorá nesmie presahovať 350 000€ (= vrátane), hodnota 

majetku brutto neznížená o oprávky a opravné položky,  

  čistý obrat, ktorý nesmie presahovať 700 000€ (= vrátane), výnos z predaja  

výrobkov, služieb, a iné výnosy ktoré súvisia s bežnou činnosťou po odpočítaní zliav. 

  priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktorý nesmie počas účtovného obdobia 

presiahnuť 10 (= vrátane) 

 

 
 
Celková suma majetku 

v tis. € 

 
Čistý obrat 

v tis. € 

 
Priemerný prepočítaný 

Počet zamestnancov 

Mikro účtovná jednotka 
≤ 350 ≤ 700  ≤ 10 

Malá účtovná jednotka 
350 < 

≤ 4 000 

700 < 

≤ 8 000 

10 < 

≤ 50 

Veľká účtovná jednotka 
4 000 < 8 000 < 50 < 

 

Výnimky pri zatriedení od roku 2015 

Účtovná jednotka, ktorá splní veľkostné kritérium pre zaradenie účtovnej jednotky do kategórie 

mikro účtovná jednotka, môže postupovať ako malá účtovná jednotka. Novovzniknutá ÚJ za 

zatriedi do veľkostnej kategórie na základ vlastného rozhodnutia, ÚJ zostane v tej ktorej vybranej 

veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. 

 

 

b) Malá účtovná jednotka 

Za malú účtovnú jednotku sa považuje každá účtovná jednotka, ktorá spĺňa veľkostné podmienky 

stanovené zákonom. 

 
 
Celková suma majetku 

v tis. € 

 
Čistý obrat 

v tis. € 

 
Priemerný prepočítaný 

Počet zamestnancov 

Mikro účtovná jednotka 
≤ 350 ≤ 700  ≤ 10 

Malá účtovná jednotka 
350 < 

≤ 4 000 

700 < 

≤ 8 000 

10 < 

≤ 50 

Veľká účtovná jednotka 
4 000 < 8 000 < 50 < 

 

 

c) Veľká účtovná jednotka 

Za veľkú účtovnú jednotku sa považuje každá účtovná jednotka, ktorá spĺňa veľkostné podmienky 

stanovené zákonom. 

 



Komplexné služby výpočtovej a kancelárskej techniky                                       Vývoj a distribúcia obchodného a ekonomického software 
 

  5 / 15 
SunSoft Plus s.r.o. Tel.: 043/583 11 00, fax: 043/5864 887 IČO: 31590128 
Hviezdoslavovo námestie 1688/15 e-mail: sunsoft@sunsoft.sk DIČ: 2020425088 
026 01 Dolný Kubín web: http://www.sunsoft.sk IČ DPH: SK2020425088 

 

Výber parametrov pre účtovnú závierku (výkaz ziskov a strát a súvahy) pre mikro účtovnú 

jednotku 

 

Pri výbere výkazu ziskov a strát  pre mikro účtovnú jednotku postupujeme nasledovne: 

 

Výkaz ziskov a strát: 

PUW – výkazy – výkaz ziskov a strát – parametre výsledovky – F3 
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Súvaha: 

PUW – výkazy – súvaha – parametre súvahy – F3 
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Výber parametrov pre účtovnú závierku (výkaz ziskov a strát a súvahy) pre malú účtovnú 

jednotku, veľkú účtovnú jednotku 

 

Pri výbere výkazu ziskov a strát  pre malú a veľkú účtovnú jednotku postupujeme rovnako ako pri 

výbere pre mikro účtovnú jednotku až do bodu kedy  si vyberáte definíciu. 

 

 

Výkaz ziskov a strát: 

PUW – výkazy – výkaz ziskov a strát – parametre výsledovky – F3 

 
 

Súvaha: 

PUW – výkazy – výkaz ziskov a strát – parametre súvahy – F3 
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Pri výbere súvahy a výsledovky je tlačivo účtovná závierka rovnaké aj pre malú účtovnú jednotku 

aj pre veľkú účtovnú jednotku.  

Rozdiel či ste malá alebo veľká účtovná jednotka je na prvej strane tlačiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z možností v ponuke 

účtovná jednotka si 

vyberiete jednu možnosť: 

- malá 

- veľká 

 

 

 

 

 

POZOR!!! 

Pred samotným spustením nápočtu účtovnej závierky je potrebné ako prvé napočítať výkaz ziskov 

a strát aby program vedel zaradiť do účtovnej závierky výkaz ziskov a strát. 

 

Nápočet výkazu ziskov a strát 

 

 

Tlačivo výkaz ziskov a strát – tabuľka – výpočet zostavy 
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Úprava výkazu ziskov a strát na tlačivo: 

 

 
 

Výsledovka sa Vám načíta na tlačivo, toto  si dáte uložiť na spodnej strane „tlačiva“ 
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Nápočet výkazu súvaha 

 

Tlačivo súvaha – tabuľka – výpočet zostavy 

 
Úprava výkazu ziskov a strát na tlačivo: 
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Toto tlačivo je potrebné upraviť na PDF (štátny výkaz), ktoré si môžete vytlačiť. 

 
 

 

Rýchlu kontrolu správnosti si viete skontrolovať na spodnej lište výkazu pri načítaní výkazu ziskov 

a strát aj pri načítaní súvahy 

Rozdiel je 0€ 

HV na riadku 100 v súvahe = riadku 61 vo výkaze ziskov a strát = účtu 710 v hlavnej knihe. 
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Zasielanie výkazov na finančnú správu 
 

Tlačivo účtovná závierka sa upraví do formátu XML – na tlačive pomocou funkčnej klávesy F9   

    
                                                                                                                            

  
 

 

Po zadaní tlač sa Vám zobrazí súbor účtovná závierka vo formáte XML toto okno stačí zatvoriť. 

 

 

Na tabuľke 

 si môžete zvoliť či už eDane/win, 

eDane/Java alebo priamo Vás 

pripojí na stránku finančnej správy. 

 

Ďalej postupujete tak ako pri 

zasielaní dokumentov či už DPH, 

KV, Dane z motorových vozidiel. 
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Vytvorenie poznámok pre MUJ 

 

Vytvorenie poznámok pre MUJ sa riadi opatrením MFSR. V programe nie sú spracované 

poznámky pre MUJ. 

 

Vyjadrenie finančnej správy k poznámkam mikro účtovnej jednotky 

Nový vzor účtovnej závierky obsahuje „spoločnú“ úvodnú stranu - jeden krycí list pre celú účtovnú 

závierku, pričom účtovnú závierku tvoria tri neoddeliteľné súčasti – Súvaha (Úč MUJ 1-01), 

Výkaz ziskov a strát (Úč MUJ 2-01) a Poznámky (Úč MUJ 3-01). Účtovná závierka pre MUJ má 

skrátenú štruktúru. Okrem skrátenej štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát, je značne skrátený 

obsah poznámok a nie je stanovená ich tabuľková forma. Poznámky sa pripoja na konci výkazu 

ziskov a strát prostredníctvom funkčnosti správa príloh.  

Poznámky (Úč MUJ 3-01) si môžete stiahnuť aj na internetovej stránke www.financasprava.sk/ 

rýchle odkazy / daňové a colné tlačivá/katalóg vzorov tlačív/ účtovné dokumenty/ Účtovné výkazy 

pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva / Účtovná závierka 

podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva / Poznámky individuálnej 

účtovnej závierky k UZMUJv14 – textová forma (platná od 31.12.2014) 

 

 

Vytvorenie poznámok pre malú a veľkú účtovnú jednotku 

Tabuľkovú formu poznámok pre malú a veľkú účtovnú jednotku je možné si vytvoriť v programe 

nasledovne: 

 

PUW – výkazy – poznámky – štátny výkaz 

 

 

http://www.financasprava.sk/
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Zobrazí sa Vám tlačivo 

 
 

Toto tlačivo je editovateľné, na spodnej strane tlačiva si ho viete uložiť (možnosť koniec) 

a následne upravovať. 

Ak chcete poznámky upraviť nájdete ich v ponuke: 

 

PUW – výkazy – poznámky – poznámky 2013,2014 

 

Vyberiete si posledné uložené 

poznámky podľa dátumu 

uloženia.
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Možné najčastejšie chyby v PUW: 

 

Účet 429 – ak ste mali v predchádzajúcom roku stratu, do súvahy má účet 429 vstupovať so 

zápornou hodnotou. Ak to tak nie je, je potrebné skontrolovať v účtovnej osnove zaradenie účtu 

429 ako pasívneho účtu.  

Oprava je možná pomocou klávesy F4 

 
 

 

Zle vybraný typ súvahy – chybu v účtovnej závierke Vám môže robiť aj zle vybraný typ  

Pre MUJ 

Výkaz ziskov a strát  – musí byť vybraný typ pre MUJ 

Súvaha – musí byť vybraný typ pre MUJ 

 

 
 

Pre malú a veľkú účtovnú jednotku 

Výkaz ziskov a strát – musí byť vybraný typ pre účtovnú jednotku 

Súvaha – musí byť vybraný typ pre účtovnú jednotku  

 

 
 

 

Nenapočítaná výsledovka –  na tlačive účtovná závierka Vám nenačítalo sumy na stranách 10-12, 

v takomto prípade je potrebné najskôr dať načítať tlačivo výkaz ziskov a strát, toto tlačivo uložiť, 

potom dať načítať tlačivo súvaha. Po tomto postupe krokov sa Vám účtovná závierka načíta 

správne. 

 

 

Nedá sa Vám otvoriť účtovná závierka vo formáte PDF – ak sa Vám nedá načítať tlačivo 

účtovná závierka vo formáte PDF, je možné, že už jedno tlačivo vo formáte PDF máte otvorené. 

 

Účtovanie na účet 582, 588, 593, 594, 597, 598,   

                        682, 688, 697, 698  –  k 31.12.2014 boli tieto účty zrušené. 

V nadväznosti na požiadavky vykazovania podľa smernice sa výsledok hospodárenia delí už len na 

výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti.   

Skutočnosti, o ktorých sa účtovalo na týchto účtoch, sa od 31.12.2014 bude účtovať na účtoch 

účtovej skupiny 54x a 64x. 

 

 

 

 

 

 


