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Vážení zákazníci, používatelia Money,

pätnásť rokov v živote človeka je zaujímavý 
vek. Mladí ľudia v tomto veku nie sú deti, 
ale zďaleka ešte nie sú ani dospelí. Mnohí 
si pätnáste narodeniny pamätáme v súvis-
losti s prvým občianskym preukazom.

A čo je pätnásť rokov v živote firmy? Iste 
to nie je detský vek. Arie de Geus vo svojej 
v knihe The Living Company uvádza, že 
priemerný vek firiem v Európe je 12 rokov. 
Mohlo by sa zdať, že osláviť pätnásť rokov 
v biznise je dosť. Ja ale nemám ten pocit.

Tak ako som kedysi v pätnástich rokoch 
vedel, že nie som ešte dospelý (aj keď som 
sa rád občas tak tváril) aj teraz cítim, že tú 
väčšiu časť života našej firmy máme ešte 
pred sebou.

Často mávam pocit, že sme stále na za-
čiatku. Možno to súvisí s množstvom úloh, 
ktoré nás v najbližšej dobe čakajú. Možno 
to súvisí s novými technológiami, ktoré nás 
svojím príchodom stavajú na štartovaciu 
čiaru...opäť a opäť.

Kedysi na konci éry DOS-u s príchodom 
Windows, sa firmám v IT rozdávali karty. 
Tie naše neboli najhoršie a začali sme
s nimi hrať. Prišli väčšie, či menšie zmeny, 
z nich najzásadnejšia – internet, a možnosť 
presunúť účtovanie do „oblakov“ rozdáva 
karty opäť.

Pätnásť rokov sme mohli rásť, lebo to čo 
sme robili a robíme sa stretáva so záuj-
mom vás, našich zákazníkov, ktorí ste si 
zvolil Money, TaxEdit alebo iDoklad. Naše 
poďakovanie patrí vám.

Chceme sa s vami podeliť o našu radosť 
a zároveň zaželať aj vám dlhé a úspešné 
podnikanie. Toto letné vydanie Money 
News, nech je vám príjemným čítaním
a inšpiráciou ako môžete s našou pomo-
cou svoje podnikanie rozvíjať.

Dušan Peško
predseda predstavenstva

CÍGLER SOFTWARE, a. s.

Dušan Peško
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Motto konferencie získajte prehľad na prvý 
pohľad sa prezentáciami snažili predná-
šajúci naplniť od prvého bodu programu, 
až po záverečnú diskusiu. Úvod patril 
systému Money S3 a ukážkam práce so 
skladovými a účtovými analýzami nad 
dátami Money. Šéfanalytička Mgr. Kristí-
na Pokorná na jednoduchých príkladoch 
ukázala zákazníkom, ako sa dajú z dát 
o predaji výrobkov získať cenné informácie 
o výnosoch, nákladoch a zisku.

V podobnom duchu pokračovala aj 
prezentácia modulu Business Intelligen-
ce, ktorý nad systémami Money S4/S5 
ponúka podobné prehľady a ešte oveľa 
viac. Aby prezentácia nepôsobila príliš 
umelo a vzdialene od potrieb bežných 
zákazníkov, živé ukážky a sadu svo-
jich najobľúbenejších BI analýz priamo 
v programe zákazníkom predstavil Dušan 
Peško, riaditeľ spoločnosti.

Podľa hlasovania prítomných bola najzau-
jímavejšou prezentácia modulu DMS (Do-
cument management system), ktorou Ing. 
Pavol Garaj predstavil prítomným možnos-
ti, pomocou ktorých sa dá v systémoch 
Money S4/S5 prehľadne a hlavne poho-
dlne viesť kompletná evidencia všetkých 
fi remných dokumentov – počnúc ponu-
kami a faktúrami, cez zmluvy až po citlivé 

personálne a mzdové údaje. Všetko s ma-
ximálnym zabezpečením a komfortom.

Nemenej atraktívnou bola i prezentácia 
modulu Zákazky Plus. Ing. Róbert Blaha 
špecialita na ERP a pokladničné systémy 
dokázal účastníkom v skratke predstaviť 
modul, ktorý je ako ušitý pre potreby 
zákazkovo orientovaných fi riem. Prezen-
tovaný softvér im dáva do rúk možnosť 
zákazky plánovať a riadiť tak, aby boli 
efektívne ziskové.

Paralelne prebiehajúci workoshop zaujal 
prítomných predovšetkým prezentáciou 
HR systémov Vema a cloudovou službou 
Datamolino, ktorá účtovníkom uľahčuje 
prácu pretože ich zbavuje nutnosti 
preťukávať údaje z dodávateľských faktúr 
a bločkov do Money. Služba funguje ako 
„nahadzovač údajov“ – stačí jej poslať 
obrázky faktúry a do Money sa načítajú 
hotové doklady. Mechanizmus toho ako 
služba funguje predstavilo krátke video 
a následná živá ukážka importu dát, 
sprevádzaná nekonformným výkladom Ing. 
Michala Pauloviča zožala nečakaný aplauz.

Spolu s možnosťami, ktoré účtovníkom 
prináša fakturačná služba iDoklad (mi-
mochodom taktiež komfortne napojená 
na Money o čom prítomných presvedčila 

Ing. Slávka Vígová) odprezentoval Ing. 
Peter Vilém systémy Vema, pre riadenie 
ľudských zdrojov v cloude.

Panelová diskusia v závere konferencie 
tematicky nadväzovala na prednášky a re-
zonovali v nej predovšetkým otázky, týka-
júce sa znižovania nákladov, dostupnosti 
moderných technológií v prostredí malých 
a stredných fi riem a hlavne bezpečnosti 
dát. Mnohí zákazníci totiž v diskusii pripus-
tili, že ich prezentované novinky lákajú, ale 
cena, ktorá je návratná až v dlhšom časo-
vom horizonte ich odradzuje. Zdržanlivo 
zákazníci pristupujú k faktu, že dáta nie 
sú uložené vo fi rme, ale vo výpočtovom 
centre. Prezentujúci ale obavy rozptýlili 
argumentami a overiteľnými faktami.

Reportáž zo zákazníckej konferencie Money

Stovka účastníkov z vyše 70 fi riem, taká je bilancia návštevnosti zákazníckej konferencie Money, ktorá sa konala 28. mája 

v bratislavskom kongresovom centre Technopol. Aký program pritiahol do Bratislavy zákazníkov z celého Slovenska? 

Verte že zaujímavý, zameraný na potreby fi riem a ich snahu o ľahké získavanie informácií z ekonomického softvéru.

Reportáž

Záznam prednášok, vrátane diskusií 
nájdete na našej stránke:

www.money.sk/konferencia2015 
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Lepšie podmienky
pre malé fi rmy
Návrh zákona zavádza nový režim osobitnej 
úpravy uplatňovania dane na základe prijatia 
platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorý 
si môžu dobrovoľne zvoliť fi rmy s obratom 
do 75 000 € za kalendárny rok, okrem plati-
teľov v konkurze alebo likvidácii.

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobit-
nej úpravy vzniká dňom prijatia platby za 
tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť 
dodané v tuzemsku, a to z prijatej platby 
pomerne podľa výšky zaplatenej sumy voči 
hodnote celej faktúry.

Na rozdiel od bežného režimu nebude fi rma 
úverovať štát odvedením DPH, ktorú jej 
odberateľ ešte neuhradil, hneď pri vystavení 
faktúry, ale DPH bude odvádzať v čase a vo 
výške príslušnej prijatej platbe.

Na druhej strane platí rovnaký princíp pri 
uplatňovaní práva na odpočítanie dane 
z prijatých tovarov a služieb. Platiteľ dane, 
ktorému vzniká daňová povinnosť až na 
základe prijatej platby, si z prijatých tovarov 
a služieb môže odpočítať DPH najskôr za 
zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil za 
plnenie svojmu dodávateľovi, v pomernej 
výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe.
Režim podlieha oznamovacej povinnosti. 
Platiteľ DPH, ktorý sa rozhodol uplatňovať 

osobitnú úpravu, ju uplatňuje od prvého 
dňa zdaňovacieho obdobia. Dátum začatia 
oznámi daňovému úradu najneskôr do kon-
ca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal 
uplatňovať osobitnú úpravu, prostredníc-
tvom tlačiva na portáli Finančnej správy SR.
Faktúra vyhotovená v režime osobitnej 
úpravy musí obsahovať zreteľnú a čitateľnú 
slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na zák-
lade prijatia platby“.

Ak na faktúre veta nebude uvedená, uplat-
nenie DPH bude prebiehať v bežnom reži-
me, ale pod hrozbou pokuty do výšky 10 
000 €. Úmyslom predkladateľa návrhu zá-
kona je zamedziť striedaniu režimov. Oprava 
faktúry dodatočným doplnením chýbajúcej 
vety je však zakázaná. Pokuty sa budú ďalej 
udeľovať pri uplatňovaní osobitnej úpravy 
bez splnenia podmienok, resp. keď ich 
fi rma spĺňať prestane.

Aj ostatné fi rmy sa 
musia prispôsobiť

Nová zákonná úprava bude mať vplyv nie-
len na malé fi rmy, ktoré splnia podmienky 
a rozhodnú sa pre uplatňovanie dane pod-
ľa osobitnej úpravy, ale aj na ich tuzem-
ských odberateľov.

Platiteľ DPH, ktorý prijme faktúru s tex-
tom „daň sa uplatňuje na základe prijatia 

platby“, je povinný postupovať v zmysle 
osobitnej úpravy. Právo na odpočítanie 
dane z prijatých tovarov a služieb vzniká 
v rovnaký deň ako vzniká daňová povinnosť 
dodávateľovi, t. j. až keď dodávateľ prijme 
platbu, a v rovnakej výške, teda pomerne 
k výške platby.

Dodávateľom fungujúcim v režime osobitnej 
úpravy bude možné sa aj vyhýbať. Zoznam 
platiteľov, ktorí oznámili uplatňovanie oso-
bitnej úpravy, bude zverejnený na portáli 
Finančnej správy SR.

Čo na to Money?
Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania 
DPH si bude vyžadovať v systémoch Mo-
ney S3 aj Money S4/S5 dôležité úpravy, 
ktoré zákazníkom poskytneme v podobe 
softvérovej aktualizácie. Začneme na nich 
pracovať, akonáhle bude zákon schválený 
a známe jeho defi nitívne znenie. Všetky po-
trebné zmeny budú zapracované najneskôr 
v januárových verziách systémov Money.

Uvedené informácie vychádzajú z návrhu 
zákona, ktorý je momentálne v legislatívnom 
konaní. Schválená podoba sa môže od ná-
vrhu odlišovať, preto odporúčame záujem-
com o uplatňovanie DPH v režime osobitnej 
úpravy, aby si účinné znenie zákona potom 
podrobnejšie naštudovali, či už pre zmeny 
oproti návrhu, alebo ďalšie detaily.

Legislatívne novinky

Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby

Do Národnej rady SR bol 29. 5. 2015 predložený Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2016. Ponúkame vám 

stručný prehľad o pripravovaných zmenách. 
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Novinky Money S4/S5

Čo ak ale potrebujeme dôležitý údaj zistiť 
ak sme na služobnej ceste, pracujeme 
z domu, alebo informáciu potrebujeme 
naozaj rýchlo a nechce sa nám minúty 
hrabať v spisoch? V tom lepšom prípade 
zavoláme do fi rmy kolegom, v tom hor-
šom to vzdáme, budeme sa spoliehať na 
vlastnú pamäť.

Už teraz je pre mnohých z vás čiastoč-
ným riešením digitalizácia dokumentov 
a ich pripájanie vo formáte PDF, JPG 
a pod. k záznamom v Money. K faktúram 
môžete už teraz pripojiť ich PDF verziu, 
k adresám môžete pripojiť zmluvy, k zá-
sobám nákupné cenníky či technické 
parametre. Money S4/S5 vám teraz môžu 
ponúknuť viac. S modulom DMS pre 
správu dokumentov môžete celú vašu 
papierovú agendu presunúť do počítača 
a uložiť na server.

Ušetrite čas a zaveďte si 
poriadok do dokumentov 
pomocou DMS

Systémy Money S4/S5 disponujú modulom 
pre správu dokumentov, ktorý rozšíri vaše 
možnosti a nasledovné užitočné funkcie:

Digitalizácia
Postačí vám jednoduchý kancelársky 
scaner, alebo ak máte viac pošty tak výko-
nnejší dokument scaner a s jeho pomocou 
všetku došlú poštu pracovníci digitalizujú 
a uložia do počítača, alebo na sieť. Z kaž-
dej faktúry, listu, či zmluvy, alebo bločku za 
nákup vznikne jeho JPG, alebo PDF obraz, 
ktorý časom nevybledne.

Spracovanie
Všetky dokumenty sa zozbierajú 
v jednom rade a namiesto zakladania do 
šanónov ich pohodlne myšou priradíte 
k zodpovedajúcim záznamom v Money. 
Faktúry k faktúram, zmluvy k zákazníkom, 
poštu a listy k aktivitám, a podobne.

Zabezpečenie
Systém DMS, na rozdiel od šanónov v kan-
celárii, postráži, ktorý zamestnanec môže 
s dokumentom pracovať a v akom rozsahu, 
či ho môže vidieť, meniť, nahradiť či zmazať.

Vyhľadávanie
Je jednou z najväčších výhod. Nie len že 
máte dokumenty pri práci s údajmi stále po 
ruke, ale ak hľadáte zmluvu, ktorej názov 
nepoznáte, alebo si nepamätáte k čomu 
je priložená, ale viete že obsahovala text 
napríklad „zmluvná pokuta“ – DMS ju nájde 
za pár sekúnd naprieč celým systémom!

Ďalšie vlastnosti
Systém DMS Vám umožňuje archivovať aj 

Väčšina fi riem pristupuje k došlej pošte, faktúram, objednávkam, zmluvám a ostatným dokumentom tak, že ich archivuje 

v kancelárii založené v šanónoch. Tento „klasický“ systém má výhodu v tom, že sme naň všetci zvyknutí. Ak ale potom 

potrebujeme dôležitý dokument staršieho dáta vyhľadať, strácame čas listovaním a hľadaním, nehovoriac o tom, že 

musíme byť fyzicky prítomní na tom istom mieste ako je dokument. 

Od pripojených dokumentov k DMS
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Moduly

verzie dokumentov. Ak napríklad evidujete 
viacero ponúk pre toho istého zákazníka, 
môžete sa k predošlým ponukám vrátiť. 
Užitočnou funkciou je podpora „drag and 
drop“ – pripájanie dokumentov vykonáte 
jednoducho ich potiahnutím myšou – na-
príklad z emailu priamo do Money.

Nasadenie systému DMS do Money S4/
S5 je dostupné formou rozšírenia pomo-
cou softvérového modulu. Po krátkej kon-
zultácii to zvládnete aj sami – neváhajte a 
kontaktujte našich konzultantov, radi Vám 
poradia ako na to.

Porovnanie funkcionality pripojených doku-
mentov a DMS

Skratka pochádza z anglického „Docu-
ment management systém“ a dala by sa 
preložiť ako systém pre správu dokumen-
tov. Označujú sa ním softvérové nástroje, 
ktoré umožňujú digitalizáciu, ukladanie, 
a vyhľadávanie dokumentov, riadenie 
pomocou prístupových práv a proces-
ných krokov.

DMS

Funkcionality Pripojené dok. DMS

Pripojené dokumenty v elektromickej forme P P
Priradenie k ľubovoľnému objektu v Money P P
Zálohovanie v rámci SQL databázy P P
Jednotlivé spracovanie dokumentov P P
Hromadné spracovanie dokumentov O P
Fulltextové vyhľadávanie O P
Vkladanie dok. pomocou „drag and drop“ O P
Samostatné riadenie pristupových práv O P
Uzamykanie dokumentov O P
Väzby medzi dokumentmi O P
Verzie dokumentov O P
Autorizácia dokumentov O P
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Rozhovor

Datamolino za vás prepíše faktúry do Money

Účtujete a denne musíte prepísať množstvo dokladov do Money ručne? Práve vám je určená služba nádejného 

slovenského StartUp-u Datamolino, ktorá sa úspešne etabluje aj v zahraničí. Ako služba funguje a koľko času vám môže 

ušetriť nám v rozhovore prezradil Ing. Michal Paulovič, softvérový šéf fi rmy.

Čo poskytuje fi rmám
a účtovníkom Vaša 
služba?
Odbremeňujeme používateľov softvéru 
od nutnosti prepisovať ručne do účtov-
ného softvéru dodávateľské faktúry 
a bločky za nákupy. Tým šetríme čas 
hlavne účtovníkom aby sa mohli viac 
sústrediť na naozaj odbornú prácu.

Aké doklady vie 
Datamolino „prečítať“?
Pracujeme prevažne s faktúrami a bloč-
kami za nákup v hotovosti. Postačí nám, 
ak ich účtovník pošle mailom v PDF, alebo 
kľudne aj ako obrázok a dokonca aj ako 
fotografi u z mobilu. Ak budú údaje čita-
teľné voľným okom, rozpozná ich aj naša 
služba a vyťaží z nich dôležité dáta.

Čo všetko z dokladov 
dokáže služba vyťažiť?
Sú to presne tie isté dáta, ktoré účtovník z do-
kladu „preťukáva“ ručne. Naša služba z dokla-
dov vytiahne, údaje o dodávateľovi a odbera-
teľovi, IČO, IČ DPH, adresu, ako aj variabilný 
symbol dokladu, dátumy a samozrejme
sumu dokladu, základ dane a daň.
Údaje vyťažené z dokladov musia stačiť 
na korektné zaúčtovanie. Rozšírená ver-
zia služby potom dokáže identifi kovať aj 
položky dokladov a poslať ich do účtov-
níctva v jednotlivých riadkoch.

A rozpozná automaticky 
všetky doklady od 
zákazníkov?

Takmer všetky a percento úspešnosti sa 
s každým novým rozpoznávaním zvyšuje. 
Faktúry a bločky od každého dodávateľa 
majú určitý typický vzhľad a rozmiestnenie 
údajov. Naučili sme Datamolino rozpo-
znávať tisícky vzorov účtovných dokladov 
a teraz je schopný údaje z dokladov vyťa-
žovať za pár minút. Ak zákazník pošle do 
systému nový doklad, ktorý doteraz nepo-
známe, vytvoríme si pre jeho rozpoznáva-
nie novú „mapu“ – ktorú vždy kontroluje 
skúsený operátor. Ďalší podobný doklad už 
systém bude vedieť rozpoznať automaticky.
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Rozhovor

Spomenuli ste 
operátora, faktúry teda 
kontrolujú ľudia?
Áno, ale nie všetky. Každý nový typ 
dokladu ktorý je službe zaslaný prejde 
procesom v ktorom človek kontroluje 
a garantuje správnosť rozpoznávania infor-
mácií. Po vyladení „mapy“ pomocou ktorej 
Datamolino vyťažuje údaje z dokladov už 
potom systém pracuje automaticky. Inak 
povedané systém sa neustále „vzdelá-
va“ a s väčším počtom dokladov sa viac 
a viac zdokonaľuje.

Môžu sa účtovníci na 
vyťažené údaje spoľahnúť?
Áno, môžu. Chybovosť systému je na 
podobnej úrovni, ako bežné chyby 

z prepisovania dokladov. Zatiaľ však 
čo účtovník prepisuje s občasnou 
chybou stovku dokladov niekoľko hodín, 
Datamolino ich rozpozná a pripraví 
import do účtovníctva za niekoľko 
minút. Stačí si uvariť kávu a doklady 
skontrolovať a načítať napríklad do 
Money – šetrí to čas, aj s prípadnou 
opravou niektorých z nich.

Uviedli ste na príklade 
Money, ktorú verziu 
máte na mysli?

Naša služba je určená širokému okruhu 
fi riem a účtovníkov. Podporujeme preto 
systémy Money S3, S4 aj S5 a nie len tie. 
Okrem vašich systémov riešime vstup úda-
jov do väčšiny ERP aplikácií používaných 

na Slovensku. Keďže ide o vašu konkuren-
ciu asi ich nemusím menovať.

Môžu si účtovníci službu 
Datamolino skúsiť?
Samozrejme, na stránke
www.datamolino.com/sk nájde potreb-
né informácie aj možnosť zaregistrovať 
sa. Hneď na úvodnej stránke je krátke 
video, ktoré celý proces jednoducho 
vysvetľuje. Ak pri registrácii zadajú kód 
CSW-S3-2015 získajú od nás výraznú zľavu.
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Novinky Money S3

Réžia / Mzdy / Karta mzdy - rozšírili sme 
funkcionalitu výpočtu priemernej náhrady. 
Po novom sa suma ročných odmien auto-
maticky zohľadňuje vo výpočte priemernej 
náhrady nasledujúcich štvrťrokov aj v prí-
pade ak bola zúčtovaná v inej ako decem-
brovej mzde.

Využívate MOSS? Nie? 
Možno by ste mali...

Tento rok priniesol daňovú novinku pre 
všetkých podnikateľov, ktorí poskytujú 
telekomunikačné služby, služby rozhlasové-
ho a televízneho vysielania alebo poskytujú 
služby elektronicky konečným spotrebite-
ľom z iných štátov Európskej únie.

Nielen, že musia zisťovať odkiaľ konečný 
spotrebiteľ pochádza, ale mali by v danom 
štáte daň aj zaplatiť. Vďaka tzv. zjedno-
dušenému režimu jednotného správneho 
miesta (MOSS) však stačí zaplatiť daň vo 
svojom domovskom štáte, ktorý ju potom 
odošle príslušnej krajine.

A Money vám teraz umožní doklady v re-
žime MOSS evidovať aj zostaviť špeciálne 
daňové priznanie.

Virtuálna registračná 
pokladnica? Preneste si 
do nej skladové položky!

Aj ďalšia novinka súvisí s aktuálnou legisla-
tívou. Od 1. apríla 2015 sa rozšíril okruh 
podnikateľov, ktorí sú povinní na evidenciu 
tržieb v hotovosti používať registračnú 
pokladnicu. Patríte medzi nich a rozhodli 
ste sa využívať na evidenciu tržieb aplikáciu 
Finančnej správy SR Virtuálnu registračnú 
pokladnicu?

Sortiment, ktorý budete predávať a cenník 
tovarov a služieb môžete jednoducho vy-
exportovať z Money S3 a načítať do Virtu-
álnej registračnej pokladnice.

Pozor na kontrolu limitu 
pre režim prenesenia 
daňovej povinnosti

Ak obchodujete s tovarmi, ktoré podľa 
zákona o DPH podliehajú špeciálnemu 
režimu tuzemského prenesenia daňovej 
povinnosti (ide napr. o mobilné telefóny, 
obilniny, železo a oceľ), nová funkcia v Mo-
ney S3 Vám zjednoduší prácu pri fakturácii. 
Navyše od budúceho roka sa možno bude 
týkať aj stavbárov (predpokladá to vládou 
schválená novela zákona o DPH).

Na tieto tovary (a po novom možno aj stav-
bárske práce a služby) sa režim tuzemské-

Prehľad najdôležitejších noviniek Money S3
od januára do júna 2015 

Aktualizovaná legislatíva, priame odoslanie e-mailov cez Mozilla Thunderbird, jednoduchšia orientácia v agendách to 

je len niekoľko noviniek, ktoré do Money S3 pribudli od začiatku roka. Čo pribudlo v Money S3 od jesenného vydania 

Money News Vám prinášame v tomto článku.

Sprievodca tlačou Daňového priznania k MOSS

Automatická kontrola limitov v režime prenese-
nia daňovej povinnosti
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ho prenesenia daňovej povinnosti vzťahuje, 
až v prípade ak fakturovaná suma dosiah-
ne zákonom určený limit (5 000 €). Doteraz 
ste museli kontrolu limitu, nastavenie čle-
není a sadzieb DPH vykonať ručne.

 Money S3 to teraz urobí za vás. Program 
skontroluje nielen to, či bol limit dosiahnutý, 
ale ponúkne vám aj zodpovedajúce Členenia 
DPH a zaktualizuje typ ceny.

Jednoduchšia
orientácia v agendách
Na Aktívnom informačnom riadku sa za 
názvom agendy zobrazuje aj IČO – zjed-
noduší vám to identifi káciu agendy, ktorú 
používate a agendy teraz môžete vyhľadá-
vať aj podľa názvu.

Vylepšený import
zásob z Excelu
Import zásob z Excelu sme na vaše želanie 
vylepšili. Teraz vie naimportovať aj zásoby, 
ktoré majú duplicitné katalógové označenia 
a čiarový kód.

Daňové priznania
a účtovné výkazy aj pre 
mikro účtovné jednotky

Pripravili sme nové vzory Daňových prizna-
ní k dani z príjmov fyzických aj právnických 
osôb, účtovných výkazov a poznámok 
k účtovnej závierke.

Vylepšenia
v evidencii majetku
Do evidencie majetku sme okrem všet-
kých legislatívnych zmien v odpisovaní, 
ktoré platia od nového roka, navyše sme 
pridali funkcie pre čiastočné vyradenie 
majetku, ktoré využijete napr. pri predaji 
časti majetku.

Z podstatných noviniek 
na záver vyberáme
Money vám teraz umožňuje priame na-
stavenie odosielania e-mailov cez Mozilla 
Thunderbird

 Optimalizovali sme prácu programu
Money Dnes v sieťovej prevádzke.

Novinky Money S3

Agendu vyhľadáte jednoducho podľa názvu

Import zásob do Money S3

Podrobný rozpis všetkých noviniek a vylep-
šení, tak sme Vám ich verziu po verzii
prinášali každý mesiac nájdete na stránke
www.money.sk/podpora/aktualizacia/ 

CHCETE
VEDIEŤ VIAC? 
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Novinky iDoklad

iDoklad vám pomôže
udržať vaše výdavky pod kontrolou

Vyše pätnásť tisíc slovenských účtov a pol milióna slovenských faktúr evidujeme v našej bezplatnej internetovej 

fakturácii, ktorá je vám k dispozícii už viac ako dva roky. Nechceme sa však chváliť iba vašimi číslami, ale aj novými 

funkciami, ktoré túto službu robia stále populárnejšou…

Okrem modulov Adresár, Vystavené
faktúry, Banka, Pokladnica, či cenníky sa 
iDoklad od polovice mája môže pochváliť 
prehľadnou evidenciou prijatých faktúr. 
Práca s prijatými faktúrami je úplne jedno-
duchá a princíp je úplne rovnaký ako pri 
vydaných faktúrach.

Prehľadné sledovanie 
príjmov a výdavkov
Vďaka evidencii prijatých faktúr sa zmenila 
už úvodná obrazovka s grafmi, ktorú vidí-
te po prihlásení. Teraz v nej nájdete graf 
s prijatými aj vydanými faktúrami. Roz-
diel vidíte na prvý pohľad. Okrem dane na 
výstupe pri vydaných faktúrach nájdete aj 
daň na vstupe pri faktúrach prijatých, rov-
nako ako rozdiel medzi týmito údajmi.

Nová záložka Nákup
V lište záložiek pribudla nová položka 
Nákup. Práve v nej nájdete prijaté faktúry. 
Stačí len kliknúť na možnosť Faktúry. Ku 
každej prijatej faktúre ľahko pridáte aj jej 
originál v digitálnej podobe, ktorý vám 
prišiel poštou alebo e-mailom. Stačí klik-
núť na tlačidlo Načítať prílohu a vybrať 
požadovaný súbor.

Nové funkcie
Prijatých faktúr
Faktúru prijatú si môžete v záložke 
Nákup nielen vytvoriť, ale najnovšie ju 
môžete aj odoslať či vytlačiť prípadne 
si stiahnuť predtým načítanú prílohu 
pomocou tlačidla Stiahnuť prílohu.

Vyhľadávanie podľa IČO 
alebo časti názvu fi rmy
Na vaše želanie sme pridali v kontaktoch 
možnosť vyhľadávania podľa IČO alebo 
časti názvu fi rmy. Odberateľa, či dodáva-
teľa tak z množstva kontaktov vyberiete 
ľahšie a rýchlejšie.
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Skúste aké
jednoduché je preniesť 
faktúry z iDokladu do 
Money S3?
Faktúry vydané, aj kontakty na nich uve-
dené, si môžete z iDokladu kedykoľvek 
importovať do agendy v Money, kde rea-
lizujete napr. samotné úhrady. Informáciu 
o úhrade faktúry v Money je samozrejme 
možné poslať spať do iDokladu. Pre tých 
z Vás, ktorí ešte neobjavili jednoduchosť 
a výhody prepojenia iDokladu s Money S3 
prinášame krátky návod.

V Money S3 stačí zadať prihlasovací e-mail 
a heslo do agendy iDokladu s ktorou si 
budete vymieňať dáta. Nastavenie nájdete 

v páse kariet v záložke Money pod voľbou 
Externé aplikácie. Po správnom zadaní 
prihlasovacích údajov sa zobrazí názov 
agendy v iDoklade

Potom si v záložke Adresár nastavíte do 
akej skupiny má zaradovať nové adresy. 

Na záložke Doklady zase zvolíte Typ fak-
túry pre importované doklady (číselný rad, 
predkontáciu, členenie DPH, prípadne 
ďalšie účtovné podrobnosti) a následne 
stlačíte zelené tlačidlo OK.

Toto nastavenie sa robí len raz a po jeho 
uložení sa na páse kariet v časti Obchod 
objaví nové tlačidlo iDoklad. Neskôr už 
klikáte len na tlačidlo iDoklad, čím sa auto-
maticky zrealizuje výmena dát medzi Mo-
ney S3 a službou iDoklad.

Rovnako jednoducho funguje aj prepoje-
nie s informačnými systémami Money S4 
a Money S5. Podrobného pomocníka pre 
prepojenie služby iDoklad s účtovnými sys-
témami nájdete po prihlásení na
www.idoklad.sk.

PRE ÚČTOVNÍKOV A ICH KLIENTOV TIP
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Príbehy našich zákazníkov 

Recept na úspech je v internete

Súčasný stav ste mali od začiatku 
v pláne, alebo je Vaša terajšia pozícia 
dôsledkom toho ako sa vyvíjalo pro-
stredie a trh?
Začínal som ako 20 ročný, s podnikaním 
som nemal žiadnu skúsenosť. Využil som 
po Nežnej revolúcii moment otvorenia hra-
níc a dopyt Slovákov po spotrebnej elek-
tronike, ktorú vačšinou chodievali kupovať 

do Rakúska. Krátkodobo som si dokonca 
vyskúšal aj prácu v zahraničí v jednom ob-
chodíku s elektrospotrebičmi a zbieral prvé 
poznatky z fungovania a nastavenia ka-
menného obchodu. Neskôr som vsadil na 
svoj vnútorný pocit, riskol a vyskúšal otvoriť 
prvý kamenný obchod s elektrom v Šali. 
Vtedy som žiadne dlhodobé plány nemal, 
skúšal som, ako to zaberie. Ako muž mám 

k technike blízko a môj študijný smer bol 
tiež technického zamerania. Všetko som 
sa snažil pretaviť do praxe. Po čase, v dô-
sledku toho ako sa vyvíjali udalosti a zvy-
šoval sa dopyt, som dospel k rozhodnutiu 
otvoriť postupne aj ďalšie kamenné pre-
dajne v Dunajskej Strede a Šamoríne a ne-
skôr spustiť internetový obchod. Skrátka 
zariskoval som v správny čas na správnom 
mieste. Ďalšie strategické rozhodnutia, 
vychádzali z reality. Rodili sa a prichádzali 
za pochodu fungovania fi rmy.

Začínali ste s jednou kamennou 
predajňou, teraz ich máte 3 a k tomu 
úspešný eshop so silným logistickým 
zázemím. Ktoré momenty v podnikaní 
za tých 22 rokov vnímate ako 
najdôležitejšie?
Najdôležitejšie v podnikaní je chuť praco-
vať. Pracovný zápal, nasadenie a schop-
nosť strhnúť na svoju stranu aj ďalších...
Keď je práca vašim koníčkom a koníček 
vašou prácou, akosi prirodzene prichá-
dzajú nápady, rodia sa odvážne stratégie 
i správne rozhodnutia. Musím priznať, že 
som workoholik a vysoké pracovné na-
sadenie vyžadujem aj od svojich zamest-
nancov. Ďalší dôležitý moment v podnikaní 
je teda mať šťastnú ruku pri výbere tých 
správnych ľudí, ktorí dokážu pretaviť vízie 
a sny v skutočnosť.

Písal sa rok 1993, keď František Vangel založil fi rmu Andreashop a otvoril prvú predajňu s elektronikou. Chuť niečo 

dokázať mu nechýbala a skúsenosti zo zahraničia mu v tom čase pomohli naštartovať podnikanie lepšie ako ostatným. 

Za dvadsaťdva rokov dokázal vybudovať renomovanú sieť predajní s elektronikou a jeho spoločnosť udáva tón aj

v predaji cez internet. Cestu ktorou prešiel vám priblížime v krátkom rozhovore.
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Rozhovor AndreaShop

Kedy prišiel moment, keď ste si uve-
domili že internet bude hrať takú dôle-
žitú úlohu v predaji?
Internetový obchod sme spustili v roku 
2008, lebo si to taktiež vyžiadala situácia 
na trhu. Chceli sme držať krok s dobou 
a byť konkurencie schopní, čo je hlavne 
v segmente elektroniky nesmierne dôle-
žité. Opať správny krok a rozhodnutie. 
Už po niekoľkých mesiacoch po spustení 
eshopu došlo k výraznému nárastu on-
line predajov. Najvýraznejšiemu skoku 
v pomere predaja a obratu online verzus 
kamenné obchody došlo v roku 2010. 
Odvtedy internetový predaj rýchlo rastie. 
V súčasnosti nám tvorí viac ako 1/3 obratu.

Váš súčasný model predaja úspešne 
kombinuje klasické kamenné predaj-
ne aj predaj cez internet. Myslíte, že 
to takto ešte nejaký čas vydrží, alebo 
očakávate zmenu?
Model internetového predaja v kombinácii 
s kamennými predajniami a odbernými 
miestami je účinný a efektívny. Sila inter-
netového predaja rastie. Zvyšuje a bude 
sa naďalej zvyšovať percento internetovo 
zdatných ľudí v strednom a vyššom veku, 
kde je aj silnejšia kúpna sila ako u mlad-
šej generácie. Online predaj však prináša 
aj úskalia. Ide hlavne o silný konkurenčný 
boj čo sa týka predajných cien. Udržať 
si zákazníka, ktorý ide na nete hlavne 
po cene je nesmierne náročné. Napriek 
tomu, že počet internetových obchodov 
neustále pribúda / momentálne je re-
gistrovaných na Slovensku okolo 7 000 
internetových obchodov / neznamená 
to, že kamenné predajne spejú do zá-
huby. Stále je a bude vysoké percento 
zákazníkov, ktorí si potrebujú pozrieť to-
var „naživo“, nechajú si odborne poradiť 
pri výbere. Dôležité je mať predajne na 

dobrom mieste, správnu skladbu tovaru 
a profesionálne vyškolených predajcov.

Ak by ste mladých ľudí, alebo začí-
najúcich podnikateľov mali motivo-
vať, čo by ste im odporučili? A čoho 
by sa mali vyvarovať?
Mladí začínajúci podnikatelia to dnes 
nemajú ľahké. Podnikateľské prostredie 
na Slovensku má svoje špecifi ká. Chá-
pem ich pochybnosti, či bude ich podni-
kateľský zámer životaschopný a kde vziať 
úvodný kapitál na rozbeh. Ale zároveň je 
viac možností, ako si svoj nápad otes-
tovať, ktoré pred tým absentovali. Sú to 
rôzne súťaže napríklad Podnikateľský 
nápad roka, kde majú šancu, že si ich 
všimnú investori a profíci z danej oblas-
ti a získajú tak cenné kontakty a rady. 
Odporúčam využiť aj možnosti grantov. 
Hlavne nevzdávať sa pri prvom neúspe-
chu, obklopiť sa správnymi ľuďmi a ísť 
smelo za svojim cieľom.

Prezradíte nám Vaše obchodné plány 
do budúcnosti, alebo je to príliš dô-
verná otázka?
Posilňovať svoju pozíciu na poli interne-
tového obchodu, rozširovať sortiment 
a vybudovať z eshopu internetovú galé-
riu, kde by zákazníci pohodlne nakúpili 
vačšinu vecí pre svoju domácnosť, nielen 
elektrospotrebiče, a to za najvýhodnejšie 
ceny. Predajná cena, ktorú sa snažíme 
držať čo najnižšie, zostáva aj naďalej 
našou najvačšou konkurenčnou výhodou, 
pri zachovaní 100% kvality a originality 
produktov. V týchto dňoch sme spustili 
do prevádzky vylepšenú verziu nášho 
ehopu – nejde len o nový design ale hlav-
ne o množstvo nových funkcionalít, ktoré 
uľahčia zákazníkom orientáciu a výber 
produktov v našom internetovom obchode.

Pri našej práci, pri všetkom čo robíme 
kladieme a budeme klásť silný akcent na 
našich zákazníkov – skvalitňovať služby, 
servis, aby boli čo najspokojnejší. Skrátka 
máme víziu doviesť do absolútnej doko-
nalosti slogan – U nás nakúpite rýchlo, 
výhodne a spoľahlivo. Andrea shop je 
budúcnosť vašej domácnosti.

František Vangel
zakladateľ a majiteľ fi rmy Andreashop 
aj po rokoch stojí v jej čele
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Rady a tipy

Zoznámte sa s online akadémiou Money

Vieme, že váš čas je dôležitý a uvedomujeme si, že vy naši zákazníci, ste z rôznych kútov Slovenska. Zvládnuť prácu so 

systémami Money na profesionálnej úrovni vyžaduje čas a úsilie. Naše učebne v Bratislave a Prešove sú síce pripravené 

privítať vás ale cestovanie vám možno nevyhovuje a radi by ste sa vzdelávali pohodlne doma, či vo fi rme. Preto sme pre 

vás pripravili online akadémiu Money. 

Využite ďalšie zdroje
pre získanie informácií!

Nie len novo pripravovaná akadémia
Money vás naučí používať program.
Ak sa chcete zdokonaliť máte na výber
z nasledovných možností:

Video návody
S ukážkami obľúbených funkcií nájdete 
na stránke http://www.money.sk/
money-s3/video/, inšpirujte sa nimi 
pre vašu prácu.

Praktické návody
Nájdete na stránke http://www.
money.sk/navody/money-s3/,
sú členené do skupín a poradia vám
v situáciách, ktoré najčastejšie riešite.

Dokumentáciu
Všetky manuály a ich doplnky nájdete 
na stránke http://www.money.sk/
money-s3/podpora/dokumentacia/

Internetovú pomoc
Možnosť zadať vaše otázky našim 
konzultantom nájdete na stránke 
portálu pre našich zákazníkov
http://www.money.sk/zakportal

Registrácia do online akadémie Money 
je zdarma, prístupná je všetkým záu-
jemcov o zdokonaľovanie sa v ovláda-
ní programu cez internet. 

Nie len novo pripravovaná akadémia

Čo je online
akadémia Money?
Je to internetový program pre výuku práce 
so systémom Money formou interaktívnych 
elektronických lekcií. Lekcie sú zoradené 
do kapitol, podľa úrovne používateľa. 
V Akadémii Money budú postupne pribú-
dať lekcie z okruhov účtovníctvo, skladové 
hospodárstvo, mzdy a personalistika
a administrácia systému.

Kto a kde môže online 
akadémiu Money využiť?
Naplno sa projekt rozbehne po prázdninách 
na jeseň tohto roka. Už teraz, ale záujem-
covia nájdu úvodnú bezplatnú lekciu na 
adrese http://akademia.money.sk
Registrácia do online akadémie Money
je zdarma, prístupná je všetkým záujemcom 
o zdokonaľovanie sa v ovládaní programu 
cez internet.





Hotline: +421 2 492 12345

www.money.sk/podpora

Bratislava
Račianska 66
tel.: +421 249 212 323

Prešov
Masarykova 22
tel.: +421 517 732 908

Praha
Rubeška 215/1
tel.: +420 244 001 288

Brno
Drobného 555/49
tel.: +420 549 522 511

Plzeň
Lochotínská 422/11
tel.: +420 377 222 001

Liberec
1. máje 97/25
tel.: +420 485 131 058


