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nová verzia Money je na svete a ja Vás 
opäť vítam pri čítaní ďalšieho vydania 
Money News. Hneď na úvod mi dovoľte 
otázku. Považujete Money S3 skôr za 
produkt, teda počítačový program, ktorý 
si nainštalujete do počítača a používate 
ho, alebo skôr za službu? Teda za riešenie, 
ktoré Vám prináša oveľa viac úžitku, než 
len účtovanie?

My v CÍGLER SOFTWARE čoraz silnejšie 
pociťujeme, že budúcnosť je tá druhá 
možnosť. Usporadúvaním školení, 
vydávaním článkov, rozširovaním podpory, 
online obsahom, spoluprácou s daňovými 
poradccami, sa k softvéru ako službe 
prikláňame stále viac a viac. Myslíme si 
totiž, že dodaním softvéru pre účtovanie sa 
celý proces iba začína. Chceme byť Vaším 
partnerom pri riešení otázok spojených 
s účtovaním a riadením Vašej firmy. 
Počúvame Vaše námety, aby sme z nich 
mohli vybrať najlepšie a tie potom ponúknuť 
čo najväčšiemu počtu z Vás. Tak aby naše 
novinky pomáhali čo najviac z Vás každý deň.

O tom, že ideme správnym smerom, nás 
okrem iného, uisťuje rastúci záujem o službu 
Podpora a aktualizácia. Z vašich ohlasov 
vieme, čo je pre Vás dôležité – chcete 
mať istotu súladu programu s platnou 
legislatívou. Vieme tiež, vyžadujete istotu, 
že v prípade problémov Vám poradíme.

A teraz k tomu najdôležitejšiemu, 
čo je v Money nové? Ak by som to 
mal zhrnúť jedným slovom, tak je to 
zjednodušenie. Väčšina noviniek si kladie 
za cieľ zjednodušiť prácu, či uľahčiť 
komplikované úkony. V novom Money sa 
zjednodušil celý rad úloh, od vyúčtovania 
zálohových faktúr, cez ovládanie modulu 
Servis a opravy, až po jednoduchší prístup 
k dokladom z minulých rokov. 
A nie len to. Veď hneď na nasledujúcich 
stranách sa zoznámite s prehľadom 
noviniek v Money S3, ako aj v Money S4, 
S5, Predajni SQL a iDoklade.

Želám Vám príjemné čítanie, užitočné 
objavovanie noviniek a hladký nábeh 
na prácu v novej verzii Money.

Vážení zákazníci,

Dušan Peško
predseda predstavenstva
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
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Z pohľadu dodávateľa ekonomického 
softvéru je koniec starého a začiatok nového 
roka najťažším obdobím. Legislatívne 
zmeny pribúdajú jedna za druhou a často 
nekoordinovane. Kladú si síce za cieľ 
vyriešiť problémy štátu, alebo skupiny ľudí, 
či firiem, avšak dôsledky zmien zákonov 
často ovplyvnia aj ostatných a prenesú 
na nich nechcené bremeno nových úloh 
a povinností. Samozrejme na tieto zmeny 
musí reagovať aj účtovný softvér. 
O tom, ako sa pripravujeme na zmeny 
v uplatňovaní DPH sme hovorili s Kristínou 
Pokornou, šéf analytičkou Money.

Asi najväčšou zmenou od januára 2016 
budú nové pravidlá pre DPH, čoho sa 
budú týkať?
Najväčšou zmenou pre podnikateľov a ich 
účtovníkov bude osobitný režim uplatňo-
vania DPH na základe prijatých platieb. 
Malí a strední podnikatelia sa budú môcť 
rozhodnúť, že tento režim využijú a nebudú 
platiť DPH z faktúr, ktoré im ich odberatelia 
nezaplatili. Daňová povinnosť im vznikne až 
v momente, keď príjmu platbu. 

Takže táto zmena malým firmám 
pomôže lepšie spravovať hotovosť, 
ale ako sa to týka ostatných firiem 
a účtovníkov?
Týka sa to aj ostatných firiem ak budú v pozí-
cii odberateľa týchto platiteľov DPH, pretože 
súčasne bude platiť, že DPH z prijatých fak-
túr si budú môcť odpočítať až potom, keď 
zaplatia svojim dodávateľom. Dôsledkom 
tohto pravidla, sa teda do pozície meniť úč-
tovanie DPH dostane oveľa viac firiem, stačí 
aby si jeden ich dodávateľ zvolil tento režim 
a už potrebujú sledovať faktúru iným spôso-
bom a samozrejme upraviť na to softvér.

Aké sú podmienky pre uplatenie tejto 
osobitnej úpravy?
V prom rade treba povedať že ide o dobro-
voľný režim, ktorý si môžu zvoliť platitelia DPH 
(registrovaní podľa § 4) ak ich ročný obrat je 
nižší ako 100 000 EUR a odôvodnene pred-
pokladajú, že tento obrat v aktuálnom kalen-
dárnom roku neprekročia. Zároveň na nich 
nesmie byť vyhlásený konkurz a nevstúpili do 
likvidácie. Podľa informácií z MF SR je počet 
takýchto firiem viac ako sto tisíc.

A aké budú pre týchto platiteľov DPH 
platiť pravidlá?
Režim sa bude vzťahovať iba na odplatné 
dodania tovarov a služieb v tuzemsku 
(neuplatňuje sa napr. pri vývoze, dodaní 
tovaru do členského štátu EÚ). 
Princípom osobitného režimu bude, 
že daňová povinnosť z dodaných tovarov 
a služieb vzniká až v momente prijatia platby 
od odberateľa a to z prijatej platby. Na druhej 
strane nárok na odpočet DPH z prijatých 
plnení bude možný až v období, v ktorom 
platiteľ zaplatil svojmu dodávateľovi (napr. pri 
platbe bankovým prevodom až po pripísaní 
platby na účet dodávateľa).

Môžu pri odvádzaní DPH štátu až 
po prijatí platby vzniknúť nejaké 
komplikácie?
Áno to môžu a iste aj vzniknú. Napríklad 
pri čiastočných úhradách vzniká právo na 
odpočítanie dane pomerne podľa zaplatenej 
sumy. Postupné úhrady sú v podnikateľskej 
praxi bežné. V minulosti bývalo zvykom, 
že sa najskôr vysporiadala DPH a až po-
tom základ. Teraz bude potrebné pri každej 

Čakajú nás 
výrazné zmeny 
v uplatňovaní DPH

Rozhovor s Mgr. Kristínou Pokornou šéf analytičkou Money
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čiastkovej úhrade alikvotne zaúčtovať základ 
dane a DPH a alikvotne tak aj uviesť v prizna-
ní k DPH a v kontrolnom výkaze.

Nebude v začiatkoch dochádzať 
k omylom a zlému účtovaniu DPH 
ak firma zmení režim?
Na to si treba dať pozor. Faktúry napríklad 
budú musieť obsahovať zreteľnú informáciu 
o použití osobitnej úpravy. Požadovaný text je 
priamo súčasťou zákona: „Daň sa uplatňuje na 
základe prijatia platby“. Tento text budeme tlačiť 
aj na formuláre Money. Výnimkou sú zjednodu-
šené faktúry (napr. doklad z elektronickej regis-
tračnej pokladnice, podkladová časť diaľničnej 
známky…) vystavené oproti prijatiu platby, 
na ktorých nie je nutné túto informáciu uvádzať.

A ako táto legislatívna zmena ovplyvní 
ostatné firmy?
Využívanie osobitnej úpravy ovplyvní firmy, 
ktoré sa pre tento režim rozhodnú a zároveň 
aj ich odberateľov platiteľov DPH. Právo na 
odpočítanie dane z faktúr, kde sa daň uplat-
ňuje na základe prijatia platby, im vznikne až 
po úhrade dodávateľovi.

Ako bude na túto skutočnosť reagovať 
Money?
Na nový režim uplatňovania dane Money 
pripravujeme. Firmy, ktoré sa pre používanie 
osobitnej úpravy rozhodnú, môžu si túto 
voľbu zapnúť priamo v Money. 
•  Money S3: Nový typ subjektu v nastavení 

účtovného roka – Platiteľ DPH – uplatnenie 
dane po prijatí platby;

•  Money S4/S5: Nový režim je možné nasta-
viť na Registrácii k DPH – príznak Pomerné 
uplatňovanie DPH z úhrad.

Ako sa v Money zmení evidencia 
dokladov a DPH?
Na všetkých dodávateľských aj odberateľ-
ských dokladoch (týka sa prijatých a vysta-

vených faktúr, záväzkov a pohľadávok) bude 
možné vybrať režim ich vstupu do DPH. 
Zvolili sme spôsob evidencie, ktorý už naši 
používatelia poznajú – aj v aktuálnych ver-
ziách Money si mohli vybrať na prijatých 
dokladoch uplatnenie DPH „zaúčtovaním“ 
alebo „zaplatením“. Výber režimu vstupu 
do DPH „zaúčtovaním“ a „zaplatením“ sme 
pridali aj na vystavené faktúry a pohľadávky 
a pripravili sme nové funkcie, ktoré sa budú 
po výbere „zaplatením“ aktivovať.
Pri režime „zaúčtovaním“ faktúra vstúpi do 
DPH podľa dátumu uplatnenia zadaného 
priamo na faktúre, tak ako doteraz. Pri 
voľbe „zaplatením“, faktúra vstupovala do 
DPH až po úhrade celej sumy dane – túto 
funkciu sme prepracovali, tak aby sa z kaž-
dej (aj čiastočnej) úhrady uplatnila DPH 
v pomernej výške.

Ako to bude fungovať?
Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo 
pohľadávky, ktorá bude v režime vstupu 
do DPH „zaplatením“, Money automaticky 
vygeneruje interný doklad na uplatnenie 
DPH. Tento interný doklad bude vstupovať 
do daňového priznania k DPH aj kontrolného 
výkazu v období, v ktorom došlo k úhrade. 

A čo v prípade ak firma skončí uplatňo-
vanie osobitnej úpravy?
Interné doklady na uplatnenie DPH bude 
možné vygenerovať aj k neuhradeným alebo 
čiastočne uhradeným faktúram a „dodaniť“ 
alebo naopak odpočítať si daň z nevysporia-
daných dokladov.

Nové funkcie pre platiteľov DPH 
v „bežnom režime“
Zmena v systéme uplatňovania DPH sa 
môže dotknúť všetkých našich používate-
ľov – platiteľov DPH a to aj tých, ktorí sami 
osobitnú úpravu nebudú využívať. Aj platitelia 
DPH v „bežnom režime“ budú mať možnosť 
na prijatých dokladoch, kde sa daň uplatňuje 
prijatím platby zvoliť režim vstupu do DPH 
„zaplatením“. Princíp bude rovnaký ako 
pri platiteľoch DPH s osobitnou úpravou. 
Pri úhrade faktúry Money automaticky vyge-
neruje interný doklad na uplatnenie DPH. 

Ako sa upravia kontroly a kontrolné zostavy
Nadväzujúce interné doklady na vyúčtovanie 
DPH bude možné vyhľadať priamo zo zo-
znamu faktúr. Stav evidencie DPH dokladov 
v režime „zaplatením“ skontrolujete v špeciál-
nej tlačovej zostave.
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•  Pri S3 bude k dispozícií k faktúre zoznam 
interných dokladov na vyúčtovanie DPH 
a grafické zobrazenie nadväzujúcich dokla-
dov vo Väzbách;

•  Pri S4/S5 – pôjde o zobrazenie väzieb 
v detaile Nadväzujúce doklady.

Čo ešte sa v Money kvôli tejto zmene 
zákona musí pripraviť?
Na vystavených faktúrach a pohľadávkach 
(v Money S3, S4, aj S5) ktoré budú v režime 
„zaplatením“ sa bude pri tlači zobrazovať text 
„daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“ 
(Toto platí pre štandardné formuláre ktoré 
dodávame s programom).
Navyše sme v Money S3 na vystavené 
faktúry a pohľadávky pridali nové dátumové 
polia – dátum dodania a dátum vstupu do 

DPH (doteraz zadávali používatelia iba dá-
tum uskutočnenia DPH, resp. dátum vzniku 
daňovej povinnosti). Na túto zmenu pripravili 
aj všetky nadväzujúce Daňové priznania 
a výkazy. 

Aké možno očakávať komplikácie 
pri práci s novým aparátom? 
Máme otvorenú jednu zásadnú otázku: 
Ako postupovať ak dodávateľ nemá podľa 
zákona o DPH povinnosť informovať odbe-
rateľa o dátume vzniku daňovej povinnosti 
ani o výške svojej daňovej povinnosti? 
Nárok na odpočet vzniká napr. pri platbe 
bankovým prevodom až po pripísaní platby 
na účet dodávateľa – používateľ si môže 
nastaviť posunutie dátumu vstupu do 
DPH oproti dátumu platby, napr. o 1 deň, 

aby mal istotu, že si uplatňuje DPH až po 
vzniku daňovej povinnosti.
Odporúčame ale overiť na strane dodávateľa 
skutočný dátum vzniku daňovej povinnosti, 
pretože podľa aktuálnych informácii to bude 
dátum, ktorý je potrebné vykazovať v kon-
trolnom výkaze.
Druhým problémom je pomerné odpočítanie 
dane pri čiastkových úhradách. Zákon totiž 
neurčuje spôsob pomerného výpočtu dane 
pri čiastočných úhradách faktúr. Problém 
môže nastať pri faktúrach, ktoré sú vystave-
né na plnenia vo viacerých sadzbách DPH. 
Odberateľ, ale môže odpočítať DPH maxi-
málne vo výške, ktorú odviedol dodávateľ.
Verím však, že čoskoro k týmto otázkam 
vyjde nejaké metodické usmernenie.

Začiatok a ukončenie uplatnenia osobitnej úpravy
•  Podnikatelia, ktorí sa pre osobitnú úpravu rozhodnú ju musia začať používať od prvého dňa zdaňovacieho 

obdobia  a majú povinnosť písomne oznámiť svoje rozhodnutie Daňovému úradu do konca kalendárneho 
mesiaca, v ktorom osobitnú úpravu začali uplatňovať.

• Zoznam platiteľov DPH, ktorí používajú osobitnú úpravu bude zverejnený na portáli Finančnej správy.
•  Okrem povinného ukončenia používania osobitnej úpravy (napr. prekročenie limitu obratu, vstup do likvidácie, 

konkurzu.) sa môže firma rozhodnúť ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Dobrovoľne je možné ukončiť 
uplatňovanie osobitnej úpravy iba ku koncu kalendárneho roka, v ktorom dobrovoľné ukončenie podnikateľ 
oznámil Daňovému úradu. 

•  Pri ukončení používania osobitnej úpravy vzniká daňová povinnosť zo všetkých faktúr, z ktorých by vznikla, ak by 
platiteľ DPH nepoužíval osobitnú úpravu a rovnako vzniká právo na odpočet z tých dokladov, pri ktorých by vzniklo 
právo na odpočet, ak by neuplatňoval osobitnú úpravu (tzn. z neuhradených, resp. čiastočne uhradených faktúr).

Sankcie pri nedodržiavaní podmienok osobitnej úpravy
•  V prípade, ak podnikateľ nedodržiava podmienky osobitnej úpravy (napr. neuvedie požadovaný text na vystavenej 

faktúre) hrozí mu pokuta až do výšky 10 000 EUR.

Firmy s obratom do 100 tisíc eur – Neprehliadnite!
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PRESTÚPTE
NA VYŠŠIU TRIEDU
Ak sa Vaše podnikanie dynamicky rozvíja 
a súčasný účtovný softvér prestáva stačiť 
Vašim nárokom znamená to, že potrebuje-
te nový a moderný podnikový informačný 
systém. Neváhajte a vyskúšajte Money S5, 
ktoré Vás bude podporovať vo
vašom podnikaní.

Money S5 je ideálne pre 
našich súčasných 
zákazníkov
Keď sme vytvárali nové Money S5, vedeli 
sme, že musíme skĺbiť kvalitu, funkčnosť, 
bezpečnosť, rýchlosť a jednoduché ovlá-
danie. Money S5 je výnimočný produkt,
v ktorom sa odráža 20 rokov našich skú-
seností s vývojom a podporou ekonomic-
kých a informačných systémov.

Money S5 v sebe spája 
tradíciu jednoduchého 
ovládania a výkon 
moderného systému

Money S5 je moderný informačný systém, 
ktorý vám ponúka veľké množstvo nad-
štandardných funkcií a veľmi jednoduché
a intuitívne ovládanie.

Money S5 Vám umožní to, 
o čom ste doteraz
iba snívali

V Money S5 môžete mať naraz otvorených 
viac okien, rozpracovanú ponuku, adresnú
kartu, alebo aktuálny cenník môžete mať 
naraz pred svojimi očami. Detaily položiek 
dokladov, či zaúčtovanie uvidíte aj bez 
potreby doklad otvárať. Zostatky banko-
vých účtov, pokladníc, salda systém vedie 
priebežne a vždy sú poruke. Na sklade 
môžeme evidovať šarže, či varianty a ná-
hrady skladových kariet. Cenníky môžu 
mať časovú platnosť a evidovať môžete
aj rozmery zásob.

Presvedčte sa o možnostiach, ktoré Vám 
Money S5 ponúka. Vyžiadajte si cenovú 
kalkuláciu alebo nezáväznú bezplatnú
prezentáciu.

Kontakt:

Bratislava:

Ing. Viktor Pieš
viktor.pies@csw.sk
0905 427 080

Ing. Slavomíra Vígová
slavomira.vigova@csw.sk
0907 709 747

Banská Bystrica:

Bc. Jakub Kurajda
jakub.kurajda@csw.sk
0905 588 152

Prešov:

Ing. Rastislav Burza
rastislav.burza@csw.sk
0905 409 753
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MONEYNEWS / Novinky v Money S3

Býva už zvykom, že jesenná verzia Money S3 
prináša väčšie množstvo noviniek ako verzie, 
ktoré pripravujeme počas roka. 
Je to tak preto, lebo počas roka musíme 
reagovať na zmeny zákonov, ale počas leta 
zväčša iniciatíva poslancov klesne a my 
máme čas naprogramovať veci, ktoré Vám 
našim zákazníkom uľahčia život. Takou je aj 
verzia 16, ktorú sme pripravovali počas leta 
a teraz sa dostáva na Vaše počítače. Pozrite 
sa čo všetko je v nej nové!

Voliteľné účtovanie dokladov
V predošlých verziách Money S3 sa auto-
maticky zaúčtovali všetky doklady. Pri ich 
vystavovaní ste museli zadávať predkontáciu 
a členenie DPH aj vtedy, keď ste to nepotre-
bovali. Teraz si môžete zvoliť, či sa doklady 
majú zaúčtovať ihneď, neskôr alebo vôbec. 
V Prístupových právach (Karta Money / 
Možnosti a nastavenia) môzete teraz nasta-
viť niekoľko volieb pre účtovanie v programe:
•  Vždy účtovať – program bude mať rovna-

kú funkčnosť ako doteraz, tj. bude poža-
dovať všetky povinné údaje pre 
zaúčtovanie.

•  Účtovať voliteľne – pri tomto nastave-
ní prebehne zaúčtovanie dokladu iba 
v prípade, že bude na doklade vyplnená 
predkontácia. Súčasne môžete nastaviť 
prepínač Neupozorňovať na povinné úda-
je súvisiace so zaúčtovaním.

•  Neúčtovať – doklady budú nezaúčtované a 
nebude možná editácia už uložených zaúč-
tovaných dokladov. Nezaúčtované doklady 
sú v zoznamoch graficky odlíšené kurzívou.

Jednoduchšia práca s dokladmi 
z minulých rokov
Mnohí z Vás potrebujú na prelome rokov 
pracovať z dokladmi z minulého účtovného 
obdobia, alebo ich použiť ako zdroj pre 
kopírovanie, alebo vystavenie dobropisu 
v novom roku. Vypočuli sme vaše prosby 
a do vybraných zoznamov dokladov sme 
doplnili záložky z minulými rokmi. 
Zoznam vystavených a prijatých faktúr te-
raz obsahuje spodné záložky jednotlivých 
účtovných rokov, kde môžete pomocou 
tlačidla Dobropis dobropisovať faktúry aj 
z iných rokov. Po výbere dokladu z vybra-
ného iného roka sa vytvorí dobropis do 
aktuálneho účtovného roka.
Podobne funguje aj kopírovanie dokladov. 
Money S3 automaticky použije nový varia-
bilný symbol, dátumy vystavenia a splatnosti 
a položky naviaže na sklad. Okrem faktúr 
nájdete túto funkcionalitu aj v objednávkach. 

Automatické generovanie vyúčtovacích 
faktúr
V zozname Faktúr vystavených a Faktúr 
prijatých je nové tlačidlo Vytvoriť doklad/

Veľký prehľad 
noviniek v Money S3 
verzia 16

Veľký prehľad noviniek v Money S3 verzia 16
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Vyúčtovať zálohy pre automatickú tvorbu 
vyúčtovacích faktúr.
Táto funkcia umožňuje zo zálohových pri-
jatých a vystavených faktúr vygenerovať 
vyúčtovacie faktúry obsahujúce položky 
odpočtu zálohy aj položky s plnením. Vyúč-

tovacie faktúry môžete generovať pre faktú-
ru pod kurzorom alebo pre všetky označené 
hromadne.
Na karte prvej vygenerovanej vyúčtovacej 
faktúry môžete pomocou tlačidiel ovplyvniť 
ukladanie a zobrazovanie vygenerovaných 
vyúčtovacích faktúr. Tlačidlom OK sa zobrazí 
každá jednotlivá vygenerovaná vyúčtovacia 
faktúra, ktorú môžete prípadne upraviť a ulo-
žiť. Tlačidlom OK – všetko sa vygenerované 
faktúry nebudú zobrazovať a rovno sa uložia 
do zoznamu faktúr vystavených/prijatých.

Zisk aj na položkách dokladov
Iste je pre vás dôležité, aby ste vedeli za koľ-
ko predávate tovar a či môžete dať zákazní-

kovi zľavu, alebo už nie. Doteraz sa v Money 
S3 zobrazovali zisk iba na celom doklade, 
ale od verzie 16 si môžete pozrieť zisk (teda 
rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou) 
na každom riadku (položke) dokladu. Či už 
ide o faktúru, dodací list aleb ponuku.

Zjednodušenie modulu Servis a opravy
Nová verzia Money S3 umožňuje aj ľahšiu 
prácu s modulom Servis a opravy. Upravili 
sme program tak, aby v jednoduchšom va-
riante ukazoval všetky dôležité informácie na 
jednom mieste a aby ste pri reklamácii, alebo 
prijímaní predmetov do opravy menej klikali.
V Nastavení agendy záložka Servis môžete 
nanovo definovať, či budete používať jedno-
duchý servis (Servisný protokol) alebo po-
kročilý servis (Karta servisu). Pokročilý servis 
má rovnakú funkčnosť ako doteraz, teda 
evidencia servisov a dokladov opráv.

V jednoduchom servise sa evidujú iba 
Servisné protokoly. Na Servisný protokol 
je možné zadať iba jeden predmet servisu. 
Priamo na Servisnom protokole zadávate 
položky materiálu a služieb na opravu a de-
finujete Spôsob vybavenia.
Tvorba Vybavujúcich dokladov (výmena 
tovaru, vrátenie peňazí, výdaj materiálu na 
opravu) a nadväzujúcich dokladov (záloha, 
fakturácia servisu, pokladničný doklad) majú 
rovnakú funkčnosť ako doteraz. Navyše je 
doplnená funkcia na tvorbu Pokladničného 
dokladu zo servisu. U jednoduchého servisu 
sa nezobrazujú voľby Opravy a Typy opráv.
Samozrejme, pokiaľ chcete používať modul 
Servis a opravy v pôvodnom stave, môžete.

Uľahčíme Vám aj elektronické podania
Na karte Nastavenie tlače je pri vybraných 
tlačových zostavách nové tlačidlo Elektronic-
ké podanie pomocou ktorého sa hneď spus-
tí sprievodca tlačovým exportom podľa de-

pokračování na str. 12
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01 Osobitná úprava 
uplatňovania dane 
na základe prijatia 
platby za dodanie 
tovaru alebo služby 

Malí a strední podnika-
telia sa môžu rozhodnúť 
od roka 2016, že nebudú 
platiť DPH z faktúr, ktoré 
im ich odberatelia neza-
platili. Daňová povinnosť 
vzniká až v momente, 
keď príjmu platbu. 

02 Rozšírenie prenosu daňovej 
povinnosti (reverse charge) pri dodaní 
tovaru a služieb zahraničnou osobou.  

Od 1. 1. 2016 sa rozširuje prenos daňovej povinnosti 
na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou 
osobou, ktorá nie je usadená na území SR, s výnim-
kou zásielkového predaja. Doteraz sa prenesenie 
vzťahovalo iba na dodávky tovarov s inštaláciou  
a montážou.  

Money S3/S4/S5: - aparát pre reverse charge je pripravený  
je možné ho využiť aj na nové prípady

03 Zavedenie tuzemského prenesenia  
daňovej povinnosti v sektore stavebníctva.  

Režim prenesenia daňovej povinnosti na príjemcu sa 
použije na stavebné práce, na dodanie stavby alebo 
časti stavby na základe zmluvy o dielo a na vybrané 
prípady dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou. 
Prenos daňovej povinnosti môže byť uplatnený len  
v prípade, ak sú dodávateľ stavebných prác a aj prí-
jemca plnenia registrovanými platiteľmi DPH. 

Money S3/S4/S5: - aparát pre tuzemský reverse charge je 
pripravený je možné ho využiť aj na dodávky týkajúce sa  
sektoru stavebníctva.  

05 Odpočet DPH  
pri registrácii 

Rozširuje sa možnosť 
odpočítania dane pri 
registrácii platiteľa DPH 
viažuca sa na tovary  
a služby, ktoré zdani-
teľná osoba nadobudla 
alebo prijala pred dňom 
keď sa stala platiteľom 
DPH. 

04 Upresnenie kri-
térií, na základe 
ktorých platiteľ 
dane určí pomer 
použitia tovarov  
a služieb na pod-
nikateľské účely 
a na iné účely ako 
na podnikanie 

Pri použití  hmotného 
majetku a služieb na 
podnikanie a iný účel 
ako na podnikanie sa 
pomer určí podľa výš-
ky príjmu z podnikania 
a iného príjmu, doby 
používania alebo iného 
kritéria, použitie ktorého 
objektívne odráža  
rozsah použitia majetku 
a služieb na podnikanie  
a na iný účel. 

Samostatne sú stanove-
né kritériá pre investičný 
majetok – tu sa pomer určí 
podľa plochy nehnuteľnosti 
a doby používania.
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06 Zmeny pri 
dobrovoľnej 
registrácii k DPH 

Nezaplatenie zábezpeky 
v zákonom ustanovenej 
lehote v prípade tzv. 
dobrovoľnej registrácie 
už nebude dôvodom na 
zamietnutie žiadosti  
o registráciu.  Zábezpe-
ku bude správca dane 
vymáhať ako daňový 
nedoplatok.  

Od 1. 1. 2016 sa vypúšťa 
povinnosť zložiť zábez-
peku na DPH z dôvodu, 
že žiadateľ je zdaniteľnou 
osobou, ktorá sa zatiaľ len 
pripravuje na podnikanie.

  07 Zmena vo 
vykazovaní 
zjednodušených 
faktúr v Kontrolnom  
výkaze DPH 

S účinnosťou  od 1. 4. 
2016 sa zmení spôsob 
uvádzania prijatých zjed-
nodušených faktúr (ide 
najmä o doklady z ERP)  
v Kontrolnom výkaze 
DPH. Aktuálne sa zjedno-
dušené faktúry vykazujú 
súhrnne  v oddiele B.3. 
Po novom budú mať 
firmy, ktoré si na zjedno-
dušených faktúrach budú 
odpočítavať viac ako 
3 000 €, povinnosť uvá-
dzať sumy základov  
a dane za každého dodá-
vateľa jednotlivo. 

Money S3/S4/S5: Zmeny 
v kontrolnom výkaze 
pripravíme, len čo bude 
známa  presná schéma 
vykazovania údajov.

09 Predĺženie lehoty 
na vystavenie faktúry 
k prijatej platbe 

Novela zákona o DPH 
prináša možnosť  
– v prípade, ak bude plat-
ba prijatá v prvej polovici 
kalendárneho mesiaca, 
vystaviť faktúru aj neskôr 
ako do 15 dní – najneskôr 
však do konca kalendár-
neho mesiaca.

08 Zmiernenie pod-
mienok na skoršie 
vrátenie nadmer-
ného odpočtu 

Zmierni sa posudzovanie 
nedoplatkov pri skoršom 
vrátení nadmerného 
odpočtu – skráti sa posu-
dzovaná doba pre nedo-
platky z 12 na 6 mesiacov  
a nedoplatky do 1 000 € 
sa nebudú na tieto účely 
brať do úvahy.

10 Znížená sadzba 
DPH na vybrané 
potraviny 

Od januára bude platiť 
znížená sadzba dane na 
vybrané druhy potravín, 
ako napr. maslo, chlieb, 
vybrané druhy čerstvého 
a chladeného mäsa a ryby.

11 Zmena odkazu 
na faktúre pri troj-
strannom obchode 

Novela zákona o DPH 
upresňuje podmienky troj-
stranného obchodu. Zá-
roveň dochádza k zmene 
slovných informácií, ktoré 
uvádza pri trojstrannom 
obchode prvý odberateľ  
na faktúre vystavenej pre 
druhého odberateľa. Na-
miesto súčasného odkazu 
„trojstranný obchod“ musí 
prvý odberateľ uvádzať 
slovnú informáciu „prene-
senie daňovej povinnosti“.
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MONEYNEWS / Novinky v Money S3

finície exportu tlače, ktorá prináleží konkrétnej 
zostave (napr. pre Finančnú správu SR – apli-
káciu eDANE).

Nastavenie formulárov pre tlač faktúr
Teraz je možné na karte Money/Možnosti 
a nastavenia/Tlačové formuláre nastaviť 
formulár pre doklad v cudzej mene alebo pre 
vyúčtovaciu faktúru. Ak doklad v hlavičke 
obsahuje Cudziu menu, potom sa pri tlači 
automaticky ponúka formulár v cudzej mene. 
Ak má faktúra aspoň jednu položku odpočtu 
zálohy, ponúka program formulár pre vyúč-
tovaciu faktúru, ktorá podľa nastavenia meny 
môže byť v domácej alebo cudzej mene.

Pridanie novej agendy
Pri zakladaní novej agendy môžete teraz 
priamo v Sprievodcovi zadať číslo mobilného 
telefónu, e-mailovú adresu, webovú adre-
su, číslo bankového účtu vo formáte IBAN 
a SWIFT.

Európska DPH a systém MOSS 
(Mini One Stop Shop)
Na karte Money/Možnosti a nastavenia/
Nastavenie agendy je nová záložka Sadzby 
DPH MOSS, ktorá obsahuje používané sa-
dzby DPH pre jednotlivé štáty v EÚ. Platné 
sadzby DPH podľa legislatívy sú s progra-
mom dodávané automaticky.

Pomocou tlačidla MOSS na predajných 
dokladoch vyberiete pre doklad v režime 
MOSS štát zo zoznamu. Sadzby DPH pre 
jednotlivé štáty, cudzie mena a spôsob 
výpočtu DPH sa preberá z Nastavenie 
agendy/Sadzby DPH MOSS.
Po výbere štátu sa na doklade nastavia 
všetky sadzby DPH platné pre vybraný štát 
a obdobia DPH.

Podmienky pre doklady MOSS:
•  Členenie DPH musí byť vybrané také, 

ktoré má zapnutý prepínač MOSS.
•  V adrese odberateľa nesmie byť 

vyplnené IČ DPH.

Priznanie k DPH MOSS
Na karte Účtovníctvo/DPH sa nachádza 
tlačová zostava Priznanie k DPH MOSS, 
ktorá sa vzťahuje na subjekty, ktoré posky-
tujú vybrané služby konečným spotrebiteľom 
(neplatiteľom DPH) do iného členského štátu 
EÚ. Túto zostavu je možné podať len elek-
tronicky.
Mechanizmus zostavenia priznania k DPH 
v režime MOSS vychádza z Dátumu usku-
točnenia plnenia DPH, z Členenia DPH 
(musí mať zapnutý prepínač zjednodušený 
režim jednotného kontaktného miesta 
MOSS) a jednotlivých súm.
Na prvej strane sprievodcu máte možnosť 
zvoliť orientačnú tlač Priznania k DPH 
MOSS tlačidlom Pokračovať alebo tlačid-
lom Prejsť na podanie priznanie k DPH 
MOSS prejsť na funkciu Podania priznania 
k DPH MOSS, kde vám program ponúkne 
aj automatické generovanie záväzku/pohľa-
dávky – odvodu/vratky dane v EUR.
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Elektronická fakturácia ISDOC
Formát ISDOC je štandard pre elektronic-
kú fakturáciu. S pomocou tohto formátu 
je možné vykonávať prenos faktúry medzi 
dodávateľom a odberateľom.

Export vystavenej faktúry
Tlačidlom ISDOC export v zozname Faktúr 
vystavených spustíte sprievodcu exportom. 
Exportovať sa bude Faktúra vystavená pod 
kurzorom alebo všetky označené faktúry.
V zozname Faktúr vystavených môžete 
doklady exportovať do formátu ISDOC 
a ISDOCX. Ak pridáte k exportovanému 
dokladu ďalšie súbory (prílohy), potom sa 
vytvorí súbor vo formáte ISDOCX.

Import prijatej faktúry
V zozname Faktúr prijatých pomocou tlačidla 
ISDOC import môžete doklady do Money S3 
importovať. Po výbere importovaného súbo-
ru sa otvorí doklad v prehliadači Money S3 
ISDOCReader – jedná sa o obsah xml dát vo 
formáte html stránky. Na záložke Doklad sa 
zobrazuje náhľad XML dát a na záložke XML 
dáta sú zobrazené štruktúrované XML dáta. 
Tlačidlom Importovať do Money spustíte 
sprievodcu importom faktúry prijatej.

V ľavom paneli sa zobrazí stromčekový zo-
znam príloh. Ak kliknete na niektorú z príloh, 
potom sa v pravej časti okna zobrazí ikona 
prílohy, ktorú otvoríte pomocou tlačidla 

Otvoriť prílohu. Ak by príloha bola nejakým 
spôsobom porušená, vizualizuje sa ikonou 
pred názvom súboru a v podrobnostiach 
k súboru sa vypíše jej stav.

Konvertor formátu účtov
IBAN sa od februára 2016 stane realitou 
pri všetkých platbách. Naša pomôcka 
Vám uľahčí prácu s prevodom účtov na 
formát IBAN. Nájdete ju na karte Nástroje/
Výpočty a bankové formuláre/Kalkulačky 
je nová funkcia Konvertor formátu účtov. 
Tento Konvertor formátu účtov vám umožní 
previesť tuzemské bankové spojenie na 
medzinárodný formát IBAN a SWIFT alebo 
naopak. Údaje IBAN a SWIFT sú povinné pri 
zahraničných platbách alebo SEPA platbách.

Predvolený poštový klient
V nastavení Používateľskej konfigurácie/
Ostatné/E-mail (export) je pre prípad zly-
hania odosielanie e-mailov z Money S3 
prostredníctvom MAPI možné nastaviť pria-
me odosielanie pomocou aplikácie Mozilla 
Thunderbird.

Money Dnes
Teraz je možné nastaviť aktualizáciu len 
manuálne, kedy program bude aktualizovať 
stav Money Dnes iba po stlačení tlačidla 
Obnoviť.
Kurzový lístok sa bude vždy aktualizovať 
automaticky pri spustení programu, pri 
zmene agendy a pri zmene Nastavenia.



14

MONEYNEWS / ERP systémy

„ERP systém? To nie je nič pre nás. Nechce-
me dávať peniaze za niečo čo budete roky 
implementovať a nebude to fungovať poriad-
ne. Nám stačí to čo máme, len keby ste to 
zrýchlili a doprogramovali tam veci ktoré nut-
ne potrebujeme..“ Vidíte to rovnako? Takto 
alebo podobne zväčša začíname diskutovať 
so zákazníkmi, ktorí dlhé roky spokojne po-
užívali Money S3 a pritom si neuvedomili, 
ako veľmi sú od softvéru závislí a čo všetko 
by mohli s lepším systémom zvládnuť. Dajte 
nám teraz pár minút a zamyslite sa spolu 
s nami nad tým, že malý krok smerom k vyš-
šiemu systému Money, môže byť pre Váš 
podnik veľkým skokom vpred.

Len tak na okraj – rozdiel medzi malou, či za-
čínajúcou firmou a zabehnutou spoločnosťou 
je v tom, že zatiaľ čo je pre malého zákazníka 
vedenie účtovníctva, fakturácia a úhrady 80 % 
jeho potrieb na softvér, tak slušne rozbehnutá 
(kľudne aj menšia, či stredná firma) kladie viac 
ako na účtovníctvo dôraz na obchodné pro-
cesy, objednávky, riadenie vzťahov so zákaz-
níkmi, optimalizáciu stavu zásob, znižovanie 
nákladov a detailný prehľad o firme.

Podnikový informačný systém alebo ak 
chcete ERP riešenia, preto viac ako na úč-
tovanie, kladú dôraz na automatizáciu pro-
cesov, rýchly prístup k informáciám, lepšie 
plánovanie a kontroling. Oproti účtovnému 
programu je záber ERP systém širší. Má viac 
funkcií, vyžaduje si dlhšie zaškolenie – to 
môže veľa podnikateľov odradiť. Na druhej 
strane ale prekonanie týchto prekážok môže 
firmu posunúť vpred. Najčastejšie zlepšením 
obchodných výsledkov a znížením mzdo-
vých nákladov.

Ako spoznáte, že potrebujete vyšší 
systém? 
ERP systém potrebujete ak bežný účtovný 
softvér na vaše podnikanie už nestačí. Da-
ňové priznania máte načas a v poriadku, 
ale chýbajú vám iné veci:
•  Riešite sťažnosti zamestnancov na pomalú 

odozvu systému, zákazníci vyčkávajú pri pulte;
•  Odberatelia sa opakovane pýtajú na termí-

ny a ceny dodávok, lebo nemajú prehľad 
o stave svojich objednávok;

•  Obchodníci riešia nesúlad cien v cenní-
koch, na sklade, na eshope a na faktúrach;

•  Zadávate údaje do systému viac krát, lebo 
nemáte previazané doklady;

•  Nemáte prehľad o ziskovosti, sezónnosti 
alebo odberateľoch;

•  Analýzy a prehľady počítate ručne alebo 
v Exceli a čísla nesedia…

Sú vám tieto problémy povedomé? Každý 
z nich vás denne stojí zopár desiatok minút 
pracovného času, alebo času vašich za-
mestnancov a ako vieme - čas sú peniaze. 
Pozrime sa na pár príkladov.

Potrebujete riadiť projekty a zákazky?
Zákazky sú často príkladom toho, ako odha-
liť slabé miesta a zvýšiť efektivitu firmy. ERP 
systémy umožňujú mať prehľad a kontrolu 
nad celým procesom vybavovanie zákazky, 
od ponuky cez prípravu rozpočtu až po 
ukončenie, vyfakturovanie a vyhodnotenie 
ziskovosti. ERP systém umožní spojiť jednot-
livé fázy zákazky s dokladmi v účtovníctve, 
aby ste mohli počas realizácie sledovať sku-
točné aj plánované náklady, reálne výnosy 
a zisk. To vám napríklad pomôže odhaliť, 
že zamestnanci pri montáži strávili viac ako 
sa predpokladalo a zákazka nebude týmto 

Rastiete? 
Skúste väčšie číslo!

ERP systémy
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spôsobom zisková. Dokážete si predstaviť 
ako dlho by ste podobné údaje „dolovali“ 
z bežného účtovníctva?

Chcete zlepšiť komunikáciu?
Výhodou ERP riešení je aj možnosť prepojiť 
informácie o zákazníkoch s obchodníkmi. 
Tomu sa najčastejšie venujú funkcie ozna-
čované ako CRM. S ERP systémom budete 
mať prehľad o zákazníkoch, aj obchodní-
koch, ktorí sa im venujú. Vďaka CRM budete 
môcť komunikovať so zákazníkmi lepšie. 
Dnes už posielať cenníky poštou alebo 
ponuky emailom nestačí. Predstavte si, že 
označíte zákazníkov „štítkami“ napríklad aké 
víno majú radi, alebo či preferujú osobný 
kontakt pred telefonickým. Pokiaľ váš ob-
chodník bude so zákazníkom komunikovať 
tak ako to má zákazník radšej – iste bude 
objednávať pravidelnejšie a viac.
Vďaka prepojeniu obchodných a účtovných 
informácií uvidíte, či obchodné aktivity pri-
niesli následne aj predajný efekt, alebo uvidí-
te ktorým zákazníkom sa už dlho obchodníci 
nevenovali a tí prestali objednávať.
V konečnom dôsledku  ERP systém vám 
umožní komunikovať so zákazníkmi efektívne, 
systematicky a cielene.

Chcete mať prehľad a predvídať? 
Obrovským prínosom, ktorý môže ERP 
systém pre firmu mať je možnosť využívať 
nástroje Business Intelligence (BI). Tie, jed-
noducho povedané, spájajú rôzne obchod-
né dáta a umožňujú z nich tvoriť prehľadné 
grafické výstupy, ktoré vám pomôžu pri 
rozhodovaní.
Chcete príklad? Povedzme, že predávate 
klimatizácie, ohrievače a vysúšače. Blíži sa 
zima a pomocou BI prehľadu si zobrazíte 
výsledky predaja z minulého roka, podľa 
regiónov. Vidíte, že sa predávali hlavne na 
strednom Slovensku, ale na odbyt išla hlav-
ne značka, ktorá bola skladom, ale prináša-
la malý zisk. Na novú sezónu sa teda mô-
žete pripraviť lepšie – naskladniť produkty, 
ktoré sa budú dobre podobne predávať, 
ale s vyšším ziskom.
Druhým príkladom môže byť sledovať po-
mocou BI efekt marketingových kampaní. 
Označiť si kontakty zákazníkov ktorým 
bola odoslaná ponuka a potom vyhodnotiť 
s odstupom času aký efekt kampaň mala, 
koľko % zákazníkov zareagovalo a aký bol 
priemerný nákup. Na základe týchto dát po-
tom kampaň upraviť a po čase ju zrealizovať 
efektívnejšie opäť. 

Úžasné je, že dáta môžete pomocou BI sle-
dovať v čase a porovnávať ich. Vďaka tomu 
získate lepší prehľad o tom ako si vaša firma 
počína a kam sa váš obchod uberá.

Čo dodať na záver?
Možno, vám účtovný program vystačí ešte 
dlho. Možno vášmu podnikaniu postačí váš 
úsudok, skúsenosti a triezvy odhad, ktorý je 
presnejší ako analyticky spracované dáta. 
Ak si ale teraz hovoríte: „Ak by nejaký systém 
vedel spojiť to a ono a vypočítať zisk podľa 
tohto a tohto, bolo by to fajn…“ Tak sa nám 
ozvite! Pobavíme sa nezáväzne o možnos-
tiach ERP systému osobne.

Neprešľapujte na mieste a vykročte vpred!
Dohodnite si konzultáciu o výhodách ERP.

www.money.sk  obchod@money.sk     +421 2 4921 2323   

Stiahnite si ZADARMO E-book: 

AKO SI VYBRAŤ 
ERP SYSTÉM

Dali sme dokopy 15 rokov skúseností 
a pripravili pre vás 30 stranový návod.

Naučíme Vás ako sa vyberá ERP systém, 
ako zostaviť vo firme výberový tím, 

na čo sa opýtať dodávateľa 
a na čo nezabudnúť v zmluve.

http://www.money.sk/e-book
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Podnikanie nie je hranie. I keď obchodova-
nie s hračkami navodzuje predstavu, že by 
mohlo ísť o biznis v ktorom príjemné veci 
prevažujú nad tými nepríjemnými. V rozhovo-
re s Oliverom Fodorom, konateľom spoloč-
nosti In Harmony, ktorá úspešne rozvíja sieť 
predajní Vnímavé hračky, vám predstavíme 
ich podnikateľský príbeh.

Vyštudovali ste tuším informatiku, ako 
ste sa dostali k obchodu s hračkami?
Po viacerých veľkých IT projektoch, pri kto-
rých som trávil čas prevažne v zahraničí som 
mal chuť robiť niečo celkom iné. Chýbal mi 
kontakt s hmotnými vecami a keďže švagri-
ná prevádzkovala škôlku, do ktorej sme zo 
zahraničia vozili hračky, k nápadu s obcho-
dom to už nebolo ďaleko.

Akú ste mali predstavu v začiatkoch, 
chceli ste sa odlíšiť? 
Predovšetkým nám išlo o to, aby rodičia 
venovali viac pozornosti výberu hračiek. 
Našim cieľom bolo priniesť do výchovy a 
hry detí niečo nové, iné ako vtedy bežne 
dostupné produkty a prístup. Úplne cudzí 

nám je konzumný prístup a zneužívanie detí 
reklamnou mašinériou Na tieto veci sme 
sa rozhodli reagovať a verili sme, že sa náš 
koncept stretne s pozitívnym ohlasom.

Sú vaši zákazníci dospelí alebo deti?
Našou komunikáciou oslovujeme predo-
všetkým dospelých. Nemáme v úmysle 
mieriť na ľahko ovplyvniteľné detské duše 
reklamou. Deťom skôr poskytujeme mož-
nosť, vyskúšať si naše hračky a produkty pri 
rôznych podujatiach v rámci tvorivej činnosti 
alebo jednoduchej hry. Zákazník je ale jed-
noznačne dospelý. Ten je zodpovedný za 
to, akú hračku dá deťom na hranie a ako 
vplýva na jeho vývin. Nemusí to pritom byť 
žiadna sofistikovaná vzdelávacia pomôc-
ka. Aj vyrezávaný koník z dreva je pre nás 
dobrou hračkou, ak pri jeho výrobe netrpeli 
ľudia, či príroda.

Kedy a ako vznikol názov a koncept 
predajní Vnímavé hračky?
Niekedy koncom leta 2009, keď sme s man-
želkou v posteli listovali nemecké katalógy 
som sa pýtal, prečo takéto produkty nemajú 

u nás na Slovensku. Cesta k názvu bola 
zábavná, vedeli sme, že to majú byť „nejaké“ 
hračky. Nesedeli nám prívlastky dobré, inte-
ligentné, múdre ani nič podobné a keď raz 
kamarát prišiel s nápadom Vnímavé a ešte 
k nemu s manželkou dotvorili logo, tak bol 
základný kameň biznisu položený.

Obchod 
plný vnímavých 
hračiek

Rozhovor so zaujímavým zákazníkom Money S4

foto: Ivana Šataník
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Naplnil Váš prvý obchod očakávanie, 
alebo prišli komplikácie a sklamania?

Už si ani nepamätám, či sme mali nejaké 
pomenované očakávania. Vzhľadom k tomu, 
že sme všetko budovali na zelenej lúke bez 
akýchkoľvek skúseností s obchodom a pre-
vádzkou predajne, tak tá cesta bola plná 
prekvapení. 
Keby sme však vtedy neskočili strmhlav „do-
toho“ a vopred sa venovali obchodným ana-
lýzam, asi by tu dnes tento koncept nestál.
Každopádne dodnes sme neprestali byť 
presvedčení, že koncept Vnímavé hračky na 
náš trh patrí a naďalej hľadáme a budujeme 
jeho optimálnu podobu. 

Kedy prišiel zámer vybudovať sieť 
predajní?
Sieť, teda druhá prevádzka vznikla v treťom 
roku nášho fungovania. Mali sme za sebou 
pekné výsledky z prvých dvoch rokov a ob-
zerali sme sa po nových lokalitách. Náklady 
veľkých nákupných centier sme si nemohli 
dovoliť a keď prišla ponuka Jeremyho Cris-
taua z Hamilton Group, že nám pomôže 
s vybudovaním reprezentatívnej predajne 
v Cubicone, sme neváhali a pustili sa do 
toho. K tomu prišiel dopyt z ďalších lokalít 
a centier a taktiež ekonomika maloobchodu 
je dnes zo svojej podstaty sieťová.

Ako sa staviate k eshopom?
Internetový predaj považujeme za nevyhnut-
nú súčasť obchodnej stratégie. 
Vzhľadom k tomu, že väčšina našich produk-
tov na slovenskom trhu nie je známa a nebe-
žia na ne reklamy v televízii, tak je to pre nás 
komplikovanejší kanál. V predajni staviame 
na kvalitnom poradenstve, naše kolegyne 
v predajniach školíme a vzdelávame najmä 
v širšom pohľade na výchovu dieťaťa, takže 
dokážu zákazníkovi poradiť. Na internete 

zatiaľ svoje miesto a vhodnú formu komuni-
kácie hľadáme. Navyše je online cenový boj 
neúprosný a my nechceme znižovať kvalitu.

Čo funguje/nefunguje pri predaji 
hračiek?
To stále skúšame zistiť :). Napríklad často 
pekná škatuľa predáva lepšie ako nápad 
a prevedenie výrobku. Takéto nedostatky 
dobrých výrobkov sa snažíme kompenzovať 
vysvetľovaním či predvádzaním. Taktiež 
spôsob prezentácie v predajni dokáže 
ovplyvniť predajnosť. 
Dnes sa mi javí, že aj v našom segmente 
existujú rôzne trendy, ktoré odzrkadľujú 
danú dobu. Či už použitím nových techno-
lógií alebo doposiaľ neznámych materiálov, 
alebo zameraním na určitú spoločenskú 
tému ako napr. ekológia alebo multikultura-
lizmus. V každom prípade je dôležitý nápad 
a taktiež kompletnosť prevedenia. Sú však 
hračky, ktoré na svojho zákazníka musia 
počkať – hovoríme tomu, že k nim zákazník 
musí dozrieť.

Blížia sa Vianoce, ako sa na pripravujte 
vo Vašich obchodoch?
Príprava začala už na jar na veľtrhoch 
hračiek, kde sme dohadovali kontrakty 
a hľadali zaujímavé novinky pre tento rok. 
Sú hračky, ktoré sú vyslovene Vianočné, 
takže tie objednávame a naskladňujeme 
pred sezónou. Tento rok bude v našej po-
nuke možno menej noviniek ako predošlé 
sezóny, za to sa ale naše produkty snažíme 
priblížiť širšej verejnosti. Čaká nás obsúžiť 
päť predajní, internetový obchod, viacerých 
veľkoobchodných partnerov, takže to bude 
najmä o logistike a taktiež o komunikácii 
nášho konceptu novým zákazníkom.

Ďakujem za rozhovor.
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Stoja vaši zákazníci dlho pred pokladňou 
a odchádzajú nespokojní? Predávate ešte 
stále cez registračnú pokladnicu a neviete čo 
ste predali? Potrebujete niečo rýchle a jed-
noduché? Potom je Predajňa SQL pre Vás to 
pravé. Predajňa SQL je samostatný predajný 
systém určený pre široké spektrum prevá-
dzok – od malých štýlových butikov až po 
veľké predajné siete. Maximálny komfort ob-
sluhy zabezpečuje rozdelenie Predajne SQL 
do dvoch častí: predajnej a manažérskej. 
 
Predajná časť má používateľské rozhranie 
veľmi podobné registračným pokladniciam, 
jej ovládanie bude pre obsluhu maximálne 
intuitívne. Navyše je ovládanie prispôsobené 
na dotykové obrazovky, teda predaj bude 
oveľa pohodlnejší.

Systém Vám ponúka možnosť definovania 
rýchlych klávesov, na predaj najčastejších 
položiek a iné nadštandardné funkcie pre 
podporu predaja (hodnotové a percentuálne 
zľavy, bonusové zľavy, adresný predaj s vy-
užitím zákazníckych kariet, akciové cenníky, 
odložené účty).

Pomocou detailných užívateľských práv 
jednoducho nastavíte príslušné kompetencie 
jednotlivým pracovníkom. 

Samozrejmosťou je prepojiteľnosť s čítačkou 
čiarových kódov a váhami pre ešte rýchlejší 
predaj a pokladničné bločky dostane zákaz-
ník vytlačené pripojenou fiskálnou tlačiarňou. 
 Predajňa SQL môže fungovať samostatne, 
alebo s prepojením na skladové systémy 
Money. Pomocou rozšírenia Centrála Pre-

dajne SQL, dokážete dáta synchronizovať 
aj s Money na vzdialenom počítači cez inter-
net, prípadne jednoducho spravovať viacero 
predajných miest.

Predajňa SQL – 
cesta k lepšiemu 
maloobchodu

POS riešenia – predajňa SQL

Viac informácií na stránke: 
http://www.money.sk/predajna-sql 

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na: 
pos@money.sk
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Prehľad noviniek 
Predajňa SQL

POS riešenia – Novinky PSQL

Prinášame vám prehľad najzaujímavejších 
noviniek posledných verzií pokladničného rie-
šenia Predajňa SQL. Novinky, ktoré sa objavili 
v poslednej verzii vznikli aj na základe Vašich 
požiadaviek. Starostlivo sme vybrali tie, ktoré 
vašu prácu urobia viac efektívnou.

Predaj tovaru s evidenciou výrobných 
čísel
Zaevidovanie predaného výrobného čísla 
(napríklad v prípade elektroniky) Predajňa 
SQL umožňovala aj doteraz. V aktuálnej verzií 
je však práca s výrobnými číslami výrazne 
rozšírená. V prípade prepojenia so systémami 
Money sa importom nahrajú aj prijaté výrobné 
čísla a pri predaji si môžete z nich jednodu-
cho vybrať. Taktiež pri spätnom exporte pre-

dajov do systémov Money, dôjde k odpísaniu 
predaného výrobného čísla zo skladu.

Nominálne (eurové) zľavy pri predaji
K obľúbeným percentuálnym zľavám pri-
budla aj možnosť zadať nominálne. V prí-
pade, ak chcete dať zákazníkovi nominálnu 
zľavu napr. 5€, už nemusíte na kalkulačke 
počítať koľko je to percent z nákupu pre 
zadanie percentuálnej zľavy, ale viete mu 
rovno zadať zľavu v požadovanej hodnote. 
Zľavy môžete navyše zadávať buď za celý 
doklad, alebo aj za jednotlivé položky.

Bonusové zľavy
Ak Váš predajný model obsahuje aj zľavy 
pri istej hodnote bločku, tak isto využijete 
novú funkciu bonusových zliav. V rámci nich 
viete nastaviť jednotlivé hodnoty dokladu, 
pri ktorých program uplatní príslušnú zľavu 
(percentom alebo hodnotou).

Tvorba dodacích listov
Možno prevádzkujete aj veľkoobchod 
a v niektorých prípadoch nechcete využiť 
hotovostný predaj, ale jednotlivé položky 
zaevidovať a až následne ich zákazníkovi 

fakturovať. To Vám umožní nová funkcia 
Dodacie listy, ktorá takýto predaj zaeviduje. 
Po exporte do systémov Money viete s tým-
to dokladom ďalej pracovať a fakturovať ho.

Rozšírený export do Money S3
Aktuálne verzie Predajne SQL rozširujú 
možnosti exportovaných údajov, čo využije-
te napríklad v prípade, ak pri predaji tvoríte 
aj nové adresy. Tieto sa po vyexportovaní 
teraz vytvoria ako nové karty v Adresári.

Koncepty na priamych klávesoch
Funkcionalita odložených dokladov (kon-
ceptov) je teraz rozšírená o ich možnosť 
uložiť ich pod predvolené priame klávesy, 
čím bude ich opätovný výber a doblokova-
nie ešte jednoduchšie (využijete napríklad 
v malých gastro prevádzkach, kde pod 
jednotlivými priamymi klávesmi budete evi-
dovať jednotlivé stoly).

V prípade otázok alebo záujmu 
o aktuálnu verziu Predajne SQL, 

nás kontaktujte na: 
pos@money.sk
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Bratislava
Plynárenská 7/C
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


