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PRÁVNA ÚPRAVA JÚ 

 základné zásady vedenia JÚ upravuje Zákon o 

účtovníctve č. 431/2002 Z.z. 

 Opatrenie MF SR – upravuje podrobnosti o 

postupoch účtovania a o usporiadaní a 

označovaní položiek účtovnej závierky pre 

účtovné jednotky účtujúce v sústave 

jednoduchého účtovníctva 

 

Poznámka: v sústave JÚ môžu účtovať subjekty  

uvedené v §9 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. 
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ZÁSADY VEDENIA JÚ 

 viesť účtovníctvo preukázateľne, správne a 
úplne 

 doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi – 
ZÁSADA DOKLADOVOSTI 

 zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných 
knihách (do obdobia, s ktorým vecne a časovo 
súvisia) 

 zásada inventarizovať majetok a záväzky (k 
31.12.) 

 zásada (povinnosť) zostaviť k 31.12. účtovnú 
závierku a podať daňové priznanie na Finančnú 
správu (DP – FO, typ B) 
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ŠPECIFICKÉ ZNAKY ÚČTOVANIA V 

SÚSTAVE JÚ 
 úzke spojenie so Zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 

Z.z. (daňové účtovníctvo) 

 sledovanie príjmov a výdavkov 

Poznámka: rozdielom zdaniteľných príjmov a výdavkov je 

výsledok hodpodárenia, ktorý sa nazýva ZÁKLAD DANE 

 

 v JÚ je oddelené účtovanie o peňažnom hospodárení od 
účtovania majetku a záväzkov 

 v JÚ sa uskutočňujú jednoduché zápisy v účtovných 
knihách (preto prívlastok jednoduché účtovníctvo) 

 použitie rôzneho počtu zápisov (jednoduchých) pri 
zaúčtovaní jednotlivých účtovných prípadov 
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ÚČTOVNÉ DOKLADY 

 Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v §10 pojednáva 

o účtovnom doklade a jeho náležitostiach 

 účtovný doklad – preukázateľný účtovný záznam 

 účtovný doklad je potrebné vyhotoviť bez zbytočného 

odkladu po vzniku účtovného prípadu 
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DRUHY ÚČTOVNÝCH DOKLADOV 

V peňažnom denníku (hlavná kniha) sa účtuje na základe dokladov: 

a) príjmový pokladničný doklad (PPD, P) – príjem peňazí v hotovosti 

b) výdavkový pokladničný doklad (VPD, V) – výdaj peňazí v hotovosti 

c) výpis z bankového účtu (VBÚ, VÚ) – príjem a výdaj peňazí na 

podnikateľskom účte 

d) výpis z účtu krátkodobého bankového úveru (VKBÚv) – úver, záväzok 

voči banke 

e) interný doklad (ID) – účtuje sa k 31.12. – uzávierkové účtovné operácie v 

peňažnom denníku (napr. účtovanie odpisov) 

 

 jednotlivé doklady sa číslujú podľa jednotlivých druhov samostatne 

 každý rok sa začína od jednotky po x (napr. 2020: VPD1 – VPDx; PPD1 – 

PPDx) 
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ĎALŠIE DOKLADY (ÚČTOVANIE V KNIHE 

POHĽADÁVOK A V KNIHE ZÁVÄZKOV) 

a) dodávateľská faktúra (DFA) – FA od dodávateľov za dodané 

výkony, napr. za tovar, služby 

b) odberateľská faktúra (OFA) – FA pre odberateľov za predané 

výkony, napr. za predaj tovaru, služieb, a. i. 

 

 vznik záväzku – pri nákupe výkonov od dodávateľa na 

faktúru, po úhrade faktúry záväzok zanikne (kniha záväzkov) 

 

 vznik pohľadávky – pri predaji výkonov odberateľovi na 

faktúru, po inkase pohľadávky od odberateľa (úhrada) 

pohľadávka zanikne (kniha pohľadávok) 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje.“ 

www.esf.gov.sk          www.minedu.gov.s 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/




ÚČTOVNÉ KNIHY V SÚSTAVE JÚ 

a) peňažný denník 

b) kniha pohľadávok 

c) kniha záväzkov 

d) pomocné knihy 
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ÚČTOVNÉ KNIHY 

1. Peňažný denník 

 hlavná účtovná kniha v JÚ 

 kniha o peňažnom hospodárení účtovnej jednotky 

 každý rok sa otvára nový peňažný denník 

Otvorenie peňažného denníka 

a) ku dňu vzniku účtovnej jednotky 

b) každý rok k prvému dňu účtovného obdobia 

Uzatvorenie peňažného denníka 

a) každý rok k 31.12. 

b) ku dňu zániku ÚJ 
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ÚČTOVNÉ KNIHY 

ŠTRUKTÚRA PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

Peňažný denník sa skladá (obsah): 

a) prehľad peňažných prostriedkov v hotovosti v 

členení na príjem a výdaj 

b) prehľad peňažných prostriedkov na účtoch v 

bankách v členení na príjem a výdaj 

c) prehľad o priebežných položkách v členení na 

príjem a výdaj 
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ÚČTOVNÉ KNIHY 

ŠTRUKTÚRA PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

Priebežné položky sa používajú: 

 pri prevode preňažných prostriedkov medzi bankovým účtom a 

pokladnicou (odvod na bankovom účte, výber z účtu do pokladnice – 

dotácia pokladnice) 

 pri prevode peňažných prostriedkov medzi dvomi bankovými účtami 

 pri prevode peňažných prostriedkov medzi pokladnicami navzájom 

(firma má viac pokladníc) 
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ÚČTOVNÉ KNIHY 

ŠTRUKTÚRA PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

V druhovom členení peňažný denník obsahuje: 

1. Prehľad o príjmoch zahrňovaných do základu dane (dôležité z daňového 

    hľadiska) v členení na:   

a) predaj tovaru 

b) predaj výrobkov a služieb 

c) ostatné 
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ÚČTOVNÉ KNIHY 

ŠTRUKTÚRA PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

V druhovom členení peňažný denník obsahuje: 

2. Prehľad o výdavkoch ovplyvňujúcich základ dane (znižujúcich základ dane) v členení na:  

a) nákup zásob (materiál, tovar) 

b) nákup služieb (doprava, vedenie účtovníctva) 

c) mzdy zamestnancov a odvody 

d) platby do fondov (podnikateľ) 

e) SF 

f) ostatné (prevádzková réžia) – napr. nájomné, cestovné, elektrická energia, vodné, stočné, a. i. 

 

 

 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje.“ 

www.esf.gov.sk          www.minedu.gov.s 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


ÚČTOVNÉ KNIHY 

ŠTRUKTÚRA PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

V druhovom členení peňažný denník obsahuje: 

3. Príjmy neovplyvňujúce základ dane (nedôležité z daňového hľadiska) v členení na:   

a) DPH (na výstupe) 

b) úvery, vklady, dotácie 

c) prijaté dary 

d) ostatné 

e) SF – tvorba 
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ÚČTOVNÉ KNIHY 
ŠTRUKTÚRA PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

V druhovom členení peňažný denník obsahuje: 

4. Výdavky neovplyvňujúce základ dane (neznižujúce základ dane) v členení na:  

a) majetok (DNM, DHM) 

b) DPH (na vstupe) 

c) osobná spotreba 

d) poskytnuté dary 

e) ostatné – splátky úverov 

f) SF – čerpanie 

g) zálohy 
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ÚČTOVNÉ KNIHY 
ĎALŠIE KNIHY 

2. Kniha pohľadávok (P)  

 obsahuje údaje o dlžníkoch (odberateľoch) a pohľadávkach voči nim 

 pohľadávky predstavujú formu majetku – oceňujú sa menovitou hodnotou (MH) pri 

vzniku 

3. Kniha záväzkov (Z) 

 obsahuje údaje o veriteľoch (dodávateľoch) a o záväzkoch voči nim za dodané výkony 

(zatiaľ neuhradené) 

 záväzky pri vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou (MH) 
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ÚČTOVNÉ KNIHY 
ĎALŠIE KNIHY 

4. Pomocné knihy 

 vedú sa len v prípade ich potreby 

Druhy pomocných kníh: 

a) kniha DM – inventárna karta DNM, DHM 

b) kniha zásob – skladové karty zásob 

c) kniha cenín 

d) pokladničná kniha (viac pokladníc vo firme) 

e) kniha účet v banke (viac účtov v banke) 

f) pomocné knihy vyplývajúce zo záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov – mzdové listy – 

pre každého zamestnanca každý rok osobitne 
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ÚČTOVNÉ KNIHY 

ĎALŠIE KNIHY 

5. Kniha SF 

 vedie sa, ak má firma zamestnancov a tvorí sociálny fond 
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POSTUP PRI OTVÁRANÍ A 

UZAVIERANÍ ÚČTOVNÝCH KNÍH 

Otvorenie peňažného denníka 

 ku dňu vzniku 

 k prvému dňu účtovného obdobia 

 

Uzatvorenie peňažného denníka 

 k poslednému dňu účtovného obdobia (31.12.) 

 ku dňu zániku firmy 
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OTVORENIE PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

1. Ku dňu vzniku vloží podnikateľ osobný vklad v 

hotovosti a na bankový účet (podnikateľský účet) 

zapíše v peňažnom denníku do príjmov 

neovplyvňujúcich základ dane 

 

2. Pri otvorení peňažného denníka v ďalšom 

účtovnom obodbí sa prevedú peňažné zostatky v 

hotovosti / na BÚ z predchádzajúceho obdobia ako 

počiatočné stavy nasledujúceho účtovného 

obdobia (bilančná náväznosť) 
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UZATVORENIE PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

1. K 31.12. – účtovanie uzávierkových účtovných 

operácií (cez interný doklad), napr. odpisy DHM a 

DNM do výdavkov znižujúcich základ dane. 

Uzávierkové účtovné operácie neznamenajú pohyb 

peňažných prostriedkov. 

2. Zistia sa súhrnné sumy príjmov v členení (podľa 

jednotlivých stĺpcov) 

3. Zistia sa súhrnné sumy výdavkov v členení (podľa 

jednotlivých stĺpcov) 
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UZATVORENIE PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

4. Zistí sa výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ako 

rozdiel medzi: 

 

P zahrňované do základu dane – V znižujúce základ dane -> 

výsledok hospodárenia -> základ dane 

 

Výsledok hospodárenia môže byť: 

a) zisk (P>V) -> základ dane 

b) strata (P<V) 

c) neutrálny (P=V) = 0 
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UZATVORENIE PEŇAŽNÉHO DENNÍKA 

5. V prípade dosiahnutia zisku (ZD) vzniká 

podnikateľovi daňová povinnosť vypočítať a 

odviesť daň z príjmov Finančnej správe do 31.3. 

nasledujúceho roka. Sadzba dane zo základu je 

19%. 

6. Podnikateľ je povinný podať daňové priznanie do 

31.3. na Finančnú správu v elektronickej podobe 

(od r. 2018), typ daňového priznania FO, typ B. 

7. Podnikateľ je povinný zostaviť účtovnú závierku v 

termíne do 31.3. nasledujúceho roka a odovzdať 

na Finančnú správu spolu s daňovým priznaním. 
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