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1. Otvorenie účtov hlavnej knihy v novom účtovnom období 
pre tých, ktorí účtovali v systéme URBIS v predchádzajúcom roku 

Spustite modul Podvojné účtovníctvo. V prvom rade je potrebné nastaviť aktuálny rok, 

ktorý chcete otvoriť. 

Z ponuky vyberte Nástroje – Nastaviť aktuálny rok. Zobrazí sa okno Voľba roku. 

 

Ľavým tlačidlom myši kliknite na riadok Rok 20xx a stlačte tlačidlo Použitie. Rok 20xx sa 
nastaví ako aktuálny. 

1.1 Rozpočet - prenos z minulého roku 

Z ponuky Otvorenie vyberte Rozpočet - prenos z minulého roku. 

Zobrazí sa okno s ponukou na prebratie údajov z minulého roku.  

Kliknutím na zaškrtávacie políčko pri jednotlivých položkách volíte, či príslušnú položku chcete alebo 

nechcete prevziať. Kliknutím na tlačidlo s modrou hviezdičkou označíte všetky položky. 

 

Stlačením tlačidla Preber sa preberú (prenesú z minulého roku) len tie položky, ktoré sú 

zaškrtnuté  
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1.2 Účtovanie - prenos z minulého roku 

1.2.1 Prevodový mostík účtov 

Z ponuky Otvorenie vyberte Účtovanie - prenos z minulého roku – Prevodový mostík účtov. 

 

Zobrazí sa prázdne okno Prevodový mostík účtov, rok 20xx. 

 

Stlačte spodné tlačidlo Prebrať z minulého roku a pri otázke Prebrať účty z minulého roku 

(20xx-1)? stlačte tlačidlo Áno. 

 

Tým sa vytvorí prevodový mostík účtov z účtovej osnovy roku 20xx-1. 
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Prevodový mostík v stĺpci Pôvodný účet obsahuje účet z účtovej osnovy roku 20xx-1. Stĺpec 

Nový účet obsahuje návrh na vytvorenie čísla účtu novej účtovej osnovy na rok 20xx. 

Ku každému analytickému účtu roku 20xx-1 je vytvorený návrh nového analytického účtu na rok 

20xx. Názov nového analytického účtu a jeho číslo môžete upraviť podľa vlastných 

potrieb. Ak nový analytický účet nebudete v novom roku používať, zaškrtnite pole 

Nepoužívať v novom roku. 

Účty pokladne (211) a banky (221) nesmú mať v poli Nový účet syntetické účty. Ak je niektorý 

z týchto účtov syntetický, program na to upozorní pri kontrole, ktorá je súčasťou nasledujúceho 

kroku cez spodné tlačidlo Kontrola. 

Po úprave návrhu novej účtovej osnovy stlačte tlačidlo Vytvoriť účtovú osnovu a pri otázke 

Vytvoriť účtovú osnovu pre rok 20xx? stlačte tlačidlo Áno. 

 

Zobrazí sa protokolové okno Vytvorenie účtovej osnovy – protokol.  

 

Stlačením tlačidla Zatvoriť zatvorte protokolové okno. 

 

V prípade potreby môžete Prevodový mostík účtov vymazať stlačením spodného tlačidla 

Funkcie – Vymazať prevodový mostík účtov a vytvoriť ho nanovo. 
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1.2.2 Prenos základných údajov pre účtovanie z minulého roku 

Z ponuky Otvorenie vyberte Účtovanie - prenos z minulého roku – Prenos údajov 

z minulého roku. 

Zobrazí sa okno s ponukou na prebratie základných údajov pre účtovanie z minulého roku.  

Kliknutím na zaškrtávacie políčko pri jednotlivých položkách volíte, či príslušnú položku chcete 

alebo nechcete prevziať. Kliknutím na tlačidlo s modrou hviezdičkou označíte všetky položky 

 

Stlačením tlačidla Preber sa preberú len tie položky, ktoré sú zaškrtnuté . 

 

1.2.3 Prenos zoznamu pokladní 

Z ponuky Otvorenie vyberte Účtovanie - prenos z minulého roku – Prenos zoznamu 

pokladní. 

Zobrazí sa okno s ponukou pokladní z roku 20xx-1.  

 

Kliknutím na zaškrtávacie políčko pri jednotlivých položkách volíte, či príslušnú položku chcete 

alebo nechcete prevziať. Kliknutím na tlačidlo s modrou hviezdičkou označíte všetky položky. 

Stlačením tlačidla Prenos údajov sa prenesú len tie položky, ktoré sú zaškrtnuté . V prípade, 

že program neponúkne žiadnu pokladňu na prenos, znamená to, že pokladne už máte do 

nového roku prenesené. 
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1.2.4 Prenos zoznamu bankových účtov 

Z ponuky Otvorenie vyberte Účtovanie - prenos z minulého roku – Prenos zoznamu 

bankových účtov. 

Zobrazí sa okno s ponukou bankových účtov z roku 20xx-1.  

 

 

Kliknutím na zaškrtávacie políčko pri jednotlivých položkách volíte, či príslušnú položku chcete 

alebo nechcete preniesť. Kliknutím na tlačidlo s modrou hviezdičkou označíte všetky položky. 

Stlačením tlačidla Prenos údajov sa prenesú len tie položky, ktoré sú zaškrtnuté . V prípade, 

že program neponúkne žiadny bankový účet na prenos, znamená to, že bankové účty sú už do 

nového roku prenesené. 
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1.3 Doplnenie účtovných predpisov 

Z ponuky Otvorenie vyberte Doplnenie účtovných predpisov 

Ak chcete preniesť účtovné predpisy z predchádzajúceho roku, v poli Rok vyberte 20xx-1 

a v poli Sada vyberte Moje účtovné predpisy. 

 

Kliknutím na zaškrtávacie políčko pri jednotlivých položkách volíte, či príslušnú položku chcete 

alebo nechcete preniesť. Kliknutím na tlačidlo s modrou hviezdičkou označíte všetky položky. 

Stlačením tlačidla Doplniť sa prenesú len tie položky, ktoré sú zaškrtnuté . 

Pri prenose účtovných predpisov je potrebné dať si pozor, aby ste z predchádzajúceho roku 

prebrali predpisy zo sady „Moje účtovné predpisy“. V prípade prebratia nesprávnych účtovných 

predpisov, neexistuje hromadná funkcia na ich mazanie. Predpisy sa dajú pomazať len 

jednotlivo a prebrať nanovo. 
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1.4 Prenos dokladov z minulého roku 

Ponuka Otvorenie - Prenos dokladov z minulého roku 

 

 

1.4.1 Neuhradené faktúry  

Otvorí sa okno Prenos faktúr z minulého roka: 

 

 

Pomocou tlačidla Zostav zoznam sa zobrazí zoznam neuhradených faktúr podľa zadaných 

výberových kritérií, kde je možné vybrať faktúry, ktoré sa budú prenášať do nového roka. 

Kliknutím na zaškrtávacie políčko pri jednotlivých položkách volíte, či príslušnú položku chcete 

alebo nechcete preniesť. Kliknutím na tlačidlo s modrou hviezdičkou označíte všetky položky. 

Stlačením tlačidla Prenos faktúr sa prenesú všetky označené faktúry. 
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1.4.2 Nezrealizované objednávky 

Otvorí sa okno Prenos objednávok z minulého roka: 

 

Pomocou tlačidla Zostav zoznam sa zobrazí zoznam nezrealizovaných alebo čiastočne 

zrealizovaných objednávok  podľa zadaných výberových kritérií, kde je možné vybrať 

objednávky, ktoré sa budú prenášať do nového roka. 

Kliknutím na zaškrtávacie políčko pri jednotlivých položkách volíte, či príslušnú položku chcete 

alebo nechcete preniesť. Kliknutím na tlačidlo s modrou hviezdičkou označíte všetky položky. 

Stlačením tlačidla Prenos objednávok sa prenesú všetky označené objednávky. 
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1.5 Prevodový mostík zostatkov 
Po vytvorení konečného účtu súvahového v predchádzajúcom roku sa v novom roku vytvára 

prevodový mostík zostatkov, ktorý slúži na prenos zostatkov na účtoch z minulého roku do 

novootvoreného roku.  

Z ponuky Otvorenie vyberte Prevodový mostík zostatkov. 

 

Otvorí sa prázdne okno Prevodový mostík zostatkov, rok 20xx. 

 

Stlačte tlačidlo Prebrať zostatky z minulého roku a pri otázke Prebrať zostatky z minulého 

roku (20xx-1)? stlačte tlačidlo Áno. 

 

Zobrazí sa protokolové okno Prebratie zostatkov z roku 20xx-1 – protokol. 
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Stlačením tlačidla Zatvoriť  zatvorte protokolové okno. 

 

Stlačením tlačidla Kontrola v okne Prevodový mostík zostatkov, rok 20xx sa vykoná 

kontrola, či ku všetkým pôvodným účtom z roku 20xx-1 existujú nové účty v roku 20xx a či súčet 

Pôvodných súm sa rovná súčtu nových Súm. 

Stlačením tlačidla Funkcie – Vymazať prevodový mostík zostatkov v okne Prevodový 

mostík zostatkov, rok 20xx môžete v prípade potreby vymazať celý Prevodový mostík 

zostatkov. 
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2. Začiatočný účet súvahový 
Z ponuky Otvorenie vyberte Začiatočný účet súvahový. 

 

Otvorí sa prázdne okno Začiatočný účet súvahový. 

 

 

Stlačením tlačidla Funkcie – Doplň sa doplnia dva červené riadky Začiatočný účet súvahový 

a Začiatočné operácie. 
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2.1 Začiatočný účet súvahový 

Označte riadok Začiatočný účet súvahový. 

V okne Začiatočný účet súvahový (kurzor nastavený na riadok Začiatočný účet súvahový 

(701) stlačte spodné tlačidlo Preber a pri otázke Prebrať údaje z prevodového mostíka 

zostatkov? stlačte tlačidlo Áno. 

 

Preberú sa údaje z prevodového mostíka zostatkov. 

Zobrazí sa protokolové okno Prebratie údajov z prevodového mostíka zostatkov – protokol. 

 

Stlačením tlačidla Zatvoriť zatvorte protokolové okno. 

V okne Začiatočný účet súvahový (kurzor nastavený na riadok Začiatočný účet súvahový 
(701) stlačte spodné tlačidlo Údaje. Zobrazia sa jednotlivé riadky začiatočného účtu 
súvahového (701).  
V prípade potreby riadky začiatočného účtu upravte. 
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V okne Začiatočný účet súvahový (kurzor nastavený na riadok Začiatočný účet súvahový 

(701)) stlačte tlačidlo Kontrola. Vykoná sa kontrola údajov. Ak sa v začiatočnom účte vyskytujú 

chyby, program na to upozorní riadkom začínajúcim dvomi otáznikmi (napr.: ??chybne zadaný 

účet: 21103).  

Na konci sa zobrazí suma aktív a suma pasív:  

 

Ak sa súčet aktív a súčet pasív nezhoduje, program na to upozorní. V takom prípade sa vráťte 

k bodu  Údaje a opravte údaje. 

V prípade, že sú údaje v poriadku, zaúčtujte začiatočný účet súvahový cez spodné tlačidlo 

Zaúčtuj. 

 

2.2 Začiatočné operácie 

V okne Začiatočný účet súvahový označte riadok Začiatočné operácie. 

Začiatočné operácie sa používali napr. pri zmene meny zo slovenskej koruny na euro, alebo 

pri preúčtovaní nákladov a výnosov budúcich období. V prípade, že ste začiatočné operácie 

nepoužívali, nechajte ich nezaúčtované (riadok ostane červený). 

 

 

 


