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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B - informácia 

Elektronický formulár DPFOB_v16 doteraz nebol zverejnený na stránke Finančnej správy SR, preto verzia 
v Humanete nie je ešte otestovaná s finančnou správou. 

Výstupy do listinnej alebo elektronickej podoby pre Daňové priznanie FO typ B zatiaľ nevytvárajte. 

 

1.2. Zmena názvu právnej formy 721 Cirkevná organizácia na 721 Cirkevná organizácia (farnosť)  

V systéme Humanet bola premenovaná právna forma 721 Cirkevná organizácia na 721 Cirkevná 
organizácia (farnosť). Zmena názvu bola vykonaná z dôvodu, aby sa presne rozlíšili číselníky pohybov 
v jednoduchom účtovníctve pre vybraný typ organizácie. Cirkevná organizácia (farnosť) má pohyby 
neziskovej organizácie rozpracované pre potreby účtovania farnosti.  

Cirkevná organizácia, ktorá nie je farnosť, by mala použiť právnu formu 119 Nezisková organizácia.   

 

1.3. Pridanie nových pohybov pre cirkevnú organizáciu (farnosť) 

V systéme Humanet boli do špecifikácie pohybov pre cirkevnú organizáciu (farnosť) pridané nové pohyby. 
Nové pohyby boli pridané pre potreby účtovania farnosti. 

Nové pridané pohyby sú: 

Kód Názov Kategórie 

20270 Bohoslužobné a liturgické pomôcky Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

20271 Energie (náklady na kostol) Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

20272 Bežné opravy, nákupy a iné (náklady na kostol) Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

20273 Kancel., tel., poštovné a iné Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

20274 Energie (náklady na far. priestory) Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

20275 
Bežné opravy, nákupy a iné (náklady na far. 
priestory) Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

20276 Technické zhodnotenie majetku Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

20277 Nákup hmotného a nehmotného majetku Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

20280 Ostatné Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

20282 Splátky úverov a pôžičiek Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

10288 Príjmy z úverov a pôžičiek Príjmy neovplyvňujúce základ dane 

20288 Nepeňažné transakcie bez výkazu Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

10201 Daň z pridanej hodnoty Príjmy neovplyvňujúce základ dane 

20201 Daň z pridanej hodnoty Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

 

1.4. Peňažný denník pre cirkevnú organizáciu (farnosť) 

Do systému Humanet bol dopracovaný peňažný denník pre cirkevnú organizáciu (farnosť). 

Peňažný denník je prístupný vo voľbe Peňažný denník / Zobrazenie peňažného denníka. 

Nastavenie jednotlivých stĺpcov denníka je nasledovné: 

  Stĺpec peňažného denníka Pohyby, ktoré sa do neho načítavajú 

Príjmy 
neovpl. 
základ 
dane 

Zvonček, zbierky pre potreby farnosti 10260 Zvonček, zbierky pre potreby farnosti 

Zbierky na odoslanie 10261 Zbierky na odoslanie 

Dary FO, PO zahraničie, Ordinariát 10262 Dary FO, PO, zahraničie, Ordinariát 

Príspevky z fondov EÚ, ŠR, samosprávy 
(VÚC, obec, mesto) 

10263 Príspevky z fondov EÚ, SR, samosprávy 
(VÚC, obec, mesto) 

Príspevky na časopisy a knihy 10264 Príspevky na časopisy a knihy 
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Príjmy z organizovania akcií 10265 Príjmy z organizovania akcií 

Pôžičky od Ordinariátu 
10266 Pôžičky od Ordinariátu, 10288 Príjmy z 
úverov a pôžičiek 

Ostatné bez vplyvu 10280 Ostatné 

Príjmy 
ovpl. 

základ 
dane 

Nájomné (bez odpočítanie dane z 
príjmov) 

10160 Nájomné (bez odpočítania dane z príjmov) 

Príjmy z predaja majetku 10126 Predaj majetku 

Ostatné s vplyvom 10180 Ostatné 

Príjmy 
zdanené 
zrážkou 

Úroky z vkladov 10202 Úroky 

Výdavky 
neovpl. 
základ 
dane 

Mzdové náklady( mzdy, daň zo mzdy, ZP 
a SP)  

20222 Mzdové náklady 

Bohoslužobné a liturgické pomôcky 20270 Bohoslužobné a liturgické pomôcky 

Energie (náklady na kostol 
20271 Energie (náklady na kostol, 20260 
Náklady na kostol 

Bežné opravy, nákupy a iné (kostol) 
20272 Bežné opravy , nákupy a iné (náklady na 
kostol) 

Kanc., tel., poštovné a iné prev. výdavky 20273 Kancel., tel., poštovné a iné 

Energie (nákl. Na far. Priestory) 
20274 Energie (náklady na farské priestory), 
20261 Náklady na far. Priestory 

Bežné opravy, nákupy a iné (fara) 
20275 Bežné opravy , nákupy a iné (nakl. na far. 
priestory) 

Technické zhodnotenie majetku 20276 Technické zhodnotenie majetku 

Nákup hnuteľ. I nehnuteľ. Majetku 
20277 Nákup hmotného majetku a NM, 20262 
Investičná činnosť 

Dary, príspevky PO, FO 20263 Dary, príspevky FO, PO 

Výdavky na organizovanie akcií 20264 Organizovanie akcií 

Na knihy a časopisy 20265 Knihy a časopisy 

Odoslané zbierky na Ordinariát 20266 Odoslané zbierky na Ordinariát 

Príspevky do fondov Ordinariátu 20267 Príspevky do fondov Ordinariátu 

Vratky pôžičiek Ordinariátu 
20268 Vratky pôžičiek Ordinariátu, 20282 Splátky 
úverov a pôžičiek 

Ostatné bez vplyvu 20280 Ostatné 

Výdavky 
ovpl. 

základ 
dane 

Náklady na zdan. príjmy (prenájom, 
predaj majetku...) 

20160 Náklady na zdan. príjmy 

Ostatné s vplyvom 20180 Ostatné 

Daň Daň z príjmov 20202 Daň z príjmu, zrážková daň 

 

Nastavenie jednotlivých stĺpcov je možné upraviť vo voľbe Peňažný denník / Nastavenie peňažného 
denníka. 

  

1.5. Pridanie pohybov do neziskovej organizácie 

V systéme Humanet bol do špecifikácie pohybov neziskovej organizácie pridané pohyby: 

Kód Názov Kategórie 

20281 Dary a príspevky iným subjektom Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

10201 Daň z pridanej hodnoty Príjmy neovplyvňujúce základ dane 

20201 Daň z pridanej hodnoty Výdavky neovplyvňujúce základ dane 
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1.6. Úprava nastavenia Výkazu o príjmoch a výdavkoch neziskovej organizácie 

V systéme Humanet boli do nastavenia Výkazu o príjmoch a výdajoch, ktorý je súčasťou účtovnej závierky 
neziskovej organizácie, pridané novovzniknuté pohyby. Do výkazu o príjmoch a výdavkoch neziskovej 
organizácie sa načítavajú pohyby neziskovej organizácie aj cirkevnej organizácie (farnosť). 

Nastavenie jednotlivých riadkov výkazu je nasledovné:  

Riadok Popis Pohyby (kódy) 

01 Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa 10204 

02 Z majetku 10120, 10160, 10202 

03 Z darov a príspevkov 10121, 10220, 10262, 10264   

04 Z členských príspevkov 10122, 10221   

05 Z podielu zaplatenej dane z príjmov 10222 

06 Z verejných zbierok 10123, 10223 , 10260  

07 Z úverov a pôžičiek 10103, 10288 

08 Z dedičstva 10225 

09 Z organizovania podujatí 10124, 10226   

10 Z dotácií 10125, 10203, 10263   

11 Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky 10227 

12 Z predaja majetku 10126 

13 
Z poskytovania služieb a predaja vlastných 
výrobkov 10102, 10228, 10265   

14 Fond prevádzky, údržby a opráv 10127, 10229   

15 Ostatné 10180, 10280, 10261, 10266   

17 Zásoby 20120, 20220, 20265, 20270  

18 Služby 
20121, 20221, 20260, 20261, 20264, 
20271, 20274   

19 Mzdy, poistné a príspevky 20103, 20222   

20 Dary a príspevky iným subjektom 20181, 20263 

21 Prevádzková réžia 20105, 20225, 20272, 20273, 20275   

22 Splátky úverov a pôžičiek 20182, 20282 

23 Sociálny fond 20106 

24 Ostatné 
20180, 20280, 20160, 20262, 20266, 
20267, 20268, 20276, 20277   

27 Daň z príjmov 20122, 20202   

 

2. Fakturácia 

2.1. Preklad textov položiek vo vygenerovanej upomienke 

V systéme Humanet bol doplnený preklad textov položiek do ostatných jazykov vo vygenerovanej 
upomienke. Preklad sa týka automaticky generovaného textu v položke upomienky. 

Text položky v slovenskom a českom jazyku: 
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V angličtine: 

 

V nemčine: 

 

Vo francúzštine: 

 

 

 

Ing. Dana Lempochnerová, konzultant metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 

 


