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Sklad - manuál pre začiatočníkov v ekonomickej agende MK-soft 
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Sklad 

Slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy. 

Základná verzia umožňuje: 

 evidenciu tovaru ( príjem, výdaj) a evidenciu služieb  

 hotovostný a fakturačný predaj, spotrebu, prevod medzi "podskladmi"  

 širokú podporu predvolených zliav a pevných cien  

 delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav  

 podporu linkového skladu, evidenciu ekvivalentov  

 viesť "podsklady" - ľubovoľné množstvo, z ktorých každý pracuje spôsobom FIFO  

 obalové konto, evidencia liehu, Intrastat, recyklačný fond  

 rekapitulačné výpisy  

 evidenciu zákazníckych kariet, definíciu pravidiel pre získavanie a čerpanie "bodov"  

 používanie prídavných zariadení pre prácu s aplikáciou - čítačky čiarového kódu (skenery), dátové terminály, 

POS terminály, elektronické váhy, elektronické prihlasovacie zariadenia (prihlasovanie kartou)  

 program obsahuje aj komunikáciu s externými aplikáciami pre mobilné zariadenia - MK Doklady a MK Čašník. 

Rozširujúce moduly skladu: 

 fiskálne tlačiarne a registračné pokladne - umožňuje tlač daňových dokladov pre hotovostný predaj, 

ovládanie fiskálnych tlačiarní a registračných pokladní, zrýchlený predaj cez dotykovú obrazovku 

 objednávky, zálohy, evidencia úhrad faktúr - umožňuje evidenciu vystavených a prijatých objednávok, 

vytváranie zálohových faktúr z prijatých objednávok, vytváranie cenových ponúk, evidenciu prijatých záloh, 

evidenciu vystavených a došlých faktúr (saldokonto) a ich úhrad 

 kalkulácie, otvorené účty 

o "reštauračné" kalkulácie - automatické vytvorenie výrobného príkazu a jeho spustenie pre odpočet 

surovín zo skladu 

o "výrobné" kalkulácie pre opakovanú výrobu - výdaj surovín zo skladu a následne príjem výrobkov 

o otvorené účty - umožňuje predaj pre reštauráciu, rozdeľovanie a spájanie účtov, zjednodušený 

predaj (aj pre dotykové obrazovky) v reštauračnom režime 

o prídavné zariadenia - "reštauračné" tlačiarne 

 sériové čísla, opravy, požičovňa 

o sériové čísla - evidencia konkrétnych kusov tovaru podľa zadaného identifikátora (sériového čísla) 

o opravy - evidencia opráv a reklamácií, použitie materiálu na opravu a následné vyúčtovanie 

o požičovňa - samostatná evidencia tovaru na požičanie, evidencia pôžičiek a ich vyúčtovanie 

 zákazková výroba - evidencia jednorazových zákaziek podľa jednotlivých fáz (cenový návrh, projekt, 

realizácia) s vyhodnotením rentability, evidencia odpracovaných hodín pracovníkov 
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 hotel - evidencia izieb, zoznamu hostí a hotelových služieb, rezervácia izieb a doplnkových služieb, vedenie 

hotelových účtov 

 terminál MK Agenda (pre OS Android) 

o prehľad cenníka (kódy, stavy na sklade, ceny v rôznych cenových hladinách atď.) 

o adresára firiem (identifikačné a kontaktné údaje, stav saldokonta, obchodné informácie) 

o saldokonto firmy 

o vytváranie a odosielanie príjemiek, výdajok, inventúr a objednávok 

o vybavovanie objednávok, využitie prioritných objednávok 

o dopĺňanie nových EAN kódov a katalógových čísel k cenníkovým položkám 

o spolupráca so skenerom, podpora váženého tovaru 

o práca s viacerými agendami súčasne 

o prihlasovanie užívateľov 

 terminál MK Čašník (pre OS Android) 

o práca s viacerými priestormi 

o práca s otvorenými účtami (vytváranie, spájanie, rozdeľovanie a uzatváranie účtov) 

o podpora denného menu a jedálnych lístkov 

o podpora predvolených poznámok k položkám 

o prihlasovanie čašníkov 
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Základné nastavenia programu 

 

Vytvorenie novej firmy: 

Po nainštalovaní a spustení programu je potrebné vytvoriť firmu. V okne Zoznam firiem  stlačte kláves  Insert  alebo 

cez menu Zoznam firiem – Pridaj. Zadajte názov firmy a vyberte agendu, ktorá sa bude v danej firme využívať.     

 

 

Vytvorenie účtovného roku: 

V dolnej časti okna Zoznam firiem budú zobrazené účtovné roky pre aktuálnu firmu. Vytvorenie účtovného roku 

urobíte potvrdením klávesy  Enter na vybranej firme alebo  cez menu Zoznam firiem - Otvor, kde sa ponúkne 

vytvorenie nového účtovného roku.  

Potvrdením výberu roku spustíte program. Pri prvom spustení Vám program ponúkne k vyplneniu údaje firmy. 

Údaje firmy: 

V okne  Údaje firmy  stačí, ak zadáte IČO a stlačíte Načítaj údaje o firme (je potrebné mať pripojenie k internetu).  

Do údajov firmy budú doplnené údaje z registra FINSTAT, ešte je potrebné vybrať  typ účtovnej jednotky.  

 Pokiaľ nie ste platcom DPH tak políčko IČ DPH musí byť prázdne.  

 

V dolnej časti okna Údaje firmy nájdete ďalšie údaje rozdelené do záložiek: Doplňujúce údaje, Prevádzka, Bankové 

účty, Oprávnené osoby , Logo a pečiatka. Po otvorení záložky napr. Bankové účty  využitím klávesy Insert  alebo 

pravé tlačidlo na myši  - Pridaj  za zobrazí okno Bankový účet. Do editovacích políčok zadáte údaje o bankovom 

účte.  Ak máte viac účtov,  jeden účet môžete nastaviť  ako predvolený a tento účet bude pri vytváraní faktúr  

automatický doplnený.  

Pokiaľ potrebujete údaje  editovať  máte možnosť využiť funkciu Oprav  ( Ctrl + Enter)  alebo pravé tlačidlo myši – 

Oprav.    
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Ovládanie programu 

 

Po spustení programu sa Vám zobrazí hlavné okno programu: Firma ,  Sklad, Nastavenia, Číselníky, Okná, 

Systémové služby, Pomoc .  

Používanie Ikon /význam ikon a k nim prislúchajúce klávesové skratky  

 

 

     

 Pridaj    Insert    -  vytvorenie nového záznamu / dokladu  

   Oprav   Ctrl + Enter  - oprava zvoleného záznamu 

 Zmaž    Delete  - výmaz zvoleného záznamu 

 Kopíruj   Alt + K   - vytvorenie záznamu skopírovaním údajov z aktuálneho záznamu 

 Pozri   Num +  - zobrazenie záznamu bez možnosti zmeny údajov 

 Obnov   Alt + F5 - obnova zobrazenia údajov vo zvolenom okne 

 Filter   Alt + F  - filtrovanie údajov vo zvolenom okne 

 Hľadaj   Ctrl + F  - hľadanie textu vo zvolenom okne 

 Výpisy   Ctrl + V - výpisy – tlačové zostavy 

Ostatné klávesy – klávesové skratky 

Crtl + R  - výpisy rekapitulačné 

  -  F2 / F12 zápis dokladu  

  - ESC  zatvorenia okna bez uloženia zmien 

F1   -   hepl 

      -  

 

Crtl + F2 /  2x NumLock   kalkulačka 

OK 

Zrušiť 

         F9 - číselník  (PLU,  typy dokladov, adresár firiem, kurzový lístok,  

                                  tovarové skupiny, sortimenty...) 

) 
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Ovládanie cez kontextové menu 
 

Pri ovládaní programu myškou je možné používať  kontextové menu, ktoré sa zobrazí cez pravé tlačidlo myši 
v konkrétnom okne (napr. v otvorenom okne Cenník -  stlačením pravého  tlačidla myši sa zobrazí kontextové menu 
cenníka). 
 
Zobrazenie kontextového menu je tiež možné v hlavnom okne programu kliknutím na názov okna, ktoré je 
zobrazené. 
 

 

 

Vyhľadávanie v oknách programu 

V každom otvorenom okne (napr. cenník) program ponúka  vyhľadávanie záznamov.    

Napr. vyhľadávanie podľa Názvu:  stlačte kláves F6 do otvoreného  okna napíšte názov tovaru, stačí zadať časť názvu. 

Program vyhľadá všetok tovar  , ktorí  má v názve  zadanú  hodnotu.       

Pokiaľ program ovládate myšou:  kliknite na stĺpec s menom Názov. Do otvoreného  okna napíšte názov tovaru. 

 

 Pri  vyhľadávaní sa nerozlišujú veľké, malé písmena a ignoruje sa diakritika.  
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Adresár firiem 

Hlavné  okno programu:  Firma – Adresár  firiem  (klávesová skratka Ctrl + A). 

Práca s adresárom firiem je rovnaká ako v ktoromkoľvek inom okne programu. Cez  Pridaj pridávate dodávateľov, 

odberateľov. Po zobrazení okna  Adresár firiem zadajte  IČO (pokiaľ máte možnosť pripojenia  PC k 

internetu) potvrďte  Načítaj údaje o firme – zobrazia sa údaje načítané z registra FINSTAT.sk.  Potvrdením 

Aktualizovať sa doplnia údaje  o firme. Pokiaľ nemáte možnosť pripojenia k internetu, tak si jednotlivé okná musíte 

doplniť. 

 

 

Vyhľadávanie v adresári firiem  -  v dolnej časti okna zobrazená pomôcka  

Tip  stlačením klávesy F1 v otvorenom okne Adresár  
 firiem sa zobrazí pomocník s bližším popisom 
 jednotlivých okien 
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Ďalšie možnosti zadávania vyhľadávacích a výberových hodnôt:  

Dátumové hodnoty:  0510 – vyhľadá záznam s hodnotou 05.10. v aktuálnom roku 

   051018 – vyhľadá záznamy s hodnotou 05.10.2018 

   5.10.2018 –  vyhľadá záznamy s hodnotou 05.10.2018 

0101..3105 – vyhľadá záznamy s hodnotami od 0101 do 3105 v aktuálnom roku 

01.. – vyhľadá záznamy od prvého dňa v aktuálne zobrazenom mesiaci (mzdy)   

0106.. – vyhľadá záznamy od 01.06. v aktuálnom roku 

..3105 –  vyhľadá záznamy do 31.05. v aktuálnom roku  

 

Numerické hodnoty:  5 – vyhľadá záznamy s hodnotou 5 

   10 – vyhľadá záznamy s hodnotou 10 

   5..10 – vyhľadá záznamy s hodnotami od 5 do 10 

   .. 10 – vyhľadá záznamy s hodnotami do 10 

   10.. –  vyhľadá záznamy s hodnotami od 10 a vyššie 

    3 + 5 + 9 –  vyhľadá záznamy s hodnotami 3, 5 a 9 

 

Textové hodnoty: AB – vyhľadá záznamy obsahujúce text AB 

   AB*  – vyhľadá záznamy začínajúce textom AB 

   *AB   – vyhľadá záznamy obsahujúce text AB na ľubovoľnej pozícií 

         AB CD – vyhľadá záznamy obsahujúce text AB aj CD   

   AB + CD + EF  – vyhľadá záznamy obsahujúce text AB, CD a EF 

 

Logické hodnoty:  - vyhľadá záznamy s hodnotou Áno 

    - vyhľadá záznamy s hodnotou Nie 

                  - vyhľadá všetky záznamy  

 

Ukážka definovania výberovej podmienky: Sklad – Príjemky, výdajky – výpisy rekapitulačné (Ctrl + R) 

Výpis hotovostného predaja za obdobie od januára do februára a len pre konkrétne PLU – 1,18,199.  
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Nastavenia programu vzhľadom k DPH 

Neplatitelia DPH: 

1) V hlavnom okne programu: Firma  - Údaje firmy. 

  Okno  IČ DPH: pre neplatiteľa  DPH musí byť prázdne 

 

2) V hlavnom okne programu: Číselníky – Sklad – Tovarové skupiny.   

Program obsahuje predefinovaný číselník tovarových skupín, vrátane  sadzieb DPH. Číselník tovarových skupín  

môžete editovať, doplniť,  prípadne nepotrebné tovarové skupiny zmazať. Definícia tovarovej skupiny rozhoduje 

o vlastnostiach cenníkovej položky. Každá cenníková položka má následne väzbu na tovarovú skupinu.   

Pre neplatiteľov DPH je dôležité,  aby  stĺpec  Sadzba DPH neobsahoval  žiadnu hodnotu sadzby DPH.   

 

Oprava daňovej hladiny: o okne Tovarové skupiny sa nastavte napr. na riadok Tovar  - využite funkciu Oprav (Ctrl + 

Enter) a vymažte hodnotu sadzby DPH. Tento postup opakujte na všetkých používaných tovarových skupinách. 

 

 

 

 



10 
 

Platitelia DPH: 

1) V hlavnom okne programu: Firma  - Údaje firmy. 

  Okno  IČ DPH: pre platiteľa  DPH musí byť vyplnené (SK..........). 

 

2) V hlavnom okne programu: Číselníky – Sklad – Tovarové skupiny.   

Program obsahuje predefinovaný číselník tovarových skupín, vrátane  sadzieb DPH. Číselník tovarových skupín  

môžete editovať, doplniť,  prípadne nepotrebné tovarové skupiny zmazať.  Definícia tovarovej skupiny rozhoduje 

o vlastnostiach cenníkovej položky. Každá cenníková položka má následne väzbu na tovarovú skupinu.   

Každá cenníková položka má následne väzbu na tovarovú skupinu.   

 

Pre platiteľov DPH je dôležité,  aby  stĺpec  Sadzba DPH obsahoval  správnu hodnotu sadzby DPH.   

 

Zobrazenie tovarových skupín pre platiteľa DPH    
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Tovarové skupiny : podrobný popis  

Tovarová skupina určuje vlastnosti cenníkovej položky. 

 

o  Skupina -  poradové číslo 

o  Popis -  vhodné pomenovanie 

o  Oddelenie -  nepovinný údaj, využitie: možnosť filtrovania pri tvorbe výpisov  

 

Daňové vlastnosti 

o  Sadzba DPH - hodnota sadzby DPH podľa platnej legislatívy  

o  Dôvod oslobodenia od dane -  sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré majú špecifické parametre napr. 

tuzemský prenos daňovej povinnosti (§69 ods. 12 písmeno f, g, h, i zákona o DPH) , dodanie stavebných prác 

a tovaru s inštaláciou  (§69 ods. 12 písmeno j zákona o DPH), poskytovanie služieb cestovného ruchu (§65 

zákona o DPH)  obchodovanie s použitým tovarom, umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi 

a starožitnosťami (§66 zákona o DPH). Pre každú činnosť musí byť vytvorená samostatná tovarová skupina 

s správnym výberom kódu oslobodenia od dane.  

K tuzemskému prenosu daňovej povinnosti dávam do pozornosti manuál: 

https://mksoft.sk/pdf/prenesenie_danovej_povinnosti_2018.pdf 
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Účtovanie 

o  Výnosový účet - účet pre zaúčtovanie tovarov a služieb do účtovníctva (využitie: zaúčtovanie hotovostného 

predaj do účtovníctva, účtovanie tržieb – uzávierka) 

o  Nákladový účet -  pokiaľ v parametroch programu na záložke Sklad 1b  -  je zadaný Variant účtovania zásob  B, 

program požaduje zadanie aj nákladového účtu pre účtovanie nákladov do účtovníctva.    

 

Typ 

o  Tovar - je  produkt, ktorý sa ďalej predáva v nezmenenom stave  

o  Spotr. daň z liehu -  len pre výrobcov a dovozcov liehu  

o  Materiál - produkty, suroviny, ktoré napr. vstupujú do výroby alebo sa použijú pri opravách (suroviny na výrobu 

jedál, obaly, náhradné diely..) 

o  Služby -  služby je možné len vydávať, nie možný príjem (nákup) služieb. Pri službách sa nevedie sklad. 

o  Popisné texty - možnosť vloženia popisného (ľubovoľného) textu na výdajke (v cenníku je vytvorená 

cenníková položka s priradením k skupine tovarovej popisné texty) 

o  Výrobky s kalkuláciou - je potrebné zadať Typ kalkulácie:  V- výroba, Z- rozrábka (mäsovýroba) 

o  Reštauračné kalkulácie -  Typ kalkulácie: R- rozlievané/rozvažované, J – jedlá 

Sklad: nadradený sklad pri odpočte surovín z kalkulácií 

link na manuál: https://mksoft.sk/pdf/restauracia.pdf 

o  Sady s kalkuláciou -  vydanie rôznych cenníkových položiek spolu na jednom doklade (napr. výroba káblov 

na zákazku toho istého druhu, ale rôzne dĺžky, darčekový kôš..). Pri predaji sa preberá predajná cena 

z konkrétnych cenníkových položiek alebo je predajná cena zadaná na sade. Typ kalkulácie – B – bez ceny, S- 

s cenou, V- variabilné.  

o  Objednávkové listy -  využívanie objednávkových listov (využitie: rýchla tvorba prijatých objednávok napr. 

objednávkový list bude obsahovať zoznam školských potrieb alebo zoznam ovocia a zeleniny) 

link na manuál: https://mksoft.sk/pdf/objednavky.pdf   

o  Skupinové položky – zoskupenie cenníkový položiek toho istého druhu k nejakej hlavnej položke (využitie:         

e-shop, napr. hlavná položka tričká ADIDAS a k nemu priradené trička toho istého druhu, ale inej veľkosti, farby..) 

Link na manuál: https://mksoft.sk/pdf/eshop.pdf  

 

Reštaurácie 

o  Predaj cez otvorené účty -  nastavením tohto parametra sa cenníkové položky z tejto skupiny zobrazia pri 

predaji cez otvorené účty (využitie: reštaurácia otvorené účty na stoloch) 

o  Reštauračná tlačiareň -  bonovacia tlačiareň. Tlačiareň musí byť nainštalovaná a definovaná v prídavných 

zariadeniach v programe (Číselníky – Sklad – Prídavné zariadenia). Pokiaľ je nainštalovaných viac bonovacích 

tlačiarní v programe máte možnosť definovať tlačenie objednávok podľa priestorov napr.:  p1:1001 p2:1002 

a pod) 

 

Predaj produktov tretích strán 

o  Produkty tretích strán -  napr. predaj služieb telefónnych operátorov (dobíjanie kreditov)   

https://mksoft.sk/pdf/restauracia.pdf
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Parametre pre zadávanie pohybov 

Definícia parametrov sa mení podľa toho aký Typ je  zadaný. 

o  Vratné obaly -  fľaše, prepravky .. Pri hotovostnom vrátení sa nevyžaduje UID pôvodného dokladu. 

o  Hodnotové zľavy -  možnosť zadania zľavy celým číslom  na doklade (napr. na doklad chcem dať zľavu 5,-€) 

o  Peňažné poukážky –  predaj poukážok na budúci nákup tovar, služby (darčekové poukážky)  

o  Záporné položky –  program pri predaji automatický doplní záporné znamienko (napr. výkup fliaš)   

o  Finančné položky – pri predaji sa zadáva celková hodnota nákupu (využitie: napr. predaj PHM ) 

o  Vážený tovar –  tovar, kde v EAN kóde je definované PLU a váha tovaru 

o  Automatické načítanie váhy – program automaticky načíta váhu z pripojeného zariadenia (online váha – váha 

musí byť definovaná v prídavných zariadeniach) 

o  Aut. načítanie váhy vlastného obalu –  nakupovanie do vlastných obalov. Pred nákupom sa odváži váha 

vlastného obalu a vytlačí sa štítok s informáciou váhy vlastného obalu. Pri zadávaní pohybov dokladu sa následne 

oskenuje vytlačení štítok a váha obalu sa odpočíta od účtovaného množstva tovaru. Automatické načítanie váhy 

vlastného obalu je možné používať len v grafickom rozhraní „PREDAJ“ (využitie: samozber ovocia v sade). 

o  Povolený jednopoložkový predaj – pri predaji umožní použiť mód jednopoložkového predaja 

o  Príjem / výdaj v celých kusoch –  pri príjme, výdaji tovaru nie je možné zadať do množstva desatinné číslo 

o  Povolená zmena predajnej ceny –  voľná cena pri predaji, avšak konkrétny užívateľ musí mať túto možnosť 

povolenú aj v prístupových právach 

o  Povolená zmena % zľavy –  individuálnu hodnota zľavy pri predaji , taktiež musí mať užívateľ túto možnosť  

povolenú v prístupových právach 

o  Popisné kódy na pohyboch povolené –  pri účtovaní cenníkových položiek z tejto skupiny program umožní 

doplniť popisný kód (vyžitie: doplnenie miesta stavby, zákazky, strediská, mena technika, mena montážnika...)  

o  Popisné kódy na pohyboch povinné –  pokiaľ  kód pohybu nebude zadaný program vyzve k jeho doplneniu 

o  Evidencia sériových čísel pri príjme – pri príjme tovaru sa evidujú aj sériové, výrobné čísla   

o  Evidencia sériových čísel pri výdaji – pri výdaji tovaru sériové číslo zaevidujem a súčasne aj vydám  

(využitie evidencie sériových čísel: výdaj tovaru cez sériové čísla, v prípade reklamácií podľa sériového čísla 

jednoducho dohľadám dodávateľa, dátum nákupu, doklad)  

o  Automatický výber skladovej karty – pri zadaní cenníkovej položky na doklad program automaticky ponúkne 

okno pre výber skladovej karty (využitie: šarže, krajina pôvodu .. ) 

o  Evidencia obalového konta –  evidencia vydania (predaja) a vrátenia vratných obalov alebo iných obalov.  

V cenníku cez zobrazenie kontextového menu (Alt + B) sa dopracujete k výpisu obalového konta  

o  Evidencia tabakových výrobkov –  veľkoobchodný predaj tabakových výrobkov  

  

Registračné pokladne 

o  Posielať do reg. pokladne -  PLU zaradené k prislúchajúcej skupine sa odošle do e-kasy (pokladnice Elcom, PC 

pokladne) 
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Príklad:  doplnenie tovarovej skupiny   

Vytváranie tovarových skupín je rovnaký pre platcov aj neplatcov DPH. Rozdiel je v zadaní Sadzby DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavte sa na tovarovú skupinu 

Tovar sadzba DPH 20 a následne 

využite funkciu kopíruj (Alt + K).   

Do otvoreného okna Tovarová 

skupina : 

- doplňte popis  

- do okna  Sadzba DPH 

doplňte hodnotu 10. 

Zápis zmeny OK alebo kláves F2. 
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Sortimenty 

 

V hlavnom okne programu: Číselníky – Sklad – Sortimenty   

Umožňujú rozdelenie (triedenie) položiek skladu (cenníkových položiek) do  sortimentov (nutné povoliť v  

parametroch programu). 

Číselník sortimentov je štandardne prázdny obsahuje len riadok, kde v popise sú tri hviezdičky. Tento riadok 

odporúčame ponechať  z dôvodu možnosti zaradenia  cenníkovej položky k nedefinovanému sortimentu. 

Číselník sortimentov si tvoríte podľa vlastných potrieb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridanie sortimentu:  

kláves Insert (pridaj) – do otvoreného okna 

Sortiment doplňte Kód, Popis prípadne si 

vyberte farbu sortimentu.  Zápis údajov OK. 

mk:@MSITStore:C:/Users/zuzana/AppData/Local/Tempappsql.chm::/parameters.html
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Povolenie používania sortimentov v parametroch programu 

 

V hlavnom okne programu Nastavenia – Parametre – Sklad 1a. 

Okrem zakliknutia používania sortimentov je vhodné definovať  výber používaných parametrov pre cenníkovú 

položku, ako napr. používanie čiarových kódov(ďalej len EAN), katalógové čísla, kontrolovať duplicitu katalógových 

čísle a EAN, používať objemové koeficienty.... 

 Parametre  cenníkových položiek si môžete kedykoľvek doplniť(zakliknúť) podľa potreby.   

Bližší popis parametrov jednotlivých záložiek nájdete v pomoci stlačením klávesy F1 – pomoc v spustenom programe 

MK-soft  . 
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Cenník 

V hlavnom okne programu – Sklad – Cenník (klávesová skratka Ctrl + C) 

Vytvorenie novej cenníkovej položky: 

V otvorenom okne Cenník – kláves Insert alebo ikona Pridaj.  

 PLU – program automatický ponúkne najbližšie najvyššie  číslo PLU, pokiaľ požadujete vlastné číslovanie PLU 

hodnotu ponúknutú  programom prepíšte podľa vlastnej požiadavky. 

 Vyhľadanie najnižšieho voľného čísla PLU – do otvoreného okna Cenníková položka do políčka PLU zadajte 

hodnotu napr. 10 a následne stlačte kláves F9.Pprogram ponúkne najbližšie voľne číslo. 

 cenníkovej položke priraďte katalógové číslo, EAN (nepovinné hodnoty) 

 zadajte názov tovaru, produktu, služby 

  priraďte cenníkovú položku k správnej Skupine 

 Priraďte cenníkovú položku k sortimentu (nepovinný údaj) 

 priraďte Základnú mernú jednotku (ks, kg, bal, l ....)     

 Obj. koef. / %liehu – zadajte objem 1ks tovaru v litroch alebo hmotnosť v kilogramoch / merná jednotka 

jednotkového množstva/  objemové percento liehu (používa sa pri generovaní výpisov liehu, pri tlačení 

cenoviek) 

  

 

 

 

Hodnoty v zelenom okne (Stav účtovný, 
Nákupná cena ....) budú automaticky doplnené 
programom zápisom príjemky (príjem nákup 
tovaru). 

 
 

Predajné ceny – si môžete zadať  pri vytvorení cenníkovej položky alebo 

pri príjme nákupe tovaru. 

 



18 
 

Predvolené operácie v sklade 

Sklad – Predvolené operácie, klávesová skratka Ctrl + O 

Účelom predvolených  operácií je  uľahčiť prácu a minimalizovať chyby pri vytváraní dokladov.  

Najpoužívanejšie  predvolené operácie sú v programe preddefinované (Predaj na faktúru, Maloobchodný predaj, 

Príjem nákup tovaru.....).  Užívateľ si môže parametre predvolených operácií upraviť (Ctrl + Enter), prípadne na 

základe nich vytvoriť ďalšie (kláves Insert alebo Alk + K) alebo nepotrebné vymazať. 

 

 

 

 

Predvolené operácie obsahujú 

základné informácie pre tvorbu 

dokladu o : 

 Sklade 

 Type dokladu  

Najčastejšie používané typy 

dokladov:  

o VPF – predaj na faktúru 

o VPH – predaj v hotovosti 

o PN – príjem tovaru 

o  VS – spotrebné výdaje 

 

Predvolená operácia  Predaj na 

faktúru naviac obsahuje aj 

konkrétny typ faktúry.  

 

Rozdiel medzi  Predaj v hotovosti 

a Maloobchodný predaj: 

 Predaj v hotovosti – evidencia 

predaja v hotovosti podľa odberateľa 

 Maloobchodný predaj –hotovostný  

anonymný  predaj 

 



19 
 

Príklad: Príjem nákup tovaru  

V predvolených operáciách (Ctrl + O) zvoľte Príjem – nákup tovaru. 

  

 
 
Základný popis hlavičky dokladu: 

 Sklad  - preddefinovaná informácia o sklade  z predvolenej operácie 
 Typ dokladu – základné typy dokladov:  PN – nákup tovaru, PO – počiatočné stavy skladu, PS – nenákupný 

napr. príjem v tovaru z výroby, PX- presun tovaru z iného skladu  
 Dátum 
 Dodávateľ  –  F9 - zobrazí sa adresár firiem. Vyhľadajte,  prípadne doplňte firmu a následne Enterom  

potvrďte výber firmy 
 Číslo dodávateľského dokladu – nepovinný údaj 
 Cenová hladina – štandartne sa používa sa používa 1. cenová hladina 
 Mena – predvolená mena EUR, fakturácia v cudzej mene F9 - výber meny 
 Typ ceny – predvolená hodnota zadávania skladových cien je 0 – jednotkové ceny bez DPH. 

 Zmena zadávania skladových cien F9 :  1 – ceny bez DPH spolu 
                     2 – jednotkové ceny s DPH 
     3 – ceny s DPH spolu 

- Vybavuje – preberie sa vybavujúca osoba podľa prihláseného užívateľa (prístupové práva)  
nepovinný údaj 

- Obchodník – nepovinný údaj 
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Pohyby dokladu: 

Do okna pre zadávanie pohybov zadajte číslo PLU alebo časť názvu cenníkovej položky prípadne katalógové číslo, 

následne zadanú hodnotu potvrďte Enterom. Program zobrazí cenníkové položky, ktoré spĺňajú  zadanú hodnotu. 

Nastavte sa na konkrétnu cenníkovú položku, ktorú požadujete prijať. Výber potvrďte Enterom. 

   

 

 Zobrazí sa okno Cenníková položka, kde zadáte počet prijímaného tovaru, Skladovú cenu (nákupnú).   

 Ak požadujete zmeňte Predajnú cenu zadaním - zmenou marže alebo priamo zadaním sumy za koľko to budete 

predávať. 

 Účtovný stav a skladová cena sa automatický zmení zápisom príjemky. 
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Tento postup opakujte podľa počtu záznamov dodávateľského dokladu.   

 

 V dolnej časti je zobrazený sumár za doklad. 

Zapísaním dokladu program ponúkne vytlačenie príjemky, cenoviek. Stačí si len vybrať. 
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Príklad: Predaj na faktúru: 

Pri predaji na faktúru je postup rovnaký ako pri príjme tovaru s rozdielom výberu predvolenej operácie Predaj na 

faktúru. 

Sklad – Predvolené operácie, klávesová skratka Ctrl + O 

 

 Označené okná sú automatický prevzaté z definície predvolenej operácie.  
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 Vytvorené (zapísané) doklady nájdete : Sklad – Príjemky, výdajky (Crtl + Y). 

 

 Oprava už  zapísaného dokladu : v Príjemkách, výdajkách vyhľadajte doklad (napr. podľa dokladu F5, firmy 

F6, dátumu  vystavenia F8) následne použite funkciu  Oprav (Crtl + Enter).  Opravte  požadovanú hodnotu 

(množstvo, cena ...) a doklad opakovane zapíšte. 

 

 Opakované vytlačenie dokladu: v Príjemkách, výdajkách vyhľadajte doklad. Použitím funkcie výpisy (kliknite 

na ikonu tlačiarne alebo Ctrl + V) sa zobrazí okno Zoznam tlačových zostáv. Z ponuky si vyberte tlačovú 

zostavu. 

 

 Vytvorenie inventúry: Sklad – Inventúry.  Návod s popisom jednotlivých krokov vytvorenia inventúry nájdete 

na našej stránke. https://www.mksoft.sk/pdf/inventura.pdf 

Tlačové výstupy z skladu 

V hlavom okne programu: Sklad – Cenník: zvoľte funkciu Výpisy. Program zobrazí ponuku tlačových zostáv. 

 

 

Najčastejšie používané tlačové zostavy:  

o Stav skladu podľa PLU - zistenie stavu skladu k aktuálnemu dátumu  

o  Inventúrny  súpis zásob - stav skladu na konci roka  

o  Cenovky – tlač cenoviek z cenníka – v Cenníku si medzerníkom označte cenníkové položky, ktoré požadujete 

vytlačiť (označené položky zmenia farbu) následne zvoľte výpisy  - Cenovky. Vyberte si veľkosť cenoviek. 

Program ponúkne výberovú podmienku v ktorej už nič viac nezadávate a potvrďte Ok.    

    

https://www.mksoft.sk/pdf/inventura.pdf
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Tlačové výstupy z príjemky, výdajky 

V príjemkách výdajkách sú možnosti tlače:  

o Výpisy príjemok, výdajok, faktúr Ctrl + V – tlač konkrétneho dokladu na ktorom ste nastavený. 

   

 

o Výpisy rekapitulačné  Ctrl + R – program ponúka veľké množstvo rekapitulačných výpisov, kde 

prostredníctvom výberovej podmienky definujte skupinu údajov z ktorých požadujete informácie napr. 

o množstve predaného tovaru , vyčíslenie zisku za určené obdobie,  stav skladu k určitému dátumu............. 
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Program Vám ponúka možnosť používania doplnkových modulov (objednávky, kalkulácie, 

sériové čísla, opravy, požičovňa) a množstvo doplnkových  funkcií. 

 

Na stránke www.mksoft.sk nájdete manuály k jednotlivým doplňujúcim modulom, funkciám. 

http://mksoft.sk/clanok/navody 

 

 

 Evidencia prijatých záloh 

http://mksoft.sk/pdf/prijate_zalohy.pdf 

 

 Cenové akcie letákové 

http://mksoft.sk/pdf/cenove_akcie_letakove.pdf 

 

 Predvolené zľavy pevné ceny 

http://mksoft.sk/pdf/zlavy_pevne_ceny.pdf 

 

 Evidencia liehu 

http://mksoft.sk/pdf/lieh.pdf 

 

 Komisný predaj 

http://mksoft.sk/pdf/komisny_predaj.pdf 

 

 Nedokončený predaj – vhodné pre zákazky, kde sa materiál potrebný na zrealizovanie zákazky preberá 

priebežne. Po ukončení zákazky sa nepoužitý materiál vráti a použitý materiál sa vyúčtuje. 

http://mksoft.sk/pdf/nedokonceny_predaj.pdf 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mksoft.sk/clanok/navody
http://mksoft.sk/pdf/prijate_zalohy.pdf
http://mksoft.sk/pdf/cenove_akcie_letakove.pdf
http://mksoft.sk/pdf/zlavy_pevne_ceny.pdf
http://mksoft.sk/pdf/lieh.pdf
http://mksoft.sk/pdf/komisny_predaj.pdf
http://mksoft.sk/pdf/nedokonceny_predaj.pdf
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Aktualizácia programu lokálna inštalácia 

V programe máte možnosť nastavenia automatickej kontroly aktuálnej verzie programu . Pri spustení program  

automaticky otestuje dostupné aktualizácie programu na stránke( www.mksoft.sk) a zároveň  zobrazí informáciu  so 

zapracovanými zmenami oproti Vašej aktuálnej verzii . Aktualizáciu programu je potrebné následne spustiť.  

 

Nastavenie automatickej kontroly aktuálnej verzie programu: 

V okne Zoznam firiem: Systémové služby – Globálne parametre 

  

 

Spustenie aktualizácie programu: 

V okne Zoznam firiem alebo z hlavného okna programu : Systémové služby – Aktualizácia 

 

 

 

http://www.mksoft.sk/
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Archivácia programu lokálna inštalácia 

Archivácia dát je dôležitým článkom pri Vašej práci. Intenzitu archivácie je potrebné zvážiť podľa rozsahu práce 

zadávania záznamov do programu. 

Je potrebné si uvedomiť, že PC sú technické zariadenia, ktoré sa môžu pokaziť. Ak  disponujete archívom dát  môžete 

si údaje obnoviť zo zálohy v prípade nezvratného zmazania dát, zablokovania údajov. 

Spustením archivácie sa automatický vytvárajú  archívne súbory do priečinka  mk-soft - mksql\data\archiv .     

Archiváciu odporúčame robiť na ďalšie archívne médium (napr. externý disk, USB kľúč). 

Spustenie archivácie:  Systémové služby – Archivácia a obnova údajov.  

 

 

 

Spustenie archivácie: 

 

 

 

 

 Kliknite na záložku – Správa archívnych 

súborov. 

 

 V hornej časti okna bude zobrazená 

informácia firma, rok, veľkosť súboru 

a cesta, kde je archív dát uložený. 

 

 Do okna Ďalšie archívne priečinky / e-

mailové adresy: zadajte platnú cestu 

k externému archívnemu médiu.  

 

 Kliknite na záložku -Vytvorenie 

archívnych súborov : vyberte firmu, 

rok  a kliknite Vytvor archív 

databáz. 

 


