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Milí čitatelia,
je mi cťou privítať vás pri ďalšom 

čísle UOL Revue. Práve otvárate už 
jeho štvrté vydanie.

Čo sme si pre vás tentoraz pripravili?
Hneď zo začiatku by ste si určite 

nemali nechať ujsť drobné aktuality. 
Poradíme vám, ako elektronicky 
komunikovať s finančnou správou, a tí, 
ktorí dostávajú 13. a 14. plat od svojho 
zamestnávateľa, by nemali prehliadnuť 
článok na strane 7.

V obľúbenej rubrike „Čo je u nás 
nové“ sa podrobne zoznámite s celou 
košickou pobočkou.

Naše 4. vydanie osvieži zaujímavý 
dvojstránkový rozhovor s pánom 
Talbotom, ktorý predstaví svoje 
podnikanie a plány.

Ďalej si spolu prejdeme nové 
vychytávky v aplikácii UOL 
Účtovníctvo. Presvedčte sa sami na 
strane 10 a 11 :-)

Nezabudli sme ani na súťaž a na 

každého, kto v labyrinte nájde 
správnu cestu do UOL, čaká darček.

Prajem vám príjemné odpočinkové 
čítanie!

Jana Jáčová,
majiteľka UOL
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s letnými mesiacmi prišlo aj niekoľko zmien v účtovnej administratíve.  
Akých položiek sa to týka?

ZAmEstnáVAtELiA Z 13. PLAtU VYPLAtEného tEnto 
RoK stáLE PLAtiA oDVoDY Do sociáLnEj PoisťoVnE
Pripomíname, že 13. plat, ktorý zamestnávatelia vyplatili 
zamestnancom v júni 2019, vstupuje do vymeriavacieho základu na 
platenie poistného na sociálne poistenie.

■ Poistné zamestnávatelia zaplatia z celého 13. platu (do výšky 
maximálneho vymeriavacieho základu).

■ Od platenia poistného na sociálne poistenie 13. plat v tomto 
roku oslobodený ešte nie je.

■ Oslobodenie od platenia poistného z 13. platu bude účinné až 
od roku 2021.

PoDniKoVé 
štiPEnDiá
Novela zákona o vysokých 
školách upravuje aj „náš“ 
zákon č. 595/2003 o dani 
z príjmov, od 1. 7. 2019 
podnikové štipendiá

■ poskytované študentom 
vysokých škôl podľa 
osobitného predpisu, budú 
oslobodené od dane 
a zároveň

■ tieto štipendiá budú 
u podnikateľa daňovo 
uznaným nákladom.

cEstoVné náhRADY
Základné náhrady, tzv. 
„kilometrovné“, sa od 1. 6. 2019 
zvýšili,

suma základnej náhrady za 
každý 1 km jazdy pre

■ jednostopové vozidlá 
a trojkolky je 0,053 eura,

■ osobné cestné motorové 
vozidlá je 0,193 eura.
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Čo je u nás nové? 

Košiciam ide karta!
Košická pobočka sa rozbehla na plné obrátky. Najskôr sa 
v Košiciach začalo účtovať a následne tam znenazdajky vznikla 
mzdová základňa pre celé slovensko. so všetkými esami sa 
zoznámite na tejto strane. Ďalej gratulujeme kolegyni v trenčíne 
k postupu a predstavujeme bilbordovú kampaň. 

Predstavujeme vám 
košickú pobočku 
nielen zvonku, ale aj 
zvnútra. Zoznámte 
sa s naším milým 
tímom, ktorý vás rád 
v Košiciach privíta :-) 
Nájdete nás na adrese 
tajovského 17, Košice.
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slovenská bilbordová kampaň
Mohli ste na nás natrafiť v Bratislave, Žiline a v Košiciach.

Denisa nagyová
účtovníčka 
Denisa vyštudovala na univerzite 
v Prešove a počas tohto štúdia 
sa začala venovať brigádne 
účtovníctvu. Zistila, že ju táto práca 
baví, a tak je rada, že sa jej môže 
venovať aj po skončení školy. 
Vo voľnom čase rada oddychuje. Má 
rada aj aktívny oddych ako turistiku, 
ale nepohrdne ani ležaním na pláži 
pri mori s dobrou knihou v ruke, 
najlepšie v spoločnosti rodiny alebo 
kamarátov. Zbožňuje cestovanie, 

spoznávanie nových miest a ľudí, čítanie kníh a má rada smiech, 
dobrú zábavu a humor :-)

júlia Barillová
mzdová účtovníčka 
Spoločnosť UOL znamená pre Júliu 
zmysel v ďalšom kariérnom raste. 
Už 18 rokov robí činnosť, ktorá 
ju naozaj baví, činnosť, v ktorej je 
dobrá, a to je spracovanie miezd 
a personalistika. Má rada výzvy 
v podobe náročnejších klientov 
a svoje skúsenosti veľmi rada 
odovzdáva svojim kolegom. Vo 
voľnom čase sa rada venuje rodine, 
športu a turistike…

Ľubomír ivanko macej
mzdový účtovník 
Účtovníctvu sa Ľubomír začal 
venovať počas štúdia na 
univerzite v Prešove na fakulte 
manažmentu. Práca účtovníka ho 
baví a možnosť odborného rastu, 
ktorú mu UOL ponúka, je jedným 
z viacerých benefitov, ktoré od tejto 
spoločnosti vrelo víta. Pre UOL 
sa rozhodol z dôvodu možnosti 
práce na skrátený úväzok a taktiež 
určitej pracovnej flexibility. Blízka 
mu je tiež práca s programom 
Olymp, ktorý využíva aj súkromne. 

Od 17 rokov sa venuje futbalu na profesionálnej úrovni. 
Momentálne hrá 2. najvyššiu slovenskú ligu za FC Lokomotíva 
Košice. Zlúčiť prácu s futbalom si vyžaduje pracovnú 
flexibilitu, ktorú našiel práve v UOL. Medzi jeho záľuby patrí 
hranie počítačových hier, jazda na motorke a trávenie času 
s priateľkou a kamarátmi.

matúš Durkáč
účtovník 
Matúš vyštudoval Obchodnú 
akadémiu v Košiciach, kde si 
hneď našiel záľubu v účtovníctve 
a ekonomike. UOL je jeho prvá 
pracovná skúsenosť v tomto 
odbore, táto práca ho baví a vidí tu 
obrovský potenciál, či už vo firme, 
ale hlavne v sebazdokonaľovaní 
a osobnom raste. Každým dňom 
v UOL nadobúda nové vedomosti 
a skúsenosti. Medzi jeho záľuby 
patrí šport, najmä futbal, ktorému 

sa aj v minulosti aktívne venoval. Teraz svoj voľný čas trávi 
s priateľkou Aďkou.

tímea szabó
asistentka účtovníka (Bratislava)
Tento rok Tímea ukončila bakalárske štúdium na 
Fakulte manažmentu Univerzity Komenského, 
so zameraním na účtovníctvo. Získané teoretické 

poznatky z účtovníctva chcela rozšíriť aj o praktické, 
preto sa rozhodla pre prácu asistentky účtovníka. 

Práca v UOL je pre ňu výbornou školou, keďže tu má 
neustále príležitosť učiť sa od odborníkov v oblasti účtovníctva. 
Potreba pravidelného dochádzania po doklady klientov ju motivovala 
k rozhodnutiu urobiť si konečne vodičský preukaz. Vo voľnom čase rada 
cestuje a spoznáva nové miesta nielen na Slovensku, ale aj v okolitých 
krajinách. Okrem toho má rada plávanie, cvičenie jogy a jej najväčšou 
záľubou je pečenie.

Dominika Augustínová
asistentka účtovníka (Bratislava)
Dominika si chcela rozšíriť obzory a naučiť sa, ako to 
chodí v praxi pri účtovníctve. Momentálne študuje na 
vysokej škole, keďže vyštudovala strednú obchodnú 

akadémiu, kde mala účtovníctvo 4 roky, chcela získať 
aj nejakú prax. Ako brigádničke sa jej páči, čo má v 

popise práce a ako sa to celé odvíja. Počas svojho voľna 
rada číta, píše vlastné príbehy a rada robí grafiku na počítači. Miluje 
výlety alebo len posedenia so svojimi kamarátmi a rodinou.

soňa mišáková
účtovníčka (Trenčín)
Soňa v UOL pracuje už od roku 2017. 
Začínala u nás brigádne popri štúdiu 
ako asistentka účtovníčky. No po 
tom, čo tento rok úspešne dokončila 
inžinierske štúdium na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave, rozhodla sa 
v UOL zostať na pozícii účtovníčka. 
Gratulujeme!

nové posily

Postup v UoL



Kto nemusí elektronicky komunikovať 
(ale môže dobrovoľne):

■ fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť, 
ktorá nie je podnikaním (a to ani v prípade, 
ak je registrovaná na daň z príjmov podľa  
§ 49a zákona o dani z príjmov),

6

■ činnosť podľa autorského 
zákona (umelec),

■ činnosť znalca, 
tlmočníka a prekladateľa 

podľa zákona 
o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch,

■ činnosť 
osobného 

asistenta.

Príklady:
■ občianske združenia,

■ štátom uznané cirkvi a náboženské 
spoločnosti,

■ spoločenstvá vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov,

■ obce,

■ vyššie územné celky,

■ príspevkové a rozpočtové 
organizácie, nadácie.

Príklady:

Pod lupou

Povinná elektronická komunikácia 
(doručovať podania elektronickými 
prostriedkami) je pre:

■ platiteľov DPH a ich zástupcov,
■ právnické osoby zapísané v obchodnom 

registri a ich zástupcov,
■ fyzické osoby – podnikateľov 

registrovaných pre daň z príjmov a ich 
zástupcov,

■ daňových poradcov za daňový subjekt, 
ktorý zastupujú pri správe daní,

■ advokátov za daňový subjekt, ktorý 
zastupujú pri správe daní.

Pri fyzickej osobe – podnikateľovi 
– ide o fyzickú osobu:

a) zapísanú v obchodnom registri,
b) ktorá podniká na základe 

živnostenského oprávnenia,
c) ktorá podniká na základe iného než 

živnostenského oprávnenia podľa 
osobitných predpisov,

d) ktorá vykonáva poľnohospodársku 
výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
osobitného predpisu.

■ fyzická osoba, ktorá iba prenajíma 
nehnuteľnosť bez živnostenského 
oprávnenia,

■ daňovníci nezaložení alebo nezriadení na 
podnikanie podľa § 12 ods. 3 zákona o dani 
z príjmov.

týka sa ma povinnosť 
elektronickej 
komunikácie 
s finančnou správou?

Naši klienti sa na nás často 
obracajú s otázkou  
(ne)povinnosti elektronickej 
komunikácie s finančnou 
správou. dnešný príspevok 
zhrnie danú problematiku.
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Elektronická 
komunikácia 
s finančnou 
správou
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Aktuálne ustanovenie 
Hneď na úvod podotýkame, že zákon 

neprikazuje zamestnávateľovi vyplácať  
13. a 14. mzdu.

Ak však zamestnávateľ využíva 
túto formu odmeňovania:

S účinnosťou od 1. 3. 2019 sa upravili 
podmienky pre oslobodenie tzv. 13. mzdy od 
dane z príjmov, ktoré sa prvýkrát použijú na  
13. mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019.

oslobodenie 13. mzdy 
od dane z príjmov

Od dane je oslobodená suma najviac 500 eur 
v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

splnenie dvoch podmienok:
■ 13. mzda musí byť vyplatená najmenej 

vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa 
v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka,

■ zamestnanec má k 30. 4. príslušného 
roka u tohto zamestnávateľa nepretržite 
odpracovaných aspoň 24 mesiacov (príklad: 
podmienka odpracovania 24 mesiacov 
k 30. 4. 2019 je splnená vtedy, ak zamestnanec 
nastúpil do pracovného pomeru najneskôr  
k 1. 5. 2017).

oslobodenie 14. mzdy 
od dane z príjmov

Od dane je oslobodená suma najviac 500 eur 
v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

splnenie troch podmienok:
■ 14. mzda musí byť vyplatená najmenej 

vo výške priemerného mesačného zárobku 
zamestnanca v mesiaci december príslušného 
kalendárneho roka,

■ zamestnanec má k 31. 10. príslušného 
roka u tohto zamestnávateľa nepretržite 
odpracovaných aspoň 48 mesiacov,

■ zamestnancovi bola vyplatená tzv.  
13. mzda spĺňajúca podmienky oslobodenia.

tešíte sa už na 13. a 14. plat 
od svojho zamestnávateľa?

s vyplácaním 13. a 14. platu prichádza niekoľko otáznikov. Napríklad, bude plat 
oslobodený od dane z príjmov, teda na vašom bankovom účte pribudne vyššia 

suma? Nahliadnite s nami, ako to všetko v skutočnosti je. 

téma
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Rozhovor

chceme prispieť 
k tomu, aby sa 
taxislužby stali 
transparentnými 
službami
andy talbot, majiteľ taxislužby Production 
Entertainment s.r.o., je zástancom férového 
nastavenia komunikácie medzi taxislužbou 
a zákazníkom. Vďaka elektronickým platformám, 
ktoré sú už aj u nás veľmi obľúbeným nástrojom, 
ako si vopred zistiť cenu cestovného, sa 
stáva toto pohodlné cestovanie čo najviac 
vyhľadávanou taxislužbou. 

 ■ Vaša spoločnosť Production 
Entertainment s.r.o. pokrýva sR 
jednou z najväčších taxi flotíl. Ako 
táto podnikateľská 
myšlienka vznikla a čo je 
jej cieľom?

Naša spoločnosť vznikla 
vo Veľkej Británii, kde 
je inovatívny spôsob 
jazdenia cez elektronické 
platformy veľmi rozšírený 
a jednoduchý spôsob 
dopravy. Chceme prispieť 
k tomu, aby sa taxislužby 
stali transparentnými 
službami bez možnosti 
klamania zákazníka. 
Aplikácia má presne 
nastavené kilometrovné a sadzbu čakania, 
čím sa vám nemôže stať, že za rovnakú trasu 
máte rozdiel viac ako 50 eur, čo sa, bohužiaľ, 
stáva u klasických taxikárov, ktorí môžu mať 

rôzne nastavené sadzby kilometrovného na 
taxametri. Obrovskou nevýhodou je aj fakt, 
že nedokážete odhadnúť cenu cestovného 

vopred, zatiaľ čo pri 
elektronických platformách 
je to naopak a vy už pred 
sadnutím do taxíka viete, 
koľko vás bude cesta stáť. 
Čo je obrovský benefit pre 
zákazníka.  

 ■ spolupracujete 
s ďalšími významnými 
menami taxislužieb, ako 
je UBER, BoLt či hoPin. 
Aké benefity vám a vašim 
klientom táto spolupráca 
prináša?

Tieto spolupráce sa výhradne zameriavajú 
na inovácie a elektronické platformy 
jazdenia. Preto je takáto spolupráca veľmi 
príjemná.

 ■ sledujete vývoj taxislužieb v ČR? je 
možné nájsť niektoré rozdiely vo vývoji 
alebo v aktuálnom stave medzi ČR 
a sR?

Rozdiely sledujeme a plánovali sme vstúpiť 
na český trh, ale neurobili sme to z dôvodu 
plánovaného spustenia 3. vlny EET, čo by 
enormne zaťažilo a zaťaží tento druh služby. Čím 
sa stane predražený pre elektronické platformy. 
Zatiaľ čakáme na vývoj celej situácie.

Ďalším nesporným faktom je, že elektronické 
platformy jazdenia nie sú povolené vo väčšine 
miest na území ČR. V Prahe je trh s týmito 
službami presýtený.

 ■ Existujú napríklad v taxislužbách aj 
aktuálne trendy pre toto letné obdobie, 
ktoré vaši klienti najviac využívajú?

Pri elektronických platformách existujú 
sezónne bonusy pre zákazníkov a vodičov, 
pravdou však je, že tieto obojstranné výhodné 
finančné bonusy sú počas celého roka.

Iba človek, ktorý 
si myslí, že 

zmení svet, ho 
naozaj aj zmení.

steve jobs
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 ■ Čo si najviac ceníte vo svojej 
spoločnosti?

Každého šoféra, ktorý s nami jazdil, jazdí 
alebo bude jazdiť. Každý šofér je osobnosť a je 
obohacujúce pracovať s ľuďmi.

 ■ od roku 2019 využívate služby UoL. 
Priniesla vám táto spolupráca konkrétne 
zmeny vo vašom podnikaní?

Určite áno, spoločnosť UOL je zložená 
s viacerých odborníkov, ktorí navzájom 
dokážu komunikovať a synchronizovať sa pre 
potreby podnikateľov, čím sa procesy zrýchlia 
a zefektívnia. UOL nám úplne zmenila chápanie 
nášho biznisu a pomáha nám aj v ťažkých 
situáciách a rozhodnutiach.

 ■ A posledná otázka: Aké je vaše osobné 
motto, ktoré vás sprevádza životom 
a inšpiruje k životnému naplneniu?

Ako zdravotne postihnutý mám 2 životné 
mottá, ktorými sa riadim:

Iba človek, ktorý si myslí, že zmení svet, ho 
naozaj aj zmení. (Steve Jobs)

Čo ťa v živote nezabije, to ťa posilní. ■

Čo ťa v živote nezabije, 
to ťa posilní.
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Bezstarostný oddych 
s našimi novinkami

Nové reporty
✔ Pridali sme vám dva 
nové reporty – konkrétne:
Kniha faktúr a Report 
nákladov a výnosov pri 
kontaktoch

Automatické 
upomienky
a) V UOL Účtovníctve 
možno všetko nastaviť:
✔ po akom čase začať 
upomínať
✔ perióda upomínania

b) upomienky sa 
odosielajú na e-mail

s novými vychytávkami v našom on-line 
systéme si môžete v pokoji vychutnať akúkoľvek 
dovolenku. o vaše účtovníctvo je postarané!
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Doklady 
posielané 
e-mailom 
teraz aj 
s poznámkou
✔ Pri posielaní 
dokladov 
e-mailom použite 
pre poznámku 
v texte e-mailu tag 
@UOL: všetko za 
ním bude uvedené 
ako poznámka 
(max. 100 
znakov) k dokladu 
(napr. zákazka, 
stredisko…)

Nový vzhľad 
vystavených 
faktúr
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súťaž: Labyrint
Kto nájde cestu do UOL a obrázok s riešením pošle najneskôr 

do 30. 10. 2019 na info@uol.sk, získa darček!


