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Metodické usmernenie č.DHaNM-01/2015 
 

k zmenám v module Majetok v súvislosti so zmenami v zákone č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov od 1.1.2015 

 
(Zbierka zákonov č. 333/2014 

ZÁKON z 30. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) 

 
1. Zmeny v odpisovaní majetku 

 
§ 26 ods. 1 druhá veta znie: 
„Doba odpisovania je 
Odpisová skupina  Doba odpisovania 
1    4 roky 
2    6 rokov 
3    8 rokov 
4    12 rokov 
5    20 rokov 
6    40 rokov“. 
 
§ 27 ods. 1 znie: 
„(1) Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotnéhomajetku a doby 
odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 takto: 
Odpisová skupina  Ročný odpis 
1    1/4 
2    1/6 
3    1/8 
4    1/12 
5    1/20 
6    1/40.“.. 
 
§ 28 ods. 1 znie: 
„(1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto 
koeficienty pre zrýchlené odpisovanie: 
 
   Koeficient pre zrýchlené odpisovanie 
Odpisová  v prvom roku  v ďalších rokoch pre zvýšenú 
skupina  odpisovania  odpisovania  zostatkovú cenu 
2   6    7    6 
3   8    9    8.“. 
 
 

Zaradenie majetku do odpisových skupín 
 
Odpisová skupina 1 
Položka KP   Názov 
1-1  01.41.10  Dojnice živé 
1-2  01.42.11  Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé 
1-3  01.43.10  Len: ostatné koňovité zvieratá živé 
1-4  01.45.1  Ovce a kozy živé 
1-5  01.46.10  Ošípané živé 
1-6  01.47.13  Husi živé 
1-7  13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, 

   na dosky na plachtenie na vode alebo na súši, stany a kempingový tovar 
1-8  22.29   Ostatné výrobky z plastov 
1-9  23.19.2  Technické a ostatné sklo 
1-10  23.44   Ostatné keramické výrobky na technické účely 
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1-11  23.9   Ostatné nekovové minerálne výrobky 
1-12   25.73   Nástroje okrem 
    - 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie  
    základne; modely na formy 
    - 25.73.6 - Ostatné nástroje 
1-13   26.2   Počítače a periférne zariadenia 
1-14   26.3   Komunikačné zariadenia 
1-15   26.4   Spotrebná elektronika 
1-16   26.51   Meracie, testovacie a navigačné zariadenia 
1-17   26.7   Optické a fotografické prístroje a zariadenia 
1-18   28.23   Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a periférnych zariadení 
1-19   28.24   Ručné nástroje 
1-20   28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a 
    meranie 
1-21   28.3   Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 
1-22   28.93   Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku 
1-23   28.94   Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel 
1-24   29.10.2  Osobné automobily 
1-25   29.10.3  Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem  
    trolejbusov a elektrobusov 
1-26   29.10.4  Motorové vozidlá na prepravu nákladu 
1-27  30.92  Bicykle a vozíky pre invalidov 
1-28  32.40  Hry a hračky okrem 
    - 32.40.4 - Ostatné hry 
1-29   32.9   Výrobky inde nezaradené 
 
Odpisová skupina 2 
Položka  KP   Názov 
2-1   01.43.10  Len: kone – živé 
2-2   13.9   Ostatné textílie okrem 
    - 13.92.22 - Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné  
    plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; stany a  
    kempingový tovar 
2-3   15   Usne a výrobky z usní 
2-4   16.23.2  Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi 
    pripojenými na inžinierske siete 
2-5   22.23.2  Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými stavebnými  
    objektmi pripojenými na inžinierske siete 
2-6   25.21   Radiátory a kotly ústredného kúrenia 
2-7   25.7   Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar okrem 
    - 25.71.15 - Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti 
    - 25.73 – Nástroje 
2-8   25.9   Ostatné hotové kovové výrobky okrem 
    - 25.99.2 - Ostatné výrobky zo základných kovov 
2-9   26.52   Hodiny a hodinky 
2-10   26.6   Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje 
2-11   27.11.31  Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným  
    spaľovaním 
2-12   27.2   Batérie a akumulátory 
2-13   27.3   Drôty a elektroinštalačné zariadenia 
2-14   27.4   Elektrické svietidlá 
2-15   27.5   Prístroje pre domácnosť 
2-16   27.9   Ostatné elektrické zariadenia 
2-17   28.11.11  Závesné lodné motory 
2-18   28.12   Zariadenia na kvapalný pohon 
2-19   28.13   Ostatné čerpadlá a kompresory 
2-20   28.22   Zdvíhacie a manipulačné zariadenia 
2-21   28.25.13  Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre  
    domácnosti 
2-22   28.29   Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde neuvedené okrem 
    - 28.29.1 – Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje 
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    - 28.29.3 – Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na 
    váženie a meranie 
2-23   28.4   Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie 
2-24   28.92   Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo 
2-25   28.95   Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky 
2-26   28.96   Stroje na výrobu plastov a gumy 
2-27   28.99   Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené 
2-28   29.10.3  Len: trolejbusy a elektrobusy 
2-29   29.10.5  Motorové vozidlá na špeciálne účely 
2-30   29.2   Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy 
2-31   30.20.33  Len: vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia) 
2-32   30.91.1  Motocykle a prívesné vozíky 
2-33   30.99   Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené 
2-34   31.0   Nábytok 
2-35   32.2   Hudobné nástroje 
2-36   32.3   Športové výrobky 
2-37   32.40.4  Ostatné hry 
2-38   32.5   Lekárske a stomatologické nástroje a potreby 
2-39     Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 
2-40     Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na  
    samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15) 
    - rozvody počítačových sietí 
 
Odpisová skupina 3 
Položka  KP   Názov 
3-1   27.1   Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a  
    ovládacie zariadenia okrem 
    - 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s  
    vnútorným spaľovaním 
3-2   28.11.12  Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory 
3-3   28.11.13  Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním 
3-4   28.11.2  Turbíny 
3-5   28.21.1  Pece, horáky a ich časti 
3-6   28.25   Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem 
    - 28.25.13 – Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem 
    typov pre domácnosti 
3-7   28. 29.1  Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje 
3-8   28.91   Stroje pre metalurgiu 
 
Odpisová skupina 4 
Položka  KP   Názov 
4-1   23.61.20  Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými  
    objektmi pripojenými na inžinierske siete 
4-2   25.11.10  Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi 
    pripojenými na inžinierske siete 
4-3   25.29   Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov 
4-4   25.3   Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody 
4-5   25.4   Zbrane a munícia 
4-6   25.71.15  Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti 
4-7   25.99.2  Ostatné výrobky zo základných kovov 
4-8   30.11   Lode a plavidlá 
4-9   30.12   Rekreačné a športové člny 
4-10   30.2   Železničné lokomotívy a vozový park 
4-11   30.3   Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia 
4-12   30.4   Vojenské bojové vozidlá 
4-13     Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri  
    roky 
4-14     2213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 
4-15     2224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 
4-16     Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom107) okrem § 22 ods. 2 
    písm. b) druhého bodu 
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4-17     Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na  
    samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15) 
    - klimatizačné zariadenia 
    - osobné a nákladné výťahy 
    - eskalátory a pohyblivé chodníky 
 
Odpisová skupina 5 
Položka  KS   Názov 
5-1   1   Budovy okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6 
5-2   2   Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v odpisových skupinách 4 a 6 
    a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových  
    skupinách 2 a 4  
 
Odpisová skupina 6 
Položka  KS   Názov 
6-1   11   Bytové budovy 
6-2   121   Hotely a podobné budovy 
6-3   1220   Budovy pre administratívu 
6-4   126   Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo 
6-5   127   Ostatné nebytové budovy okrem 
    - 1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy 
    - 1274 – Ostatné budovy inde neuvedené len budovy a kasárne pre  
    hasičov 
6-6   24   Ostatné inžinierske stavby 
 

2. Zmeny v evidencii dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v module 
Majetok v súvislosti s vyššie uvedenými zmenami v zákone 

 
2.1. Doplnenie tabuľky Daňové sadzby a koeficienty (možné urobiť aj pred uzavretím obdobia 

2014 na daňovej oblasti spracovania). 
 

 V súvislosti so zmenami v § 26 ods. 1 sú do tabuľky doplnené odpisové skupiny a zmenené doby 
životnosti a koeficienty pre jednotlivé odpisové skupiny. Tabuľka sa doplní a upraví po aplikovaní 
skriptu AktualizaciaNovychSadziebOdpisov.sql 

 

  
 
 

 
 

2.2. Import filtrov vytvorených za účelom uľahčenia práce pri zmenách v evidencii majetku. 
 



 
Metodické usmernenie č.DHaNM-01/2015 k zmenám v module Majetok 

v súvislosti so zmenami v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od 1.1.2015 

 

 
DHaNM-01/2015 Strana 5 z 8 V Bratislave, 19.januára 2015 

 

Za účelom uľahčenia práce pri zmenách v evidencii majetku bola vytvorená sada filtrov, ktoré sú 
súčasťou distribúcie (DHaNM_01_2015_Filtre.XML). Filtre je potrebné importovať cez modul 
Správa programu – Konfigurácia – Filtre 
 

 
Po otvorení prehľadu je potrebné zvoliť funkciu Import filtru, vybrať vyššie uvedený súbor a na 
otázku Importovať vrátane prístupových práv odpovedať Áno. 
 

 

 
 
Využitie jednotlivých importovaných filtrov je popísané nižšie v texte. 
 

2.3. Doplnenie číselníka Evidenčná skupina (možné urobiť aj pred uzavretím obdobia 2014 na 
daňovej oblasti spracovania). 

 

  
 
V súvislosti so zmenami v § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 a § 28 ods. 1 je potrebné upraviť číselník 
evidenčných skupín, respektíve je potrebné doplniť nové evidenčné skupiny pre nové odpisové 
skupiny. Neodporúčame meniť existujúce evidenčné skupiny. Je potrebné si uvedomiť, že prišlo aj 
k pretriedeniu klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb medzi odpisovými skupinami. Napríklad 
v tretej odpisovej skupine, ktorá doposiaľ bola odpisovaná 12 rokov, prišlo nie len ku skráteniu doby 
odpisovania ale aj k zmene v zaradení majetku. Správne sa hovorí, že vznikla nová odpisová 
skupina 3 s dobou  odpisovania 8 rokov. Tiež je potrebné si uvedomiť, že degresívny spôsob 
odpisovania, respektíve zrýchlená metóda odpisovania je od 1.1.2015 povolená len pre 2. a 3. 
odpisovú skupinu a lízingový spôsob odpisovania už zaniká úplne. 
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2.4. Zmena evidenčnej skupiny na kartách majetku po uzavretí obdobia 2014 na daňovej 
oblasti spracovania. 
 

Po uzavretí obdobia 2014 a daňovej oblasti je potrebné zmeniť na aktívnych kartách majetku 
evidenčné skupiny v zmysle platnej legislatívy, to znamená zaradiť karty majetku do 
novovytvorených evidenčných skupín v zmysle predchádzajúceho bodu. Zmena sa vykoná 
aplikovaním funkcie Zmena evidenčnej skupiny na karte majetku. 
 

 
 
Túto funkciu je možné aplikovať z prehľadu kariet majetku pre označené záznamy alebo z formulára 
karty majetku pre príslušnú kartu. Pokiaľ budete funkciu aplikovať z prehľadu kariet majetku, tak 
označené smú byť len karty, ktoré majú rovnakú pôvodnú evidenčnú skupinu a budú preradené do 
inej ale rovnakej novej evidenčnej skupiny. Nová evidenčná skupina sa zadáva v parametri funkcie 
výberom zo zoznamu evidenčných skupín pomocou CTRL+Enter. 
 

 
 

2.5. Kontrola evidencie majetku po zmenách evidenčných skupín. 
 
Po vykonaní zmien evidenčných skupín na kartách majetku je potrebné skontrolovať evidenciu 
majetku. Na kontrolu slúžia filtre, ktoré sú súčasťou distribúcie.  
Filter 2015 ES-Kontrola ZM,leasing – je ho možné aplikovať v zložke Evidenčná skupina. Po aplikácii 
sa zobrazia tie evidenčné skupiny, do ktorých je zaradená aspoň jedna aktívna karta a pri tom pre 
daňovú oblasť je v type odpisu nastavený časový leasingový spôsob odpisovania, alebo je 
evidenčná skupina v inej než 2. alebo 3. odpisovej skupine a pri tom pre daňovú oblasť je v type 
odpisu nastavený degresívny spôsob odpisovania. Ak boli všetky zmeny evidenčných skupín 
vykonané správne, po aplikácii filtra by mal prehľad zostať prázdny. 
Filter 2015 TO-Kontrola ZM,leasing – je ho možné aplikovať v zložke Investičný majetok – typy 
odpisov. Po aplikácii sa zobrazia tie záznamy typov odpisov, ku ktorým je naviazaná aktívna karta, 
sú vytvorené pre daňovú oblasť a pri tom majú nastavený časový leasingový spôsob odpisovania, 
alebo sú zaradené v inej než 2. alebo 3. odpisovej skupine a pri tom majú nastavený degresívny 
spôsob odpisovania. Ak boli všetky zmeny evidenčných skupín vykonané správne, po aplikácii filtra 
by mal prehľad zostať prázdny. 
 

2.6. Pregenerovanie plánov odpisov. 
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Ak vyššie popísaná kontrola evidencie majetku dopadla dobre, v poslednom kroku je potrebné 
pregenerovať odpisové plány pre daňové odpisy. Odpisové plány pre tie karty, u ktorých bola 
vykonaná zmena evidenčnej skupiny sa pregenerovali pri zmene evidenčnej skupiny. Pre ostatné 
aktívne karty je potrebné pregenerovanie urobiť ručne. Pre zjednodušenie práce je vhodnejšie plány 
pregenerovať pre všetky aktívne karty majetku bez ohľadu na to, či im v predchádzajúcich krokoch 
bola alebo nebola zmenená evidenčná skupina a pri tom ich spôsob odpisovania je lineárny alebo 
degresívny, majú zostatkovú cenu a nemajú nastavený Stav na Neodpisuje sa. 
Postup pregenerovania plánov je nasledovný: 

a) otvoriť zložku Investičný majetok – typy odpisov 
b) aplikovať filter 2015 TO-Pregenerovanie. Je súčasťou distribúcie. 
c) označiť všetky vybraté záznamy pomocou CTRL+A 
d) aplikovať funkciu Hromadná zmena atr.Platný plán. V parametrickom okne funkcie zmeniť 

hodnotu Platný plán na Nie 
 

 
 

 
 

e) označiť všetky záznamy a aplikovať funkciu Generovanie plánu (prehľadu) 
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f) ak funkcia Generovanie plánu (prehľadu) skončila úspešne, označiť všetky záznamy 

a aplikovať funkciu Hromadná zmena atr.Platný plán. V parametrickom okne funkcie zmeniť 
hodnotu Platný plán na Áno 

g) zrušiť platnosť aplikovaného filtra 
h) aplikovať filter 2015 TO-Kontrola odpisov. Je súčasťou distribúcie. Po aplikovaní filtra musí 

prehľad typov odpisov zostať prázdny. 
i) zrušiť platnosť aplikovaného filtra 
j) aplikovať filter 2015 TO Kontrola platnosti plánu. Je súčasťou distribúcie. Po aplikovaní filtra 

musí prehľad typov odpisov zostať prázdny. 
 
Pokiaľ boli všetky vyššie popísané kroky vykonané správne, všetky funkcie boli úspešne ukončené, 
zmeny v evidencii majetku v súvislosti so zmenami zákona sú hotové. 
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo v prípade, že niektorý z krokov skončí neúspešne, kontaktujte 
Vášho správcu, respektíve konzultanta, ktorý s Vami rieši bežné prevádzkové problémy v module 
Majetok. 
 
 

 


