
DÁTOVÉ VÝPISY/EXPORTY 
V INTERNET BANKINGU

Generovanie exportov transakcií
pre účtovné aplikácie



ČO SÚ TO EXPORTY
ALEBO DÁTOVÉ VÝPISY

Sú to exporty zrealizovaných transakcií na bežných a termínovaných účtoch, 
ktoré slúžia najmä podnikateľským subjektom na ich následné importovanie 
do účtovných systémov.

Exporty z účtov, či už pravidelné alebo manuálne generované z Pohybov na 
účte, sú poskytované bezplatne. V tomto dokumente Vám ukážeme, ako na to.



AKO NA GENEROVANIE
DÁTOVÝCH VÝPISOV (EXPORTOV)

1. Manuálne generovanie exportu z Pohybov na účte
Môžete si zvoliť akékoľvek časové obdobie a 
kedykoľvek si vygenerovať export. 

2. Nastavenie zasielania pravidelných exportov
Export budete dostávať podľa Vami zvolenej 
pravidelnosti (mesačná/týždenná/denná).                 
na zvolenú e-mailovú adresu.

Na vygenerovanie dátového 
výpisu máte 2 možnosti:

Doplňujúce informácie o 
generovaní exportov:

Nastaviť/zmeniť/vymazať exporty môžete len v Internet bankingu, ak 
máte majetkové oprávnenia k danému účtu, pričom export sa generuje 
len zo zaúčtovaných transakcií.
Môžete si zvoliť tieto formáty: ABO (gpc), CDF, CSV, HTML, PDF, TXT, 
XLS, XML (viac na vub.sk).
Môžete si zvoliť tieto jazyky: slovenský, anglický.
Export si môžete zašifrovať heslom (export bude doručený v 
zašifrovanom .zip súbore).
Obmedzenie – max. 1 500 transakcií na jeden export (pokiaľ máte 
na účte väčšie množstvo transakcií, odporúčame zadať kratšie časové 
obdobie).



POSTUP GENEROVANIA EXPORTOV
1. Manuálne generovanie exportov z Pohybov na účte



1. Prihláste sa do Internet bankingu a prejdite na Pohyby na
účte k účtu, pre ktorý si želáte nastaviť a vygenerovať export. 
Na záložku Pohyby na účte sa dostanete:

Priamo z Hlavnej stránky cez Produktové okno pod Rýchlou
domácou platbou (3-bodkové menu – Pohyby na účte)

V Menu na ľavej strane IB na záložke Účty kliknite na Pohyby
na účte

Priamo z Detailu účtu kliknite na Pohyby na účte
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1. EXPORTY Z POHYBOV
NA ÚČTE
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2. Na záložke Pohyby na účte v časti Zaúčtované 
platby si zvoľte účet.

Exportovať je možné len zaúčtované platby,    
nie v stave čakajúce, resp. zrušené.

3. Vo Filtri na pravej strane si nastavte želané časové 
obdobie.

Pokiaľ nenastavíte časové obdobie vo filtri, 
automaticky sa vygenerujú exporty za 
ostatné 3 kalendárne mesiace.

1. EXPORTY Z POHYBOV
NA ÚČTE



D1 4. Filter má predvyplnené pole Dátum od…

Ak chcete zadať konkrétne obdobie pre svoj export, je 
potrebné tento filter Zrušiť alebo vymazať Dátum od…

Následne je potrebné zadať požadované obdobie v 
časti: Zaúčtované od… – Zaúčtované do…

Pokiaľ nezrušíte filter v časti Dátum od –
Dátum do, export nebude obsahovať 
počiatočný a konečný stav účtu, sumár 
kreditov a debetov, a export taktiež nebude 
totožný so štandardným výpisom k danému 
účtu.

1. EXPORTY Z POHYBOV
NA ÚČTE
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E 5. Po zvolení časového obdobia, prípadne iných 
parametrov, kliknite na tlačidlo Export v pravom 
dolnom rohu.

Prosím, berte do úvahy, že export má limit 
1 500 transakcií. V prípade väčšieho 
objemu transakcií môžete napríklad 
obmedziť časové obdobie vo filtri.

1. EXPORTY Z POHYBOV
NA ÚČTE

E



6. Pre export si môžete zvoliť z ponúkaných formátov: ABO 
(gpc), CDF, CSV, HTML, PDF, TXT, XLS, XML.

7. Súbor si môžete hneď Uložiť. V prípade technickej chyby
alebo oneskorenia Vám bude export automaticky zaslaný
do Vašej schránky správ.

8. Súbor si môžete poslať na Vami zadanú e-mailovú
adresu (bez šifrovania alebo so šifrovaním v .zip formáte).
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POSTUP GENEROVANIA EXPORTOV
2. Nastavenie zasielania pravidelných exportov



A 1. Prihláste sa do Internet Bankingu a z Menu na ľavej 
strane prejdite na záložku Účty. Kliknite na položku 
Pravidelné exporty.

2. Na záložke Prehľad nastavenia pravidelných 
exportov si v poli Zobraziť pre klienta zvoľte skupinu 
produktov, následne sa Vám zobrazia účty, ku ktorým 
máte majiteľské oprávnenia. Zvoľte si účet, ku ktorému 
požadujete zriadiť/zmeniť/vymazať pravidelný export.

3. Nový export sa nastavuje cez tlačidlo Zriadiť export.

Podobne ako pri štandardných výpisoch, 
nastavovať a meniť nastavenia exportov 
môže len klient s majiteľskými 
oprávneniami.

2. PRAVIDELNÉ EXPORTY
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4. Na záložke Nastavenie pravidelného exportu vyplňte povinné polia 
(označené hviezdičkou) podľa svojich požiadaviek na export a stlačte tlačidlo 
Pokračovať. Stránka sa presmeruje na autorizačnú stránku, kde autorizujete 
nastavenie svojím bezpečnostným prvkom.

V prípade, že si želáte zaslať export šifrovane (v .zip súbore), je potrebné 
zaškrtnúť pole Zaslať šifrovane a zadať heslo podľa požiadaviek.

Je potrebné, aby ste si heslo zapamätali. Ak heslo zabudnete, 
môžete export zrušiť a zriadiť si nový s rovnakými parametrami. 

V prípade, že si zvolíte mesačnú alebo týždennú frekvenciu zasielania exportu, je 
potrebné zvoliť si aj deň (pole Deň v mesiaci/týždni), ku ktorému sa export 
bude zasielať.

Zvolený Deň v mesiaci/týždni znamená deň generovania výpisu 
(za predchádzajúci deň)! V prípade mesačnej frekvencie, pokiaľ 
požadujete export za celý kalendárny mesiac, zvoľte 1. deň v 
mesiaci!

2. PRAVIDELNÉ EXPORTY
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5. Ak už máte nastavený pravidelný export, na záložke 
Prehľad nastavenia pravidelných exportov sa aktivujú 
(okrem tlačidla Zriadiť export) aj tlačidlá Detail, Zmeniť 
export a Zrušiť export.

6. Zriadenie/zmena/zrušenie exportu sa potvrdzujú 
bezpečnostným prvkom. 

Pri problémoch s doručením exportu 
kontaktujte svoju pobočku alebo službu 
Kontakt 0850 123 000.

Odporúčame taktiež skontrolovať stav Vašej e-
mailovej schránky (spam, prekročenie 
kapacitného limitu, zmenu bezpečnostnej 
politiky poskytovateľa schránky alebo 
nastavenie distribúcie v prípade, ak je adresa 
presmerovaná).

2. PRAVIDELNÉ EXPORTY
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