
 

Návod na stiahnutie výpisu pre jeho konverziu 
 

 
 

 
 

1. Prihláste sa do účtu Revolut a kliknite na názov svojej firmy 
2. Zvoľte možnosť Statements 
 

 
 
 

 
3. Zvoľte možnosť Monthly statements 
4. Typ súboru (File type) nastavte na CSV. Zvoľte menu (napr. EUR), v ktorej má byť výpis zúčtovaný. Nastavte 
mesiac, z ktorého výpis požadujete 
5. Kliknite na tlačidlo Get statement pre vygenerovanie výpisu.  
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6. Stiahnutý dokument je potrebné pred jeho nahratím do Konvertora upraviť do určeného formátu – 
postupujte podľa nasledujúcich pokynov.  
 
 
Úprava dokumentu výpisu pred konverziou v Doklado: 
 
1. Otvorte si stiahnutý CSV súbor, ktorý si želáte nahrať do konvertora.  

Tip: Ak dáta nie sú rozdelené do stĺpcov, na karte Údaje v Exceli nájdete tlačidlo Text na stĺpce, ktoré po 
výbere správneho oddeľovača prevedie tento súbor do tabuľkovej podoby. 

2. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre dátum na “Date”.  
3. Zmeňte formát všetkých buniek s dátumom na DD.MM.YYYY.  
4. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre sumu na “Amount Home”. 
5. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre menu na “Home Currency.” 
6. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre variabilný symbol na “Order.” 
7. (Voliteľné) V prípade potreby:  

7.1. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre sumu prijatú v cudzej mene na “Amount Foreign”. 
7.2. Zmeňte hlavičku (názov stĺpca) pre cudziu menu na “Foreign Currency.” 

8. Skontrolujte, či vami upravený dokument obsahuje všetky povinné stĺpce: Date, Amount Home, Home 
Currency, Order. Stĺpce navyše sú povolené.  

9. Skontrolujte, či dokument nepozostáva z viacerých tabuliek radených pod sebou. Ak áno, upravte 
dokument tak, aby len prvý riadok obsahoval hlavičky tabuľky.              

 
10. Zvoľte Uložiť ako... a uložte dokument vo formáte (.xls). 
 

 
 



11. Takto pripravený výpis nahrajte do Konvertora a stlačte „Konvertovať“.  
12. Konvertor automaticky upraví originálny výpis do formátu, ktorý môžete importovať do účtovného 

programu. Konvertovaný súbor uloží do zložky „Stiahnuté“ (resp. podľa vašich nastavení). 
13.  Importujte konvertovaný súbor do účtovného programu.  


