
Zoznam aktualizácií a história ich zmien pre distribúciu jadra LCS 4163 (patch E41.64) 

Dátum poslednej aktualizácie:  1.7.2022 

Princíp zverejňovania aktualizácií: 

Obsahom tejto dokumentácie je stručný popis vykonaných zmien, úprav, opráv a pod. Pri každej 

takejto zmene knižníc klienta bude v prípade potreby umiestnená poznámka o nutnosti aplikovať aj 

príslušný skript nad databázou, pokiaľ si to úprava vyžaduje. Aktualizácia distribúcie s hlavnou menou 

EUR bude dostupná aj ako rozdielový balíček, ktorý bude obsahovať zmeny od jej poslednej verzie. 

Príklad: 

Noris_EUR1.4_PB_4164.zip   (toto je balíček plnej distribúcie s hlavnou menou EUR)  

NE41.64_1.6_hot_02-03-2009.zip (toto je rozdielový balíček distribúcie s hlavnou menou EUR, 

generovaný alebo aktualizovaný 02.03.2009) 

V súvislosti s častým aktualizovaním EUR distribúcie, budú najnovšie zmeny dostupné ako rozdielový 

balíček. V prípade že dôjde k novej zmene v distribúcií, bude sa generovať nový rozdielový balíček, 

ktorý však už úpravy z predošlej distribúcie obsahovať nebude. Takto sa bude predchádzať tomu, 

aby aj rozdielová distribúcia narastala do desiatok MB a aby bola prehľadná. Pri tejto zmene dôjde 

zároveň k povýšeniu aj plnej distribúcie. 

(príklad: Noris_EUR1.4_PB_4164.zip  sa zmení na Noris_EUR1.5_PB_4164.zip  ) 

Poznámka:  Plná distribúcia s hlavnou menou EUR bude vždy aktualizovaná o rovnaké úpravy ako jej 

menšia rozdielová verzia priebežne (teda súčasne s rozdielovou). Pri akejkoľvek pochybnosti siahnite 

vždy po plnej distribúcií pokiaľ nemáte istotu, že Ste všetky predošlé zmeny už nasadili. 

Na našej webovej stránke ako aj v tejto dokumentácií budete vždy informovaní o termíne poslednej 

aktualizácie, príp. aj o verzií poslednej distribúcie: 

http://www.intelsoft.eu/cms/aktualne , http://www.intelsoft.eu/cms/ekonomikadistrib 

19.12.2013 Oddelenie distribúcie – z dôvodu veľkosti distribučného balíka sme oddelili distribúciu 

ver.2.0.4 do samostatného súboru Noris_EUR2.0.4_PB_4164.zip. Tento balík sa v budúcnosti nebude 

viac aktualizovať o nové zmeny, bude však aj naďalej prístupný pre samostatné sťahovanie. Zavádzame 

novú aktualizovanú verziu 2.0.5 (Noris_EUR2.0.5_PB_4164.zip), ktorá sa bude aktualizovať spolu s jej 

rozdielovou verziou NE41.64_2.0.5.hot_datumaktualizacie.zip priebežne. 

 

 

 

 

http://www.intelsoft.eu/cms/aktualne
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Noris\ 
 
ekon21.pbd – 26.2.2021 Metodický pokyn č. 1/2021 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
(DPH) od 1.1.2021 – úpravy v xml formáte, oprava napočítavania riadkov. 
 
ekon21.pbd – 20.2.2020 Metodický pokyn č. 1/2020 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
(DPH) od 1.1.2020 

intel21.pbd - 11.12.2020 Úprava funkcie „Duplikovanie zložiek XXL“ na rok 2021 

ekon21.pbd - 16.2.2018 Metodický pokyn č. 1 a 2/2018 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
(DPH) od 1.1.2018 
 
intrastat21.pbd - 21.7.2017 Do výkazu pre Intrastat bola doplnená možnosť vytvoriť xml súbor pre 

nulové hlásenie Intrastat. 

 
ekon21.pbd - 21.2.2017 Metodický pokyn č. 1/2017 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH) 
od 1.1.2017 
 
ekonsk_21.pbd - 10.2.2017 Úprava v IS NORIS trieda faktúry došlé a bankové výpisy -  pridaný atribút 

na bank. spojenie vlastné „Referenčné číslo - pošta“, ktorý sa využíva pri generovaní čiarového kódu, 

FD a FV pribudol atribút 'Individuálny špecifický symbol', úpravy funkcií, doplnenie potrebných 

atribútov 

\NORIS\Offline-import\ 

IUZ_2018_v3.TXT  – 14.3.2019   Zaokrúhľovanie výkazov účtovnej závierky podnikateľov, metodické 

usmernenie – distribúcia nie je urečená pre príspevkové a rozpočtové organizácie. 

 

Noris\Patch\ 

_legis64_sk.pbd - 1.7.2022 – Zaokrúhľovanie  na 0.05€ pre evidenciu pokladničných dokladov od 
1.7.2022 
 
_legis64_eu_21.pbd - 14.1.2022 Metodický pokyn č. 1/2021 - Overovanie bankových účtov 
používaných na podnikanie voči zoznamu, ktorý zverejňuje Finančná správa Slovenskej republiky, 
pridaná funkčnosť formulára a prehľadu pre PB Noris. 
 
adph21.pbd – 23.2.2021 Metodický pokyn č. 1/2021 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
(DPH) od 1.1.2021 
 

_patch_ekon21.pbd, _patch_sklad21.pbd 5.1.2021 Úpravy v súvislosti s obdobím 2021 

 

__21jadro.pbd,__patch21_gdpr.pbd – 18.10.2019   Oprava chyby zapisovania nekorektne ukončených 

spojení klientov do histórie IS Noris, doplnenie sledovania zmien atribútov z osobnými údajmi V IS 

Noris modul GDPR. 
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fin21vyk.pbd – 14.3.2019   Zaokrúhľovanie výkazov účtovnej závierky podnikateľov, metodické 

usmernenie – distribúcia nie je urečená pre príspevkové a rozpočtové organizácie. 

  

aprekl21.pbd – 4.10.2018 Úprava funkcionality so sviatkami (dátumy právoplatnosti - jednorazový 

štátny sviatok)  fg_is_pracovni_den.  

 

_patch_majetok21.pbd – 27.9.2017 Oprava funkcie „Hromadné vyradenie“ modulu majetok. 

Odstránená chyba viacnásobného generovania pohybu vyradenia k jednej karte majetku. 

__21jadro.pbd – 26.5.2017 rozšírenie funkcie pre podmienky prenosu UDA stat. vzťahu na hlavičke 

dokladov 

 
ask41.pbd - 21.2.2017 Oprava zistených chýb v distribúcií knižnice pri ukladaní data window 
 
ask41.pbd, adph21.pbd - 20.2.2017 Metodický pokyn č. 1/2017 - Daňové priznanie k dani z pridanej 
hodnoty (DPH) od 1.1.2017 
 
_patch_ekon21.pbd 10.2.2017 Úprava v IS NORIS trieda faktúry došlé a bankové výpisy -  pridaný 

atribút na bank. spojenie vlastné „Referenčné číslo - pošta“, ktorý sa využíva pri generovaní čiarového 

kódu, FD a FV pribudol atribút 'Individuálny špecifický symbol', úpravy funkcií, doplnenie potrebných 

atribútov 

_legis64_sk_hot.pbd 10.2.2017  Úprava v IS NORIS trieda faktúry došlé a bankové výpisy -  pridaný 

atribút na bank. spojenie vlastné „Referenčné číslo - pošta“, ktorý sa využíva pri generovaní čiarového 

kódu, FD a FV pribudol atribút 'Individuálny špecifický symbol', úpravy funkcií, doplnenie potrebných 

atribútov 

Noris\Reports\ 

dph21rep.pbl, DPH-21-print.pdf – 23.2.2021 Metodický pokyn č. 1/2021 - Daňové priznanie k dani z 
pridanej hodnoty (DPH) od 1.1.2022  
 
dph21rep.pbl, sk_dph03.pbl – 7.1.2022 Metodický pokyn č. 1/2022 - Daňové priznanie k dani z 
pridanej hodnoty (DPH) od 1.1.2021 
 
 
dph21rep.pbl, DPH-20-print.pdf – 20.2.2020 Metodický pokyn č. 1/2020 - Daňové priznanie k dani z 
pridanej hodnoty (DPH) od 1.1.2020 
 
dph21rep.pbl, DPH-18-print.pdf – 16.2.2018 Metodický pokyn č. 1 a 2 /2018 - Daňové priznanie k dani 
z pridanej hodnoty (DPH) od 1.1.2018 
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dph21rep.pbl, sk_dph03.pbl - 20.2.2017 Metodický pokyn č. 1/2017 - Daňové priznanie k dani z 
pridanej hodnoty (DPH) od 1.1.2017 
 

Poznámka: aj naďalej platí všeobecné pravidlo (zásada) pri aktualizácií reportov. Aktualizujte svojho 
klienta len tými knižnicami šablón, ktoré u Vás v klientovi v adresári Reports existujú a sú zo staršieho 
dátumu ako z aktualizačného balíka. Nie je totiž dôvod, aby Vám klient zbytočne narastal o desiatky 
MB, pokiaľ sa vyskytujú v klientovi šablóny ktoré nikdy nevyužijete. Naopak do „Reports“  by sa mali 
dostať aj také súbory (ktoré doposiaľ v klientovi IS Noris neboli), ale ich funkcionalita v popise zmien je 
vo Vašej inštalácií žiaduca alebo potrebná. 

 

Noris\Script\ 

2019_10_18_kat.sql – 18.10.2019   Oprava chyby zapisovania nekorektne ukončených spojení klientov 

do histórie IS Noris, doplnenie sledovania zmien atribútov z osobnými údajmi V IS Noris modul GDPR. 

 

fin_vykazy.sql – 14.3.2019   Zaokrúhľovanie výkazov účtovnej závierky podnikateľov, metodické 

usmernenie – distribúcia nie je urečená pre príspevkové a rozpočtové organizácie. 

FD_FV_individualny_specificky_symbol.sql 10.2.2017 Úprava v IS NORIS trieda faktúry došlé a 

bankové výpisy -  pridaný atribút na bank. spojenie vlastné „Referenčné číslo - pošta“, ktorý sa využíva 

pri generovaní čiarového kódu, FD a FV pribudol atribút 'Individuálny špecifický symbol', úpravy funkcií, 

doplnenie potrebných atribútov 

..DPH\ 

2017_03_22_nsp_prednapocet_fd_dph_platba21.sql - 27.3.2017 Rozšírenie platnosti uloženej 
procedúry pre spracovanie DPH platieb, faktúr dodávateľských s kódom Pxx.. 
 

..DPH\Metodika01-2022\ 

01_DPH2022.sql –  23.2.2021 Metodický pokyn č. 1/2021 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 

(DPH) od 1.1.2022  

..DPH\Metodika01-2021\ 

02_DPH2021.sql – 25.2.2021 Metodický pokyn č. 1/2021 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
(DPH) od 1.1.2021 – úprava číselníka sadzieb DPH 
 
01_DPH_2021_oprava.sql – 24.2.2021 Metodický pokyn č. 1/2021 - Daňové priznanie k dani z pridanej 
hodnoty (DPH) od 1.1.2021 – oprava distribúcie z 23.2.2021 
 
01_DPH_2021.sql – 23.2.2021 Metodický pokyn č. 1/2021 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
(DPH) od 1.1.2021 
 

..DPH\Metodika01-2020\ 
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01_DPH_2020.sql – 20.2.2020 Metodický pokyn č. 1/2020 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
(DPH) od 1.1.2020 
 

..DPH\Metodika01-2017\ 

01_DPH_2017.sql - 20.2.2017 Metodický pokyn č. 1/2017 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
(DPH) od 1.1.2017 
..DPH\Metodika02-2018\ 

01_DPH_2017.sql - 16.2.2018 Metodický pokyn č. 2/2018 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
(DPH) od 1.1.2018 
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