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

 s hlavnou menou EUR od 1.1.2009: 

Dátum poslednej aktualizácie:  31.1.2011 

Princíp zverejňovania aktualizácií: 

Táto dokumentácia bude aktualizovaná spolu s aktualizáciu distribúcií na našej webovej stránke: 

http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=22. Jej obsahom bude 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 len v aktuálne prebiehajúcom mesiaci. V prípade, že dôjde v nasledujúcom mesiaci k zmene 

v distribúcií (napr. 5.2.2009), bude sa generovať nový rozdielový balíček, ktorý však už úpravy 

z uplynulého mesiaca nebude obsahovať. Takto sa bude predchádzať tomu, aby aj rozdielová 

distribúcia nenarastala do desiatok MB a aby bola prehľadná. Pri tejto zmene dôjde zároveň 

k povýšeniu verzie 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.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=21 

http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=22 

1.2.2010 Oddelenie distribúcie – z dôvodu veľkosti distribučného balíka sme oddelili distribúciu 

ver.2.0 do samostatného súboru Noris_EUR2.0_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 2.0.1 (Noris_EUR2.0.1_PB_4164.zip), ktorá sa bude 

aktualizovať spolu s jej rozdielovou verziou NE41.64_2.0.1.hot_01-02-2010.zip priebežne. 



 

Noris\ 

Intel21.pbd – 31.1.2011 Zobrazenie organizácie v http://www.zrsr.sk/ 

ekonsk_21.pbd –  4.1.2011 oprava funkčnosti párovania záloh faktúr dodaných a vydaných 

realizáciou dokladov za rok 2010 v novom roku 2011. Funkcia párovania končila s chybovým 

hlásením: „Sadzba úhrady 20 % sa nenachádza na hlavičke realiz. faktúry ! „ 

oopp21.pbd - OOPP/KHM : 

 
1. -  Doplnená nová funkcia č.211740 pre mazanie uzávierok/pohybov nad kartami 

OOPP/KHM,  
 
2. -úprava funkcie preradenia č.-21736. Nove dialógové okno pre zber parametrov umožňuje 

preraďovať karty aj takým spôsobom , že je možné zrušiť sledovanie na začiatku resp. útvar. Pribudli 
prepínače príznaku pre zrušenie sledovania,  

 
3. Úprava funkcie č. 21463 pre generovanie Karty dialógom( nie z výdajky). Bola zrušená 

povinnosť zadávania - sledovania na stredisko,  
 
4.- úprava formulára uzávierok,  
 
5.- úprava funkcie č.21724 generovanie karty OOPZ výdajky. Vypustená aktualizácia 

užívateľského atribútu na hlavičke dokladu a atribútu P1 na položke dokladu,  
 
6. úprava formulára karty OOPP/KHM. povolenie editácie užívateľského atribútu, zákaz 

editácie atribútu "návrh na vyradenie", vypustenie počítaného atribútu "TYP";  
 

ekon21.pbd – upravená 23.2.2010 – úprava z dôvodu doplnenia funkcionality exportu do formátu 

PDF (FDF) tlačív:  šablóna č. 211563 nad triedou č. 21947 Výkaz DPH 

   šablóna č. 211570 nad triedou č. 21947 Výkaz DPH 

K tejto inštalácií sa viaže aj metodický pokyn č. 3-2010 o vykazovaní a evidencií DPH. 

http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232d10 
 

ekon21.pbd  - upravená 19.2.2010 – úprava z dôvodu doplnenia funkcionality exportu súhrnného 

výkazu DPH do formátu XML a následné zaslanie na stránku Daňového riaditeľstva.  

K tejto inštalácií sa viaže aj metodický pokyn č. 2-2010 o vykazovaní a evidencií DPH. 

 

jadro21sru.pbd- upravená 23.2.2010 – úprava z dôvodu doplnenia funkcionality exportu do formátu 

PDF (FDF) tlačív:  šablóna č. 211563 nad triedou č. 21947 Výkaz DPH 

   šablóna č. 211570 nad triedou č. 21947 Výkaz DPH 

K tejto inštalácií sa viaže aj metodický pokyn č. 3-2010 o vykazovaní a evidencií DPH. 

http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232d10 

 

ekon21.pbd, jadro21sru.pbd – zmeny súvisiace s úpravami vo vykazovaní a evidencií DPH. K tejto 

inštalácií sa viaže aj metodický pokyn č.1-2010 o vykazovaní a evidencií DPH. 

 



euro21_01.pbd – Pre našich zákazníkov sme pripravili úpravu, ktorá zautomatizuje proces 

aktualizácie kurzového lístka ECB. Jedná sa o nepovinnú aktualizáciu, nijakým spôsobom 

neovplyvňuje doterajšiu funkcionalitu, jej úlohou je len zjednodušenie tejto operácie. 

 

Postup vytvorenia odkazu na plochu používateľa, pre jednoduchšie aktualizovanie kurz. lístka ECB: 

1. vytvoriť súbor „KL_ECB.nrs“ a podľa nižšie uvedeného príkladu ho editovať a uložiť. 

********************************************************************************** 

 [main] 

typ=funkce 

profil=  menodatabazy Noris 

user= username Noris 

password= password   

;ked user nema heslo, treba dat hidden=0, ak ho ma treba dat hidden=1 

;hidden=0 

hidden=1 

[funkce] 

akce= import_kl_ecb_21_auto 

cislo_tridy=28 

cislo_poradace=102 

 

********************************************************************************** 

2. Na ploche vytvoriť odkaz s parametrami: 

Target:  CestanaKlientaNorisu\nrstask.exe  CestanaSuborNRS\KL_ECB.nrs 

Source: CestanaKlientaNorisu 

Poznámka:    medzi nrstask.exe a cestou na súbor .nrs musí ostať medzera ! 

Spustením odkazu dôjde k vykonaniu aktualizácie kurz. lístka ECB 

 

Noris\Patch\ 

aanested21.pbd - upravené 21.12.2010 Úprava vloženého reportu šablóny č. 4130 „Výpis účtovného 

dokladu príjemky“ – zväčšenie rozsahu výpisu účtu. 

 

_patch_majetok21.pbd  - upravené 16.9.2010 Zmena sa týka zaokrúhľovania vyraďovaných oprávok 

pri pohybe „čiastočné vyradenie“. Systém zaokrúhľoval vypočítané vyraďované oprávky na cele EUR 

smerom nahor. Úpravou bude zaokrúhľovanie nastavené na eurocenty aritmeticky. 

_patch_majetok21.pbd -  upravené 11.8.2010 Úprava z dôvodu zmeny vo výpočte oprávok pri 
čiastočnom vyraďovaní majetku. 

_patch_majetok21.pbd -  upravené 19.4.2010 Pri pokuse o vytvorenie pohybu nad kartou, ktorá 
mala nastavené časové odpisovanie (leasing) a pritom už bola odpísaná, sa objavila chybová správa 
že nie je možné vytvoriť pohyb z vyšším dátumom ako dátumom ukončenia leasingu. Oprava spočíva 
v tom zmysle, že pohyb nie je možné vytvoriť  pre typ pohybu:  Zmena vstupnej ceny, Technické 
zhodnotenie, Zaradenie, Stanovenie zost. ceny, Úprava doby prenájmu. 

 Pre ostatné typy pohybov je kontrola potlačená pri dátume ukončenia leasingu. 



__21jadro.pbd, adph21.pbd, 21_fg_template_merge_ciar_kod.pbd – zmeny súvisiace s úpravami vo 

vykazovaní a evidencií DPH, uverejnených v metodickom pokyne č. 1-2010.  

 

ask41.pbd – upravená 31.3.2010 – úprava pre workflow – neočakávané padnutie systému. Týka sa 

len distribúcií s inštalovaným modulom Workflow. 

 

ask41.pbd – úprava z dôvodu zvýšenia maximálneho počtu parametrov zo slovenským popisom v 

objekte text name= 'parametry' v dataokne z 5 na 10 pre správcov. 
 

Noris\Reports\ 

sk_dph03.pbl – (z 14.1.2011) Nové šablóny pre rekapituláciu a vyhodnotenie ročného vysporiadania 

DPH a zistenia ročného koeficientu. 

Šablóny v novom variante nahradzujú pôvodné s upresnením vykazovaných riadkov v evidencii DPH 

ekon21rep.pbl – viď metodické usmernenie č.5/2010 k evidencií DPH 
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232d10 
 
pructrep.pbl – (z 2.12.2010) úprava šablóny č.21089 zúčtovací doklad - filter riadkov denníka - rok 
dátumu prípadu = obdobiu, táto úprava zasahuje do šablón: 21090, 21091, 21092, 21333, 21595, 
21937, 21938, 21939, 21940 a  21997 

probrep.pbl - (z 2.12.2010) úprava šablón mincoviek nad triedou "Pokladní místa" č.21757, 21787 

ekskrep.pbl, prisp21r.pbl, TMRevSprTZ.doc, pbgtmr21.pbl, prisp21r_nested.pbl, emgaxon.pbl, 

kerkorep.pbl, vino21_r.pbl, oopprep.pbl, steferep.pbl, rozp21re.pbl, pbgfar21.pbl, gasrep21.pbl, 

emgnested21.pbl, emgrep.pbl, pbgsm21r.pbl, intelrep.pbl, pructrep.pbl, osivorep.pbl, probrep.pbl 

14.4.2010 – zmeny v tlačových šablónach podľa požiadaviek našich zákazníkov. 

dph21rep.pbl - upravená 23.2.2010 – úprava z dôvodu doplnenia funkcionality exportu do formátu 

PDF (FDF) tlačív:  šablóna č. 211563 nad triedou č. 21947 Výkaz DPH 

   šablóna č. 211570 nad triedou č. 21947 Výkaz DPH 

K tejto inštalácií sa viaže aj metodický pokyn č. 3-2010 o vykazovaní a evidencií DPH. 

http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232d10 

 

DPH-10-Potvrdenie-print.pdf, DPH-10-print.pdf – pridané podklady pre nové formulárové šablóny 

(FDF). Viď metodický pokyn č. 3-2010 o vykazovaní a evidencií DPH. 

 

oopp21r.pbl - OOPP/KHM  

1. doplnená šablóna č.211551 „zaraďovací protokol - protokol o prevzatí“  

2. doplnená šablóna pre inventúru podľa zodpovednosti za umiestnenie /zodpovednosť za 

miestnosti, objekty, útvary, osoby,.../ 

sklad21rep.pbl - SKLAD :  

1. doplnená šablóna č.211558 pre obraty stavu zásob za cely sklad.  
2. doplnená šablóna č.211561 výdajka v cene celkom  



3. doplnená šablóna č.211560 príjemka v cene celkom  
4. úprava popisov pre šablóny 211291,211282.  

 

ekon21rep.pbl, dph21rep.pbl,  sklegrep.pbl, SVDPH-10-2-print.pdf, SVDPH-10-1-print.pdf - zmeny 

súvisiace s úpravami vo vykazovaní a evidencií DPH, uverejnených v metodickom pokyne č. 1-2010.  

 

maj21rep.pbl - obsahuje 2 nové šablóny: 

Inventúry súpis DHaNM podľa zodp. osôb 

- detailný opis DHaNM podľa zodpovedných osôb  
- parametre: Obdobie ku ktorému sa inventúrny súpis napočíta, Oblasť spracovania, Dôvod 

inventúry  
- (každá zodpovedná osoba začína na novej strane) s miestom pre ručné vyplnenie dátumu 

začiatku a konca inventúry, podpis zodpovednej osoby, zloženie inventarizačnej komisie a 
podpisov 

Inventúry súpis DHaNM podľa zodp. osôb – rekapitulácia 

- sumovaný opis DHaNM podľa zodpovedných osôb 
- parametre: Obdobie ku ktorému sa inventúrny súpis napočíta, Oblasť spracovania, Dôvod 

inventúry 
Poznámka:   k tejto úprave sa viaže aj inštalačný skript. 

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. 

Noris\Skript\   

Inet_konfig_update21_www_zrzsr_sk_20110131.sql - Zobrazenie organizácie v http://www.zrsr.sk/ 

..\DPH\ 

Rekapitulacia_spracov._2011.sql – (14.1.2011) skript súvisiaci so zmenou (pridaním) nových šablón 

pre rekapituláciu a vyhodnotenie ročného vysporiadania DPH a zistenia ročného koeficientu. 

 

..\DPH\Metodika5\ 

DPH_metodika5_2010.sql – legislatívne zmeny týkajúce sa zmeny sadzieb DPH od 1.1.2011 
viď metodické usmernenie č.5/2010 k evidencií DPH 
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232d10 
 

..\DPH\Metodika4\Offline Import\                    26.7.2010 

Import_DPH_predaj z dvora.txt – číselník nových sadzieb so zníženou sadzbou DPH 6% pre predaj 
z dvora. Podrobnosti nájdete v metodickom pokyne č. 4-2010 o vykazovaní a evidencií DPH. 
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232d10 
 
..\DPH\Metodika3\ 

dph_metodika3-2010.sql – doplnenia funkcionality exportu do formátu PDF (FDF) tlačív:   

šablóna č. 211563 nad triedou č. 21947 Výkaz DPH 



šablóna č. 211570 nad triedou č. 21947 Výkaz DPH 

K tejto inštalácií sa viaže aj metodický pokyn č. 3-2010 o vykazovaní a evidencií DPH. 

http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232d10 

 
 

..\Sklad\sablony_211282R_211291R_21558R_211560_211561.sql – SKLAD inštalačný skript pre 

nové šablóny č. 21558, 211560, 211561 a upravené šablóny č. 211282, 211291. 

..\OOP-KHM\01_install_upgrade_po_EURo.sql - OOPP/KHM inštalácia funkcií šablón a aktualizácia 

dátového modelu. 

..\Aktualizacia_ECB\211727_Aktualizacia_kurzu_ECB_AUTOMAT.sql  – úprava aktualizácie 

kurzového lístka ECB cez automat.  Skript súvisí s knižnicou a jej úpravou - euro21_01.pbd. 

..\Majetok\01-02-2010\ 

majetok.sql – hromadný skript obsahujúci 

001_fnc_im_miesto.sql, 002_fnc_im_osoba.sql, 003_sbl_inventurny_supis_podla_zodp_osob.sql, 

004_sbl_inventurny_supis_podla_zodp_osob_rekapitulacia.sql 

Úpravy v databáze IS Noris súvisiace s úpravami v module Majetok – zavedenie nových šablón. 

 

..\DPH\Metodika2\ 

dph_metodika2-2010.sql – zavedenie a úprava funkcie nad formulárom DPH 'Súhrnný výkaz DPH do 

(.XML) '. Tento skript predpokladá inštalovanie aktuálnej knižnice ekon21.pbd, ktorá obsahuje 

potrebné objekty, pre funkčnosť XML formátu. K tejto inštalácií sa viaže aj metodický pokyn č.2-2010 

o vykazovaní a evidencií DPH. 

 

..\DPH\Metodika1\ 

 

03_nsp_21_fdf_svdph_10_1_c.sql,  20_F211730_SuhrVykazXML.sql,  

01_nsp_template_dan_formular_podklad_zav.sql, 04_nsp_21_fdf_svdph_10_2_c.sql  

uvedené skripty boli dňa 22.02.2010 vyňaté z metodiky č.1-2010 o DPH, oddelené do distribúcie  

samostatnej metodiky č.2-2010 o DPH, v ktorej po úpravách boli spojené do jedného skriptu 

dph_metodika2-2010.sql 

  

dph_metodika1-2010.sql - zmeny súvisiace s úpravami vo vykazovaní a evidencií DPH, uverejnených 

v metodickom pokyne č. 1-2010.  

 
..\DPH\Metodika1\Offline_import\ 

 
11_Import_N474.TXT, 12_Import_N174.TXT – súbory určené pre offline import - zmeny súvisiace 
s úpravami vo vykazovaní a evidencií DPH, uverejnených v metodickom pokyne č. 1-2010. 
 
 



DPH – metodické usmernenie č. 5/2010 
 
Novela zákona platná od 1.1.2011 

 
1. Úprava funk čnosti spracovania evidencie DPH  s platnos ťou od 1.1.2011  

 
•  Kódy DPH pre základnú sadzbu DPH (Nxxx) a zníženú sadzbu DPH (Zxxx) sa 

nemenia 
•  Pre zavedenie novej 20% sadzby dane je nutné pre kódy základnej sadzby dane 

Nxxx v číselníku „Sadzby dane“ definovať nový riadok s platnosťou dane od 
1.1.2011. Referencia na riadok výkazu sa nemení.  

•  Úprava je umožnená ručne alebo príslušným scriptom v distribúcii 
(02_doplnenie_riadku_pre_kod_dph.sql) 

•  Ruší sa používanie kódov pre predaj z dvora v 6% sadzbe dane. Je nutné 
kódy zamknúť pre použitie v obdobie 2011. 

 
 

2. Vytvorenie formulárov pre elektronické spracovan ie v PDF (FDF) štruktúre 
 
Formulár pre elektronické spracovanie je tvorený na základe metodických postupov 
a podkladových štruktúr formátov fdf a pdf uverejnených na www stránke daňového 
riaditeľstva (www.drsr.sk) . Tieto budú distribuované v období 1/2011 po zverejnení 
daňovým riaditeľstvom 
 

3. Úprava formulára  „Da ňové priznanie Da ň z pridanej hodnoty“ 
 

V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18.11.2010 č. 
MF/24261/2010-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej 
hodnoty sú uskutočnené iba úpravy v definícii sadzby dane, kde text : 
„10% sadzba dane“ sa nahrádza textom „znížená sadzba dane “ 
„19% sadzba dane“ sa nahrádza textom „základná sadzba dane “ 
Ostatné pravidlá a algoritmy spracovania sa nemenia. 
 

 
4. Drobné úpravy 

•  upravený algoritmus výpočtu základu dane pre súčasné použitie viacerých kódov DPH 
v rovnakej sadzbe dane a spracovaného preddavku. 
(aktualizovaná uložená procedúra napočítania DPH - spustit script - 
01_nsp_napocti_dan_sk_20101215.sql ) 

•  Upravený formát čiastky  vo formuláre súhrnného výkazu. Hodnota 0, pri súčasnom 
vyfakturovaní a dobropisovaní za jedného plátcu dane v tej istej hodnote, sa 
nezobrazovala 
 

5. Distribúcia knižníc,  skriptov a formulárov 
 

viď Distribúcia pre IS Noris s hlavnou menou EUR 
 
•  Skript:  Noris_EUR\Skript\DPH\Metodika5\DPH_metodika5_2010.sqlDPH_metodika5-2010.sql 
 
•  Knižnica:  Noris_EUR\Reports\ekon21rep.pbl 

 
 
 

 
 


