
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:  6.11.2013 

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. 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.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=21 

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

30.1.2012 Oddelenie distribúcie – z dôvodu veľkosti distribučného balíka sme oddelili distribúciu 

ver.2.0.3 do samostatného súboru Noris_EUR2.0.3_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 2.0.4 (Noris_EUR2.0.4_PB_4164.zip), ktorá sa bude 

aktualizovať spolu s jej rozdielovou verziou NE41.64_2.0.4.hot_datumaktualizacie.zip priebežne. 

 



Noris\ 

homeba21.pbd – 6.11.2013 Úprava exportu platobného príkazu do formátu xml (Štátna pokladnica) 
– oprava problému s výskytom špeciálnych znakov napr. &, <, > v texte generovanom do xml; 
Doplnenie názvu organizácie vlastnej v exporte pre Multicash objekt:  
uo_exporter_banka_gemini_41_21 
 

sklad_21.pbd – 23.05.2013 Doplnenie funkcionality pre funkciu Inventúra FIFO priemerné ceny o 

možnosť generovať inventúrny doklad aj pre jednotlivé položky skladov s priemernými cenami. 

 

sklad_21.pbd – 10.05.2013 oprava chyby v data window inventura_21_config_config - editácia tabuľky  

pod iným kontom ako „lcs“. 
 

ekon21.pbd, ekonsk_21.pbd, jadro21sru.pbd - 1.3.2013 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn 

č.2-2013 o vykazovaní a evidencií DPH 

 

fiskal21var4000.pbd, sklad_21.pbd – 25.02.2013 drobné vylepšenia funkcie Inventúra (FIFO, PR ceny, 

k dátumu, úprava funkcie Realizácia predaja cez FM40 nad triedou Faktúry vydané – zadávanie 

čiastočných úhrad faktúr 

oopp21.pbd – 09.01.2013 oprava č.2 - účtovania pohybu preradenia nad oopp/khm kartami 

majetok21.pbd – 20.12.2012 oprava chyby  vo funkcii „Zmena ES s preúčtovaním“ . 

oopp21.pbd – 13.12.2012 Oprava účtovania pohybu preradenia nad oopp/khm kartami - oprava 

distribúcie 

oopp21.pbd – 11.12.2012  Doplnenie funkcie pre zmenu evidenčnej ceny karty_oopp/khm. Na karte 
OOPP/KHM boli doplnené atribúty pre evidenciu dátumu precenenia a starej - zmenenej ceny. Pre 
OOPP/KHM_uzavrierky  boli doplnené atribúty pre evidenciu dátumu precenenia a starej - zmenenej 
ceny. Ďalej bol na uzávierkach doplnený vzťah na doklad, ktorým bol pohyb nad kartou zaúčtovaný. 
Doplnený bol druh pohybu "P - precenenie".  Upravené boli aj ďalšie funkcie na ktoré ma zavedenie 
nového pohybu vplyv. K distribúcií sa viaže inštalačný skript : 
OOPP-KHM\03_install_upgrade_po_EURo_ku_2012_12_11.sql. 

 

homeba21.pbd – 27.8.2012 Aktualizácia bankových formátov 
 
ekonskdob_21.pbd, fiskal21var4000.pbd – 1.6.2012 úprava funkcie „Realizácia predaja cez FM40“ 
a funkcie „Vystavenie pokladničného dokladu SK“ nad faktúrami vydanými. Zmena umožňuje tvoriť 
oboma funkciami aj čiastočné úhrady faktúr, pokiaľ je v prehľade označený práve jeden záznam, 
respektíve ak je funkcia spustená z otvoreného formulára. Zmenový skript testuje, či je na databáze 
zavedená funkcia Vystavenie pokladničného dokladu SK. Ak nie, nič neurobí. Knižnice môžu byť aj 
napriek neexistencii funkcie uložené do rootu klienta. 
 

ekon21.pbd – 21.2.2013  Oprava chyby exportu a tlače formulára DPH pre rok 2013: 
• export výkazu DPH do XML aj pre rok 2013 
• tlač výkazu DPH do PDF (fdf) aj pre rok 2013  
• Názvy exportovaných súborov do xml doplnené o identifikáciu obdobia (napr. DPH_201301.xml)  

 

ekon21.pbd – 17.2.2012 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.2-2012 o vykazovaní a 
evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 



 

ekon21.pbd – 8.2.2012 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.1-2012 o vykazovaní a evidencií 
DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 
 

 

\NORIS\Offline-import\ 

Výsledovka_POD_1_01.TXT, súvaha_POD 2_01.TXT, Import_OKEC_SKNACE.TXT 1.3.2013 K tejto 

distribúcií sa viaže metodický pokyn č.2-2013 o vykazovaní a evidencií DPH 

 

Noris\Patch\ 

nested21sk.pbd – 23.5.2013 Úprava modulu Faktúry odberateľské (vydané) pre prípady, ak je kód 
meny nezadaný (predvolená  hodnota NULL ), sa v niektorých prípadoch vyskytovali aj vyplnenia 
s prázdnym znakom (medzera). Pri takejto identifikácii kódu meny sa následne pri tlači rekapitulačnej 
tabuľky nezobrazovali hodnoty pre jednotlivé kódy DPH. Zmena ošetruje obe varianty vyplnenia kódu 
meny. 

 

_patch_majetok21.pbd – 22.05.2013 Oprava chyby pri výpočte korekcie daňových odpisov v prvom 
roku zaradenia majetku. Ku oprave sa viaže dokument Doc\Problém pri výpočte korekcie daňových 

odpisov.docx, ktorý popisuje postup zistenia a spôsobu opravy, ako aj import filtra Offline-import 

\kontrola_korekcie.XML. Postupujte  prosím podľa uvedených pokynov. 
 

adph21.pbd, _legis64_eu_21.pbd – 1.3.2013 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.2-2013 
o vykazovaní a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 

 

ask41.pbd – 31.10.2012 distribúcia štandardných účtovných zostáv, úpravy zároveň súvisia s 

prechodom na Noris Next. 

ask41.pbd – 11.10.2012 rozšírenie výpočtu sankčného úroku. V definícii sankčného úroku je možné 
zadať aj ročné percento sankcie, program následne pri prepočte zohľadní aj prestupný rok. Ku zmene 
sa viaže aj skript prepocet_sankcneho_uroku.sql  viď nižšie. 

adph21.pbd – 9.10.2012 Upravená funkcia - Predzaúčtovanie faktúry dodávateľskej (Trieda 46).  V 
tejto funkcii sa účtuje na základe kontácie prvotného dokladu (T174 - Kontace prv. doklad), ktorá je 
definovaná v konfigurácii zložky - sekcia Predzaúčtovanie. Na základe dátumu dodania na prvotnom 
doklade a definovanej kontácií funkcia viacznačne priradila pre vybrané obdobie kódy DPH také, 
ktorým pre def. obdobie chýbala položka v číselníku sadzieb DPH, na základe čoho sa základ 
preúčtoval toľkokrát, koľko kombinácií kódov DPH priradil pre predzaúčtovanie. 

ask41.pbd – 11.6.2012 Zmena ovplyvňuje najmä zákaznícky upravované alebo vytvorené šablóny - 

funkčnosť formulárových šablón po zadaní 6. – 10. parametra 

nested21sk.pbd – 20.3.2012 Úprava vloženého reportu pre rekapituláciu čerpaných záloh 



_a_out_of_memory_sablony21.pbl, ask41.pbd – 22.02.2012 Oprava chyby „Out of memory“ a 

„Insufficient memory to continue.“ pri aplikovaní šablón (napr. č. 21063, 21128, 21680) a prehľadov 

nad väčšími zostavami dát salda a retrospektívneho salda v module účtovníctvo. 

_patch_ekon21.pbd – 10.2.2012 Doplnenie atribútov platnosti „od do“ na triede č. 19 „Útvar“ 

adph21.pbd – 3.2.2012 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.1-2012 o vykazovaní a evidencií 
DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 
 

_patch_majetok21.pbd – 30.1.2012 zmeny v module Majetok v súvislosti s novelou zákona 595/2003 

Z.z.  o dani z príjmov. 

- zmeny v generovaní odpisového plánu pri rovnomernom a zrýchlenom odpisovaní hmotného 
majetku 

- zobrazenie hodnoty neuplatnenej časti ročného odpisu v prvom roku odpisovania (korekcia) 
a roka prvého technického zhodnotenia na karte daňového odpisu (pri zrýchlenom 
odpisovaní hmotného majetku) 

Noris\Reports\ 

intelrep.pbl - 18.3.2013 Rozšírenie výstupu z reportov - účelom je získanie informácií o stave 

využívania tried, informácie budú využité k optimalizácii procesu konverzie IS Noris Powerbuilder na 

verziu Noris.Next 

 

dph21rep.pbl, UVPOD2-11-FRA-print.pdf, UVPOD2-11-GER-print.pdf, UVPOD1-11-FRA-print.pdf 

UVPOD1-11-GER-print.pdf, UVPOD1-11-ENG-print.pdf ,UVPOD2-11-ENG-print.pdf, UVPOD2-09b-

print.pdf, UVPOD1-11-print.pdf, UVPOD2-09-print.pdf - 1.3.2013 K tejto distribúcií sa viaže 

metodický pokyn č.2-2013 o vykazovaní a evidencií DPH 

 

 

dph21rep.pbl – 21.2.2013  Oprava chyby exportu a tlače formulára DPH pre rok 2013: 
• export výkazu DPH do XML aj pre rok 2013 
• tlač výkazu DPH do PDF (fdf) aj pre rok 2013  
• Názvy exportovaných súborov do xml doplnené o identifikáciu obdobia (napr. DPH_201301.xml)  

 

dph21rep.pbl, sk_dph03.pbl – 24.1.2013 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.1-2013 
o vykazovaní a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 
 

maj21rep.pbl - 13.12.2012 Upravená šablóna  „INT - Inv. súp. (ZO,UT,UM) k mes.“ - stĺpec budova, 

miestnosť obsahuje referenciu a názov spojenú cez pomlčku 

maj21rep.pbl - 28.11.2012 Inventúrny súpis podľa zodpovedných osôb k dátumu. Pridané stĺpce 

„Utvar, Budova-miestnost, Datum zaradenia“, vypustený stĺpec „Poradove cislo, Kod“. Šablóna má 

názov „INT - Inv. súp. (ZO,UT,UM) k mes.“  a viaže sa ku nej skript:   

Majetok\006_Inv_sup_zoutumdz_k_mes.sql 

sestavy.pbl – 31.10.2012 distribúcia štandardných účtovných zostáv, úpravy zároveň súvisia s 

prechodom na Noris Next. 

majetrep.pbl - 25.10.2012 Rozšírenie zobrazovania čísla karty majetku na šablónach 



• 404 – Prehľad odpisov ku karte majetku 

• 140 – Prehľad pohybov ku karte majetku 

 

intelrep.pbl - 27.3.2012 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.3-2012 o vykazovaní a evidencií 

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

 

milbrep.pbl, vino21_r.pbl, kerkorep.pbl, emgnested21.pbl, emgrep.pbl, prisp21r.pbl, 

prisp21r_nested.pbl, steferep.pbl, rozp21re.pbl, oopprep.pbl, pfmagi.pbl, pzo21r.pbl, pozmajr.pbl, 

dlzask21.pbl, user_krs.pbl, sk_dph03.pbl, stfm21r.pbl, Pozagas7.PBL, bm.pbl, bohunka.pbl, 

POZAGAS.PBL, probrep.pbl, gasrep21.pbl, popl21r.pbl, kovotvar.pbl, mag21rep.pbl, vegumrep.pbl, 

adminpbg.pbl, pbgsm21r.pbl, kovnested21.pbl, uniporep.pbl, dfnsprep.pbl – úpravy tlačových 
zostáv podľa požiadaviek našich zákazníkov. 
 

dph21rep.pbl – 17.2.2012 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.2-2012 o vykazovaní a 
evidencií DPH  http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 
 

dph21rep.pbl, DPH-12-potvrdenie-print.pdf, DPH-12-print.pdf – 8.2.2012 K tejto distribúcií sa viaže 
metodický pokyn č.1-2012 o vykazovaní a evidencií DPH   
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 
 

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\Skript\   

alter_sp_jadro_uo.sql– 18.3.2013 Rozšírenie výstupu z reportov - účelom je získanie informácií o 

stave využívania tried, informácie budú využité k optimalizácii procesu konverzie IS Noris 

Powerbuilder na verziu Noris.Next. 

 

dph_metodika1-2013.sql – 24.1.2013 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.1-2013 

o vykazovaní a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 

 

E02_alter_inventura_fifo_a_config.sql – 25.2.2013 drobné vylepšenia funkcie Inventúra (FIFO, PR 

ceny, k dátumu, úprava funkcie Realizácia predaja cez FM40 nad triedou Faktúry vydané – zadávanie 

čiastočných úhrad faktúr.  

fn21_adresa_string_exe.sql – 25.2.2013 funkcia fn21_meno_osoby_org pre dotiahnutie názvu pre 

organizáciu, zamestnanca alebo kontaktnú osobu. 

alter_nsp_simple_stand_sestava.sql – 31.10.2012 distribúcia štandardných účtovných zostáv, úpravy 

zároveň súvisia s prechodom na Noris Next. 

prepocet_sankcneho_uroku.sql – 11.10.2012 rozšírenie výpočtu sankčného úroku. 



Zmena_f_Vystavenie_pokladnicného_dokladu-SK.sql – 1.6.2012 Zmenový skript testuje, či je na 

databáze zavedená funkcia Vystavenie pokladničného dokladu SK. 

alter_utvar_typ_platnost_od_do.sql – 13.2.2012 Doplnenie atribútov platnosti „od do“ na triede č. 

19 „Útvar“ 

..\DPH\Metodika2-2013\ 

dph_metodika2-2013.sql – 1.3.2013 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.2-2013 
o vykazovaní a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 
 

..\DPH\Metodika1-2013\ 

dph_metodika1-2013.sql – 24.1.2013 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.1-2013 
o vykazovaní a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 
 

..\DPH\Metodika1\ 

dph_metodika1-2012.sql – 8.2.2012 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.1-2012 
o vykazovaní a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 
 

..\DPH\Metodika3\ 

dph_metodika3-2011.sql - 27.3.2012 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.3-2012 

o vykazovaní a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232 

 

..\Majetok\ 

001_oprava_prepocet_danovych_odpisov.sql - 9.1.2013  Oprava prepočtu daňových odpisov 
 

006_Inv_sup_zoutumdz_k_mes.sql - 28.11.2012  Zavedenie novej šablóny v module Majetok: „INT - 

Inv. súp. (ZO,UT,UM) k mes.“ 
 

oprava_nf_21_vypocet_odp_a_zc_do_int_zostav.sql - 10.10.2012 úprava podporných SQL funkcií 

pre reporty v module Majetok:  210957 / INT - Porovnanie ročných odpisov,  210961 / INT - 

Porovnanie zostatkových cien 

Generovanie_rocplan_leg2012.sql - 30.1.2012 zmeny v module Majetok v súvislosti s novelou 
zákona 595/2003 Z.z.  o dani z príjmov. 

..\OOPP-KHM\ 

03_install_upgrade_po_EURo_ku_2012_12_11.sql - 11.12.2012 inštalačný skript súvisiaci 
s distribúciou knižnice oopp21.pbd viď vyššie. 


