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1. Úvod 
Je ťažké presne nadefinovať celý rozsah činností týkajúcich sa správy domu. Asi najprijateľnejšou definíciou by mohlo  
byť obecné konštatovanie, že správca vykonáva nad spravovaným domom ( teda nad jemu zverenou špecifickou for-
mou majetku ) všetku činnosť, ktorá smeruje k bezpečnému a čo najhospodárnejšiemu užívaniu priestorov spravova-
ného domu. Už z takto obecného konštatovania vidíme, že na správcu je kladený istý stupeň poznania rôznych profes-
ných oblastí. Pokiaľ pri veľkých správcovských firmách je toto riešené viacerými profesne orientovanými pracovníkmi 
- špecialistami, spoločenstvo vlastníkov, alebo správca jednotlivec sa musí sám vysporiadať s celou komplexnosťou 
problematiky správy domu. 
 
„SPRÁVCA EURO“ je program, ktorý má ambíciu stať sa dobrým pomocníkom práve takéhoto správcu. Z tohoto 
dôvodu bol navrhnutý tak, aby umožnil jednoduchú a ľahko ovládateľnú prácu s údajmi domu a pritom poskytol správ-
covi všetky nevyhnutné výstupy podstatné pre správu domu. Súčasťou programu „SPRÁVCA EURO“ je aj jednodu-
ché účtovníctvo, pričom použitie tejto časti programu nie je podmienkou pre prácu len so správcovskou časťou prog-
ramu. 
 
„SPRÁVCA EURO“ bol vytvorený ako Windows orientovaný program. Je teda možné ho prevádzkovať na všetkých 
platformách operačného systému Windows od verzie 98 SE nahor. Program nie je náročný na výkonnosť počítača. 
Zálohovanie dát je treba vykonávať formou zálohovania celej zložky v ktorej je program nainštalovaný. Narábanie s 
údajmi mimo vlastného programu, môže viesť k poškodeniu dát bez spätnej možnosti ich obnovenia. 
 
Pred inštaláciou programu a pred vlastným začatím práce v programe je potrebné prečítania tejto príručky. V príručke 
sú popísané moduly programu, pričom sa vychádza z predpokladu, že užívateľ programu má základné poznatky z 
oblasti správy domu. 
 
Kapitola „Základné pojmy správy domov“ popisuje základné odborné pojmy z oblasti správy v kontexte ich použitia 
v programe. 
Kapitola „Základné pojmy Účtovníctva“ popisuje základné odborné pojmy z oblasti vedenia jednoduchého účtovníc-
tva v kontexte ich použitia v programe. 
V kapitole „Nástroje programu SPRÁVCA EURO“ je uvedený stručný popis stavebných prvkov programu. 
V kapitole „Správa domov“ sú popísané jednotlivé programové moduly týkajúce sa vlastnej správy domu. 
V kapitole „Účtovníctvo“ sú popísané jednotlivé programové moduly týkajúce sa jednoduchého účtovníctva. 
V kapitole „Systém“ sú uvedené pokyny administrácie a údržby programu. Túto kapitolu je potrebné prečítať pred 
začatím práce s programom. 
V kapitole „Prehľad tlačových zostáv“ sú uvedené dôležité tlačové zostavy programu. 
V kapitole „Odporúčaná postupnosť krokov pri práci s programom“ je uvedený popis odporúčanej postupnosti 
krokov práce v programe SPRÁVCA EURO. 
V kapitole „Inštalácia a aktualizácia programu SPRÁVCA EURO“ je popis ako inštalovať program a pokyny pri 
aktualizácii programu. 
V záverečnej kapitole „Obsah“ je uvedený obsah tejto príručky. 
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2. Nástroje programu SPRÁVCA EURO 
 
Program 
Program je vnútorne členený do funkčných celkov – agend, v ktorých sa spracovávajú logicky súvisiace údaje. Niekto-
ré agendy slúžia na zaevidovanie základných údajov a sú použité ako vstupy do spracovania v iných agendách. Príka-
zy, ktorými užívateľ programu spúšťa (aktivuje ) jednotlivé agendy sú zoradené na hornej lište v základnom okne, v 
takzvanom menu. 
 
Okno 
Komunikácia užívateľa s programom prebieha vždy prostredníctvom okna. Počas práce môže byť súčasne zobraze-
ných viacero okien, pričom aktívne je vždy iba jedno. Okno sa stáva aktívnym presunutím kurzora myši na okno a 
stlačením ľavého tlačidla myši. Okná môžeme presúvať po obrazovke počítača, čo dosiahneme presunom kurzora na 
hornú lištu okna a pohybom myši so stlačeným ľavým tlačidlom. 
V hornej časti okna sa nachádza záhlavie okna tvorené názvom okna a ovládacími tlačidlami. Názov okna zvyčajne 
korešponduje s názvom agendy.  

 
 
Tlačidlo          Názov                     Použitie 
 

               Minimalizovať        Nie je prístupné.  
 

               Maximalizovať       Zväčšuje okno na najväčšiu možnú veľkosť. 
 

               Obnoviť                  Vráti sa k predošlej veľkosti okna. 
 

               Zavrieť                    Zavrie okno. 
 
Menu programu 
Po spustení “Malého správcu“ sa na obrazovke počítača zobrazí základné okno programu. Na hornej lište sa nachádza 
menu programu. Menu obsahuje príkazy na spustenie jednotlivých agend programu. Príslušná časť programu sa akti-
vuje kliknutím myšky na príslušný príkaz menu, alebo priamo z klávesnice súčasným stlačením klávesy ALT a pod-
čiarknutého písmena príkazu. Príkazy Menu sú členené do troch hlavných skupín. V skupine Systém sa spúšťajú agen-
dy zabezpečujúce údržbu programu. V skupine Správa domov sa spúšťajú agendy vlastnej správy domov. V skupine 
Účtovníctvo sa spúšťajú agendy jednoduchého účtovníctva. Ďalšie dva príkazy Úpravy a Okno nám pomáhajú pri práci 
s programom.  

 
 
Stránka         
Niektoré okná sú členené do takzvaných stránok, ktoré sa navzájom prekrývajú. Takéto usporiadanie okna umožňuje 
spracovávať väčšie množstvo súvisiacich údajov, ktoré by sa na jedno okno nezmestili. V takýchto oknách sú v hornej 
časti zobrazené záložky jednotlivých stránok. Aktívna stránka je zobrazená, ostatné sú akoby pod ňou skryté. Kliknu-
tím na záložku skrytej stránky sa táto aktivuje a dostane sa hore. 
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Panel nástrojov Práca 

 
Panel nástrojov Práca obsahuje tlačidlá príkazov, prostredníctvom ktorých sa riadi práca v aktuálnom okne. Aktívne 
tlačidlá, ktoré môžeme v danom okamžiku práce použiť sú zvýraznené. 
 
Tlačidlo      Názov tlačidla           Použitie 
  

 Nový záznam             Aktivuje režim Nový záznam a umožní zapísať nový záznam do agendy. 
 
 Zápis                          Vykoná zápis nového záznamu, alebo zmien v údajoch záznamu už existujúceho. 
 
Bez zápisu                   Zamietne všetky zmeny a obnoví pôvodný stav aktuálneho záznamu. 

Vymazanie   Vymaže aktuálny záznam. 
                  
Väzba na objekt           Pozrite nižšie odsek Väzba na objekt. 
 

 Zrušenie väzby            Zruší väzbu zoznamov, ak bola predtým vykonaná. 
       na objekt 
 

 Tlač                             Aktivuje modul Tlačový výstup (Pozri ďalej). 

Návrat 
                                Ukončí prácu v agende a uzavrie aktuálne okno. 

 
Príkazy panelu Práca je možné aktivovať aj voľbou príslušného príkazu menu Práca, alebo 
priamo z klávesnice zadaním kombináciou kláves [CTRL] a písmena: 
N – vytvoriť nový záznam 
D – vymazať aktuálny záznam 
S – uložiť všetky zmeny vykonané v aktuálnom zázname 
B – ukončiť prácu v aktuálnom zázname bez zmeny 
P – aktivovať tlač ( ak je kdispozícií tlačová zostava ) 
T – návrat 

                                             a podčiarknutého písmena príkazu 
 
Väzba na objekt 
Program umožňuje súčasné zobrazenie vzájomne naviazaných záznamov rôznych agend. Akcia Väzba na objekt sa 
spustí kliknutím myšky na ikonu.  
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Program ponúkne možnosť výberu z 
predvolených agend, ktorých záznamy 
sú naviazané na aktuálny záznam. 
Napríklad ak pri aktívnom okne 
Priestory, aktivujete príkaz Väzba na 
objekt, program ponúkne možnosť 
vybrať zoznamy Vchody, Variabilné 
symboly a Väzba priestorov k NM. Ak 
si vyberiete Variabilné symboly, otvorí 
sa druhé okno, v ktorom je zobrazená 
agenda variabilných symbolov, s 
jediným záznamom VS, ktorý 
prislúcha aktuálnemu priestoru. 
Pohybom po záznamoch agendy prie-
storov, sa súčasne zobrazujú príslušné 
VS v druhom okne. 

 
 
Režimy práce 
Okná, v ktorých sa evidujú a spracovávajú údaje jednotlivých agend, bývajú zvyčajne členené na aktualizačnú časť – 
horná časť okna, v ktorej sa zadávajú alebo prepisujú údaje spracovávaného riadku a prehľadovú časť – dolný prehľad, 
v ktorom sú zobrazené všetky záznamy agendy. 
Pri práci program umožňuje užívateľovi používať tri režimy práce a aktuálny režim sa zobrazuje v záhlaví okna. 
Nový záznam    Režim Nový záznam umožňuje vytvoriť nový záznam agendy. Vstúpime doň prostredníctvom 
                          hlavného menu príkazom Práca - Nový záznam, alebo kliknutím na tlačítko Nový záznam v paneli 
                          Práca.. Ak aktivujete agendu, v ktorej ste ešte nezaevidovali žiaden záznam, okno sa otvorí hneď 
                          do režimu Nový záznam.  

                          
Prezeranie         Pri aktivovaní zoznamu, v ktorom už sú evidované údaje, otvorí sa automaticky okno v režime 
                           Prezeranie. Program umožňuje súčasne otvoriť viacero okien tej istej agendy, pričom sú od seba 
                           rozlíšené poradovým číslom (nový záznam sa však dá robiť len v jednom okne). 

                         
Oprava              Ak užívateľ začne prepisovať údaje v okne, ktoré je v režime Prezeranie, okno sa automaticky 
                          prepne do režimu Opravy. Vtedy je možné meniť údaje v poliach aktuálneho záznamu. 

                        
Prehľadová časť okna 
V spodnej časti okna ( nazývame ju „prehľad“ ) sú v riadkoch zobrazené jednotlivé záznamy, ktoré sme zapísali pri 
aktualizácii. Záznam, s ktorým práve v zozname pracujeme nazývame aktívny záznam a je zvýraznený a označený 
čiernym trojuholníkom. Záznam sa aktivuje kliknutím myši na príslušný riadok v prehľade. Ak agenda obsahuje viac 
záznamov ako sa zmestí do prehľadu, môžeme sa po jednotlivých záznamoch pohybovať ťahom myšky prostredníc-
tvom vertikálneho bežca. Ak je záznam tvorený väčším počtom údajov – polí, môžeme sa po jednotlivých poliach 
záznamu pohybovať ťahom myšky prostredníctvom horizontálneho bežca. Jednotlivé stĺpce v prehľade je možné me-
dzi sebou premiestňovať tak, že klikneme na hlavičku stĺpca (napr. Správa od), držíme ľavé tlačidlo a pohybom myšky 
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presunieme stĺpec. Podobne možno meniť aj šírku stĺpca tak, že ľavým tlačidlom na myši klikneme na hranicu medzi 
dvoma stĺpcami v hlavičke, a posunom myšky zmeníme šírku stĺpca. 
 

 
 
Údaje sa v agendách evidujú v poliach v hornej časti okna (prehľadová časť slúži len na posun po záznamoch a preze-
ranie) Program kontroluje vyplnenie resp. nevyplnenie tých polí, ktoré sú povinnými údajmi a ich vyplnenie umožní 
zápis záznamu, čo sa prejaví tým, že sa zvýrazní tlačítko Zápis v paneli nástrojov. Pokiaľ nie sú všetky povinné údaje 
vyplnené, tlačítko Zápis nesvieti a zmeny v zázname sa nezapíšu. Máte možnosť doplniť povinné údaje, alebo zamiet-
nuť zmeny tlačítkom Bez zápisu. Odporúčame užívateľovi evidovať aj údaje, ktoré nie sú povinné k zápisu, pretože 
všetky údaje, ktoré sa v jednotlivých agendách evidujú slúžia pri ďalšom spracovaní a zobrazujú sa na tlačových vý-
stupoch. Pri popise okien v príručke zobrazíme hrubým písmom (takzvaný bold) názov povinného údaja. 
 
Pole 

Pole, ktoré je biele (vysvietené ), slúži na zápis a zmeny hodnôt údajov. 
V niektorých prípadoch program ponúka užívateľovi preddefinovanú                
hodnotu údaja, ktorú užívateľ potvrdí alebo ju prepíše na takú, ktorú                                                   
potrebuje. Pred poľom je uvedený jeho názov. 

Informa čné pole 
Pole, ktoré nie je vysvietené (má šedé pozadie), obsahuje údaje, ktoré nemožno na danej 
obrazovke prepísať. 
 

Dátumové pole 
Poradie údajov je deň (2 čísla), mesiac (2 čísla) , rok (4 čísla). Program testuje 
logiku zadávaných údajov a to v kontexte použitia poľa. 

 
ComboBox 

  
ComboBox je špeciálne pole, ktoré umožňuje výber záznamu z ponuky. 
 
Kliknutím ľavým tlačítkom myši na šípku v pravej časti ComboBoxu nastane zobrazenie 
ponuky. Zobrazené záznamy sú čerpané zo zoznamu, ktorý je priradený danému Combo-
Boxu, sú pevne naprogramované v programe. 
 
 
Kliknutím pravého tlačítka na ComboBox sa zobrazí ponuka príkazov: 
Nový - umožní vstup do zoznamu, z ktorého čerpá ComboBox a vytvoriť nový záznam. 
Obnov – obnoví stav ComboBoxu. 
 
 

Spínač 
Zopnutý spínač spôsobí, že pri ňom uvedená vlastnosť (funkčnosť) bude 

v programe vypoužívaná. Zopnutie spínača sa prejaví príznakom . 
 
Prepínač 

Prepínač umožňuje voľbu jednej z viacerých 
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ponúkaných možností. Realizuje sa kliknutím 
na príslušný krúžok a prejaví sa čiernym bodom. 
 
Ikona výberu zo zoznamu 

                 Po kliknutí na ikonu je užívateľovi ponúknutá obrazovka výberu zoznamu, z ktorého 
                 si užívateľ programu môže vybrať jeden záznam. 
                 Výberu môže predchádzať zoradenie záznamov pomocou ComboBoxu Zoradenie, 

                                a po nastavení sa na zvolený záznam sa tento vyberá tlačítkom Vybrať . 
 

 
 
Informa čné okno 
Program ponúka možnosť zobrazenia spracovávaných údajov prostredníctvom informačných okien. Pre jednotlivé 
problémovo orientované oblasti programu sú vytvorené samostatné informačné okná. Informačné okno sa prevažne 
aktivuje koncovým príkazom z hlavného menu Informácie. Informačné okno býva členené na dve stránky. Na stránke 
Nastavenie kritérií výberu užívateľ programu zadáva výberové kritéria, na základe ktorých budú zobrazené len tie 
záznamy zo všetkých evidovaných údajov, ktoré spĺňajú tieto kritéria. Súčasne má užívateľ možnosť určiť poradie 
zobrazenia vybraných záznamov. Výberové kritéria sú prevažne tvorené zadaním časového obdobia, do ktorého spada-
jú požadované údaje a vybraním skupiny/triedy ponúknutej programom prostredníctvom ComboBoxu Výber. V prípa-
de opakovaného zadávania kritérií výberu sa tieto kumulujú a výsledkom výberu sú tie údaje, ktoré spĺňajú zadané 
kritéria. Na stránke Zobrazenie informácií program zobrazuje vybrané záznamy údajov. Prostredníctvom ktorej tlačo-
vej zostavy budú vybrané údaje zobrazené, určí užívateľ programu výberom tlačovej zostavy cez ComboBox Tlačové 
zostavy. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 

Všetky predpisy 
Zopnutý prepínač určuje výberové kritérium časového obdobia z prislúchajúcich dátumových polí. 
 

/ Od – Do Pri nastavení prepínača do polohy Všetky nebude použitý výber časového obdobia. 

Výber 
ComboBox umožňuje vybrať z programu ponúkaných možných skupín dát. Opakovaným zadáva-
ním výberu nastáva kumulácia požiadaviek na výber. 

Prehľad 
Výberu 

ComboBox, ktorý zobrazuje všetky zadané kritéria výberu . 
 

Zoradenie podľa ComboBox umožňuje stanoviť, podľa ktorého poľa budú vybrané záznamy údajov zobrazené. 

Tlačové zostavy ComboBox umožňuje vybrať príslušnú tlačovú zostavu, ktorá má byť použitá na tlač vybraných 
údajov. 

Zobraziť výber Príkazové tlačítko, ktorým sa spúšťa akcia výberu. 

 
Tlačový výstup 
Tlač je zvyčajne realizovaná v informačnom okne. Akcia tlače sa realizuje ikonou príkazu Tlač na panely nástrojov. 
Užívateľ má k dispozícii možnosť: príkazom Obrazovka smerovať tlačovú zostavu na obrazovku ( takzvaný vzhľad 
tlače ), príkazom Tlačiareň priamo na tlačiareň, príkazom Do súboru TXT do súboru, alebo do súboru RTF do súboru, 
typu RTF. Práca sa ukončí príkazom Koniec . 
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3. Základné pojmy Správy domov 
 
Firma 
Program umožňuje vytvoriť viacero samostatných údajových celkov. Táto črta programu umožňuje správcovi posky-
tovať svoje služby viacerým spoločenstvám vlastníkov a pritom evidovať dáta jednotlivých domov vzájomne oddele-
né. Hovoríme, že program je viac firemný. Spoločenstvo vlastníkov, alebo správca spravujúci len jeden dom, alebo 
viacero domov toho istého majiteľa pracuje len s jednou firmou. Aj takýto správca môže pre svoju potrebu vytvoriť 
ďalšiu cvičnú firmu a vyskúšať si na nej funkcie programu. Schopnosť použitia programu súčasne pre viacero firiem 
musí byť programátorsky uvoľnená na základe zakúpenia príslušnej licencie programu. 
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Spoločenstvo vlastníkov / správca 
Výkon správy realizuje správca – je to spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ( §7 Zákona 182/1993 
Z.z.- ďalej len Zákon) alebo fyzická alebo právnická osoba na základe zmluvy o výkone správy (§8 Zákona). V texte 
tejto príručky z dôvodu skracovania budeme používať pojem správca pre obe formy výkonu správy. 
 
Dom 
Výkon správy poskytuje správca vždy domu ako celku. 
 
Vchod domu 
Jeden dom môže mať viacero vchodov. Priestory v programe evidujeme nie priamo na dom, ale na vchod domu, čím 
získavame možnosť pri výbere informácií z programu zúžiť výber len na údaje za vchod domu. Táto vlastnosť prog-
ramu korešponduje s požiadavkou vlastníkov rozdeliť evidenciu a informácie podľa vchodov. Dom môže byť repre-
zentovaný len jedným vchodom. 
 
Priestor 
Vchod je tvorený priestormi domu. Správca pre každý priestor musí vyplniť údaje, ktoré využívajú ostatné agendy 
programu. 
 
Priestor je určený identifika čnými údajmi priestoru : 
- lokalizácia priestoru zadaním vchodu domu ( čím je určená adresa ) 
- názov priestoru 
- číslo priestoru 
 
Správna identifikácia priestoru zabráni neskôr možnosti spochybnenia sledovaných údajov na priestore. 
 
Priestor má priradený typ priestoru: 
- byt 
- nebytový priestor 
- spoločný priestor 
- garáž 
 
 
Na priestore sledujeme technické údaje ako sú: 
- podlahová plocha (zákon.c.182/93 Z.z.§2 ods.7 ) 
- vykurovaná plocha 
- vykurovaný objem 
- spoluvlastnícky podiel na dome 
- pomerové merače 
Všetky sledované údaje môžu byť v programe použité pri rozúčtovaní nákladov na jednotlivých vlastníkov (ďalej len 
rozúčtovanie ) a preto je potrebné venovať pozornosť ich zisteniu a správnemu zaevidovaniu. Tým, že počas roka 
môže nastať zmena v sledovaných hodnotách priestoru (napr. prístavba zmení plochu priestoru, alebo priestor nebol z 
nejakého dôvodu vykurovaný ), tieto zmeny je nutné zaevidovať aj v programe. Opäť to môže mať vplyv na rozúčto-
vanie. Program umožňuje zobraziť celú históriu zmien v priestore, aj s dátumom odkedy zmena nastala. 
 
Účty domu 
Najčastejšie je pre spravovaný dom vytvorený jeden bankový účet. Stáva sa, že sa vlastníci rozhodnú pre samostatný 
bankový účet fondu prevádzky údržby a opráv (ďalej len fond) a pre samostatný účet ostatných služieb ( zvyčajne sa 
toto rozhodnutie prijíma z dôvodu čo najtransparentnejšieho preukazovania narábania s prostriedkami fondu údržby 
prevádzky a opráv ). Podstatným údajom pre prácu s fondom je prepínač ktorým sa umožňuje určiť sledovanie fondu 
pomocou samostatného bankového účtu Program podporuje takúto požiadavku a upozorňuje užívateľa pri rozpise 
preddavkových pladieb, na ktorý účet a akú čiastku má uhradiť. V prípade požiadavky, sledovania stavu účtu fondu 
prevádzky údržby a opráv, odporúčame hneď od počiatku založiť samostatný účet pre fond. Samostatný účet pre fond  
je možné v programe aj simulovať (pozri ďalej). 
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Užívatelia a vlastníci priestorov 
Vlastník priestoru je osoba, ktorá priestor vlastní. Užívateľ priestoru je osoba, ktorá priestor užíva. V oboch prípadoch 
sa môže jednať o fyzickú alebo právnickú osobu. Zvyčajne býva vlastník aj užívateľom priestoru. Program umožňuje 
vytvárať predpis a evidovať úhrady len na jednu osobu. V prípade, že sú na priestore zložitejšie užívateľskovlastnícke 
vzťahy, musia byť ošetrené v pomocnej evidencii správcu. Nie je totiž možné programovo ošetriť rôznu variabilitu 
neštandardných vzťahov, a súčasne nezaťažiť správcu zložitou evidenciou. Ak v programe bude použitý pojem užíva-
teľ priestoru, bude tento pojem vždy reprezentovať označenie osoby, na ktorú je vystavený variabilný symbol a na 
ktorú je smerovaná služba výkonu správy. 
 
Variabilný symbol 
Variabilný symbol ( ďalej v texte len VS ) je identifikátorom vzťahu osoby užívajúcej priestor a priestoru. Inými slo-
vami VS predstavuje kód, ktorý je priradený užívateľovi konkrétneho priestoru za účelom evidencie jeho platobných 
povinností. Prostredníctvom VS sa v programe sledujú finančné operácie týkajúce sa užívateľa priestoru. Na VS sa 
tvorí zálohový predpis, sledujú sa úhrady a rozúčtovávajú sa náklady domu. 
 
Vzor predpisu 
Užívateľ priestoru má povinnosť hradiť na účet domu preddavkové platby ( zálohy )za služby spojené s užívaním prie-
storu a domu a ostatné dohodnuté úhrady. Vzor predpisu predstavuje akúsi šablónu, podľa ktorej sa generujú pravidel-
né mesačné, alebo iné predpisy, t.j. samotné pohľadávky na užívateľa alebo vlastníka. Vzor predpisu je tvorený polož-
kami, kde každá položka zodpovedá službe, ktorú daný priestor poberá. Vzor predpis sa tvorí vždy pre konkrétny va-
riabilný symbol – VS. Ak treba zvýšiť alebo znížiť zálohové platby, treba vytvoriť nový vzor predpisu, s dátumom od 
kedy sa majú platiť zálohy v danej výške a podľa neho vygenerovať nové predpisy. V programe SPRÁVCA EURO sa 
eviduje celá história všetkých vzorov predpisov tak, ako sa v čase menili. Program umožňuje prepísať starý vzor pred-
pisu opakovane podľa zmeneného vzoru predpisu pregenerovať staré predpisy. 
 
Zálohový predpis 
Hneď na začiatok treba upozorniť, že až zálohový predpis (ďalej len predpis) vygenerovaný podľa vzoru predpisu je 
pohľadávkou voči užívateľovi alebo vlastníkovi za služby, ktoré poberá za určité obdobie. Podmienkou vytvorenia 
predpisu je mať vytvorený VS za daný priestor a užívateľa. Každý predpis je potom jednoznačne identifikovaný varia-
bilným symbolom ( VS ) a špecifickým symbolom ( ŠS ). Užívateľ programu vytvára predpis buď priamo zadaním 
jednotlivých súm za služby, alebo vygenerovaním z vopred pripraveného vzoru predpisu. Predpis sa vytvára vždy len 
za určité obdobie. Predpis je tvorený položkami, ktoré zodpovedajú jednotlivým sumám za poberané služby. Predpis sa 
môže prepisovať, vymazať, prípadne opakovane vytvoriť. V programe SPRÁVCA EURO sa evidujú všetky vytvorené  
redpisy. 
 
Generovanie predpisu 
Generovanie predpisu je pomôcka, ktorá vám umožní automaticky a hromadne vytvoriť predpisy (teda pohľadávky) za 
obdobie, ktoré si zadáte pre všetky variabilné symboly, ktoré majú vytvorené vzory predpisov. Napríklad, ak chcete  
vytvoriť predpisy pre užívateľov na najbližších 6 mesiacov, generovanie vám to umožní. 
 
 
 
 
Špecifický symbol 
Špecifický symbol (skrátene ŠS ), je kód pridelený predpisu pri jeho vygenerovaní. ŠS pomáha rozlíšiť jednotlivé 
predpisy vystavené pre toho istého užívateľa ( teda na ten istý VS ). Ak budete uvádzať, alebo si vyberiete špecifický 
symbol z ponuky predpisov, urcíte tým, za aké obdobie bola úhrada zaplatená. 
 
Konto Variabilného symbolu 
Pod pojmom konto VS budeme rozumieť prehľad všetkých predpisov a úhrad užívateľa alebo vlastníka priestoru. 
Tento prehľad poskytuje podrobné sledovanie platobnej disciplíny jednotlivých užívateľov alebo vlastníkov. Program 
poskytuje aj sledovanie celkových preplatkov resp. nedoplatkov užívateľov alebo vlastníkov. 
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Služby 
Pre každú službu musíte stanoviť výšku preddavkovej platby - zálohy a na konci roka vykonať vyúčtovanie preddav-
kov. Z dôvodu zjednodušenia práce užívateľa programu sú do zoznamu služieb zaradené aj odmena za správu (Odme-
na) a fond prevádzky údržby a opráv (FPÚaO). Z hľadiska evidovania v programe sa totiž s nimi narába ako s bežnými 
službami. Ich špecifickou črtou je to, že náklady týchto dvoch „služieb“ nie sú na konci roka rozúčtované medzi užíva-
teľov priestoru. ( Pozrite ďalej podrobnejšie vysvetlenie týchto pojmov. ) Preto v ďalšom texte príručky budeme vždy 
pod službou uvažovať okrem bežných služieb aj tieto dve neštandardné „služby“. Tam, kde v príručke bude treba upo-
zorniť na ich zvláštnu polohu, bude uvedené príslušné vysvetlenie. Pre každú službu je možné určiť, či náklady evido-
vané na nákladovom mieste pre danú službu majú alebo nemajú byť rozúčtované. Ak majú byt náklady za daný rok 
rozúčtované, musia prináležať svojim obdobím do roku rozúčtovania. 
 
Nákladové miesto 
Nákladovým miestom, skrátene NM, nazývame evidenčné miesto, na ktoré smeruje užívateľ programu všetky náklady 
domu za danú službu. Inými slovami, NM slúži ako zásobník evidencie všetkých nákladov domu za danú službu. Teda 
pre každú službu, ktorú dom poberá, musí správca v programe vytvoriť NM. NM okrem funkcie kumulovania nákla-
dov, má aj funkciu stanovenia spôsobu ich rozúčtovania na všetky priestory, ktoré túto službu poberajú, a to prostred-
níctvom jednotky rozúčtovania. Nákladové miesta správca podľa potreby v čase vytvára a ukončuje. Hovoríme teda o 
období platnosti NM. Zvyčajne sa platnosť NM končí vtedy, keď dom danú službu prestane poberať alebo keď sa 
zmení požiadavka na spôsob rozúčtovania nákladov pre danú službu. Je možné, že dom preruší poberanie danej služby 
a po nejakom čase ho začne opakovane poberať. V takomto prípade ukončí správca NM s dátumom ukončenia, ktorý 
sa rovná dátumu ukončenia poberania tejto služby a vytvorí nové NM pre túto službu s dátumom vytvorenia, ktorý sa 
rovná dátumu znovu začatia poberania tejto služby, pričom tento dátum musí byt vyšším ako dátum ukončenia pred-
chádzajúceho NM. 
 
Väzba priestoru na nákladové miesto 
Ku každému vytvorenému NM treba pripojiť priestory, ktoré z NM danú službu poberajú – hovoríme o naviazaní 
priestorov na NM. Stáva sa , že nie všetky priestory domu totiž poberajú všetky služby domu. Pre takéto priestory sa 
nevytvorí väzba na NM danej služby. Preto pre každý priestor musí správca vytvoriť väzbu priestoru na NM tej služby, 
ktorú priestor poberá. Pri vytváraní väzby súčasne správca eviduje aj časové obdobie, za ktoré bola služba priestorom 
poberaná. Pre zjednodušenie práce program umožňuje vytvoriť väzby hromadne za každé NM pre všetky priestory 
domu. Túto črtu môže využiť užívateľ programu aj tam kde sa nachádza priestor ktorý službu nepoberá a to tak, že po 
hromadnom vytvorení väzby vymaže zo zoznamu väzby týchto priestorov. 
 
Náklady 
Zaplatením poberaných služieb dodávateľovi vznikajú domu náklady, ktoré správca eviduje s konečným cieľom ich 
rozúčtovaniu na jednotlivých užívateľov tých priestorov domu, ktoré tieto služby poberajú. Náklad, ktorý nie je rozúč-
tovateľný správca nebude evidovať ako náklad k rozúčtovaniu. Zvláštne postavenie má Fond prevádzky údržby a 
opráv. Správca náklady eviduje na nákladových miestach. Touto evidenciou je zabezpečené, že každému nákladu je 
priradené nákladové miesto, na ktorom bude náklad evidovaný, obdobie, ktorého sa náklad týka a spôsob rozúčtovania. 
 
Fond prevádzky údržby a opráv 
Fond prevádzky údržby a opráv ( v texte ďalej len skrátene fond alebo FPÚaO ) sa zriaďuje zo zákona ako fond na 
pokrytie nákladov za spoločné časti domu. Do fondu prispievajú užívatelia - vlastníci formou stálej platby. Program 
umožňuje sledovať fond prostredníctvom samostatného účtu ( pričom tento účet môže byť reálny bankový účet, alebo 
len fiktívny, ktorý len simuluje samostatný bankový účet). Ak je vytvorený samostatný účet pre fond, program umož-
ňuje sledovať platby do fondu. Náklady fondu sleduje správca prostredníctvom NM, ktoré je vytvorené nad službou 
FPÚaO. Výsledkom evidencie nákladov fondu nie je ich rozúčtovanie, ale konštatovanie, že za dané obdobie takéto 
náklady fondu vznikli. Pozn.: Fond nie je bežná služba, ale pre zjednodušenie evidencie bol fond zaradený do zoznamu 
služieb, kde sa užívateľovi ponúka ako nerozúčtovateľná služba. 
 
Odmena za správu 
Odmena za správu ( ďalej len odmena ) sa zvyčajne hradí správcovi formou stálych platieb.  
Pozn.: Z dôvodu zjednodušenia bola odmena zaradená do zoznamu služieb. Ak by správca uzatvoril dohodu s vlast-
níkmi o rozúčtovaní svojich nákladov, môže byť aj odmena rozúčtovateľná. 
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Nájomné 
V prípadoch že vlastník neužíva priestor, ale má nájomníka, program umožňuje, aby správca v rámci preddavkového 
predpisu stanovil aj výšku nájmu a vyberal ho v rámci úhrad predpisu. Ostatné vysporiadanie sa správcu a vlastníka 
ako nakladať s vyzbieranými úhradami nájomného nie je predmetom evidovania v programe. 
 
Nárok na dotáciu na teplo 
Nárok na čerpanie dotácie za teplo vzniká užívateľovi bytu na základe naplnenia legislatívou určených podmienok. 
Správca potvrdzuje stav splnenia nároku na dotáciu na teplo v agende variabilných symbolov a to vyznačením prízna-
ku „Nárok na dotáciu na teplo“ pre daný VS. Tento údaj sa využíva pri vyúčtovaní tepla. 
Pozn.: Položka ponechaná iba z dôvodu zachovania kompaktibility, už sa nepoužíva ! 
 
Ceny vody 
Cena vody je regulovaná, a to v členení rôznej ceny vody pre byty a nebyty, a na vodné a stočné. Preto správca musí 
zaevidovať všetky zmeny cien vody. Tieto údaje používa program pri rozúčtovaní nákladov za vodu. 
 
Spolubývajúce osoby 
Program umožňuje evidovať spolubývajúce osoby pri hlavnom užívateľovi priestoru. Zo zoznamu spolubývajúcich 
osôb je možné automaticky naplniť tabuľku osobomesiacov. 
 
Osobomesiace 
Často používanou jednotkou rozúčtovania nákladov je počet osôb užívajúcich priestor. Nakoľko sa počet osôb v čase 
môže meniť, správca eviduje počet osôb pre každý mesiac roka. Hovoríme o osobomesiacoch. Čísla osobomesiaca 
môžu byť aj desatinné čo umožňuje zaevidovať aj osobu, ktorá neužívala priestor celý mesiac. 
 
Rozúčtovanie nákladov na služby 
Rozúčtovanie nákladov na služby je programom vykonané prerozdelenie ( rozúčtovanie ) evidovaných nákladov na 
služby dodané do domu, na jednotlivých vlastníkov priestorov teda na jednotlivé VS. Algoritmus rozúčtovania zo-
hľadňuje legislatívou určené pravidlá rozúčtovania a užívateľom v programe nastavené hodnoty parametrov rozúčto-
vania. Rozúčtovanie sa realizuje prepočtom z podielov, ktoré program vypočítava, podľa jednotiek rozúčtovania 
všetkých priestorov naviazaných na dané NM . Vypočítané podiely zohľadňujú aj zmeny v čase. ( Napr. služba 
teplo sa rozpočítava na dva identické priestory podľa jednotky rozúčtovania vykurovaná plocha priestorov (napr. 
70m2). Potom prvý vlastník, ktorý poberal službu teplo celý rok, bude mat podiel 70 a druhý vlastník priestoru, ktorý 
poberal službu len ½ roka bude mat podiel 35 na celkovej sume nákladov za výťah. ) 
 
Pevný náklad 
Pod pevným nákladom rozumieme taký náklad za daný typ služby, ktorý je smerovaný priamo na vlastníka priestoru. 
To značí že takýto náklad nie je evidovaný na NM, ale priamo na VS. Pri rozúčtovaní nákladov na služby, je suma 
nákladov za daný typ služby ponížená o sumu pevných nákladov a VS na ktorom je pevný náklad evidovaný nevstupu-
je do rozúčtovania nákladov z NM. Ak je z nejakého dôvodu potrebné zmeniť výšku podielu daného VS na rozúčtova-
ní nákladov za daný typ služby, použijeme koeficient ktorým sa príslušný podiel prenásobí, čím dochádza k zvýšeniu, 
resp. zníženiu podielu. 
 
Vyúčtovacia faktúra 
Výstupom z vyúčtovania je „vyúčtovacia faktúra“ vystavená na konkrétny VS. Vo vyúčtovacej faktúre sú porovnané 
zaplatené preddavky s rozúčtovanými nákladmi za obdobie jeden kalendárny rok. 
 
 
 

4. Základné pojmy Účtovníctva 
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Účtovníctvo 
Pod pojmom účtovníctvo budeme v príručke programu SPRÁVCA EURO rozumieť ponúkané programové moduly, 
ktoré spolu s použitím pomocnej evidencie umožnia užívateľovi programu vedenie jednoduchého účtovníctva spolo-
čenstva vlastníkov bytov. Ako pomocná evidencia sa používajú aj špecializované moduly správy domu. Použitie prog-
ramových modulov účtovníctva vyžaduje, aby užívateľ programu mal základné znalosti problematiky vedenia jedno-
duchého účtovníctva. 
 
Účtovný zápis 
Účtovným zápisom evidujeme účtovný prípad. Účtovný zápis musí byť preukázaný účtovným dokladom. Účtovnému 
zápisu sa priraďuje príslušný druh finan čného pohybu : Banka príjem / Banka výdaj / Pokladňa príjem / Pokladňa 
výdaj / Zostatok banka / Zostatok pokladňa / Uzávierková operácia. Účtovný zápis sa podľa potreby člení na jeden 
alebo viacero položiek účtovného zápisu, pričom celková čiastka účtovného zápisu sa musí rovnať súčtu čiastok jed-
notlivých položiek zápisu. Každej položke účtovného zápisu sa priraďuje príslušný druh účtovnej položky ( ďalej len 
druh položky ). V programe je predplnený zoznam druhového členenia účtovných položiek ( použité skratky značia PD 
– príjem daňový, PN – príjem nedaňový ), pričom užívateľ má možnosť pridávať a upravovať druhy položiek podľa 
svojich potrieb v rámci druhového členenia položiek (ďalej len druhové členenie ). 
( Príklad: Užívateľ potrebuje oddelene sledovať príjmy z reklamy. V programe je už predefinované v druhovom člene-
ní PD - Ostatné príjmy. Užívateľ pridá k druhovému členeniu PD - Ostatné príjmy nový druh položky PD–Príjmy z 
reklám. K tomuto druhu položky bude priraďovať tie čiastky účtovného zápisu, ktoré sa budú týkať príjmu z reklamy. 
V peňažnom denníku bude síce zobrazený v stĺpci druhového členenia PD - Ostatné príjmy súčet všetkých čiastok 
položiek evidovaných na všetkých druhoch položiek, ale v informačnej zostave bude už zobrazená druhová položka 
Príjmy z reklám samostatne ). 
 
Peňažný denník 
Je účtovnou knihou, v ktorej sa zachytáva pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v banke ( príjmy a 
výdaje ) a to v požadovanom členení predovšetkým pre daňové účely. Každý obdržaný príjem alebo zaplatený výda-
vok spoločenstva musí byť zaúčtovaný a to nezávisle od jeho výšky. 
 
Priebežná položka 
Slúži na účtovanie prevodov medzi pokladnicou a bankovým účtom a medzi bankovými účtami. 
 
Pohľadávky a záväzky 
Najväčším zdrojom príjmu spoločenstva sú mesačné platby užívateľov/vlastníkov. Platby sa zaznamenávajú do denní-
ka, až keď ich spoločenstvo skutočne dostane. Preto je potrebné viesť samostatné záznamy o sumách dlžných spolo-
čenstvu v Knihe pohľadávok. 
Výdavky spoločenstva tvorí najmä preplácanie faktúr dodávateľov služieb. Zápis do knihy záväzkov sa robí, keď ob-
držaná faktúra nie je okamžite uhradená. Po úhrade obdržanej faktúry sa robí zápis do peňažného denníka aj do knihy 
záväzkov. 
Pohľadávky a záväzky sú v programe štruktúrované do kategórií : Dobropis / Faktúra / Ťarchopis / Zálohová faktúra / 
Iná pohľadávka, pričom každá kategória je členená do takzvaných typov pohľadávok a typov záväzkov, ktoré pre 
každú kategóriu zakladá užívateľ programu podľa svojej potreby. 
 
 
 
Veritelia a dlžníci 
Je spoločná evidencia fyzických alebo právnických osôb, ktorí vystupujú raz ako veritelia za nimi splnené dodávky a 
raz ako dlžníci za nami splnené dodávky. 
 
 
 

5. Správa domov 
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Domy 
Aktivácia Správa domov - Zoznamy – Domy 
 
Zoznam slúži na evidovanie údajov spravovaných domov. V prípade, že správca spravuje len 
jeden dom, bude zoznam obsahovať len jeden záznam evidujúci údaje tohto domu. 

 
 

  
Prvky okna Popis prvkov okna 

Názov domu 
Pole slúži na zaevidovanie názvu domu. Program zabraňuje vložiť názov domu, ktorý už je použitý 
v predchádzajúcich záznamoch. 

Prepínač výberu 
 

Prepínač výberu, či má dom založený zvláštny účet pre fond údržby a opráv. 

 
Prepnutím prepínača do stavu Dom má jeden spoločný účet pre fond aj ostatné platby bude sprí-
stupnený k zadaniu údaj účtu domu cez ComboBox Spoločný účet. Prepnutím prepínača do stavu 
Dom má zvlášť účet pre fond a zvlášť účet pre ostatné bude sprístupnený k zadaniu údaj účtu domu 
cez ComboBox Účet ostatné a údaj druhého účtu domu cez ComboBox Účet fondu. 

Spoločný účet 
 

ComboBox, prostredníctvom ktorého užívateľ vyberá záznam účtu domu zo zoznamu účtov domu. 
ComboBox Spoločný účet sa zobrazí len v prípade, že prepínač výberu je prepnutý do stavu Dom 
má jeden spoločný účet pre fond aj ostatné platby. Spoločný účet slúži na evidovanie účtu domu, z 
ktorého sa hradí fond údržby a opráv a súčasne všetky ostatné prevádzkové náklady domu. 

Účet ostatné 

ComboBox, prostredníctvom ktorého užívateľ vyberá záznam účtu domu zo zoznamu účtov domu. 
ComboBox Účet ostatné sa zobrazí len v prípade, že prepínač výberu je prepnutý do stavu Dom 
má zvlášť účet pre fond a zvlášť účet pre ostatné. Účet slúži na evidovanie úctu domu, z ktorého sa 
hradia všetky prevádzkové náklady domu okrem nákladov fondu údržby a opráv. 

Účet fondu ComboBox, prostredníctvom ktorého užívateľ vyberá záznam účtu domu zo zoznamu účtov domu. 



Podrobný manuál programu „SPRÁVCA EURO“ 

 Strana : 16 

 ComboBox Účet fondu sa zobrazí len v prípade, že prepínač výberu je prepnutý do stavu Dom má 
zvlášť účet pre fond a zvlášť účet pre ostatné. Slúži na evidovanie účtu domu, z ktorého sa hradia 
len náklady fondu údržby a opráv. 

Dom je v správe od Pole umožňuje zadať dátum odkedy je dom v správe. 
Dom je v správe do Pole umožňuje zadať dátum kedy bola v dome ukončená správa. 
Dom tvorí Fond 
prevádzky údržby 
a opráv spoločných 
častí od 

Pole umožňuje zadať dátum odkedy je v dome tvorený Fond prevádzky údržby a opráv spoločných 
častí. 

Suma vlastníckych 
podielov 

Pole slúži na zaevidovanie menovateľa vlastníckeho podielu priestoru domu, čo je súčet všetkých 
vlastníckych podielov priestorov na spoločných častiach domu.  

Poznámka Umožňuje vložiť ľubovoľné poznámky užívateľa. 
 
Vchody domov 

Aktivácia Správa domov - Zoznamy – Vchody domov 
 
Zoznam slúži na evidovanie vchodov domu. V hierarchii záznamov Dom – Vchod – Priestor má vchod domu význam 
pri získavaní informácií za jednotlivé vchody domu. Súčasne slúži zoznam vchodov domu ako adresa na priestory 
vytvorené v zozname priestorov. 
 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Názov vchodu 
 

Pole slúži na zaevidovanie vchodu, najčastejšie v podobe „ulica, číslo“. Program zabraňuje vložiť 
údaj, ktorý už je použitý. 

Dom ComboBox slúži na priradenie domu, v ktorom sa aktuálny vchod nachádza. 
 
Priestory 

Aktivácia Správa domov - Zoznamy – Priestory – Aktualizácia 
Zoznam slúži na evidovanie priestorov domu. Okno má charakter stránok. Práca sa začína na stránke Základné údaje. 
V nej evidujeme základné údaje priestoru. Ostatné stránky slúžia na evidovanie doplňujúcich informácií o priestore. V 
spodnej časti všetkých stránok je zobrazený prehľad evidovaných záznamov priestorov domov. Nakoľko údaje priesto-
ru sa počas roku môžu meniť, všetky stavy priestoru počas roku musia byť odpamätané pre koncoročné vyúčtovanie 
služieb. Toto program zabezpečuje sledovaním všetkých údajov priestorov v takzvanej histórii priestorov. Inak pove-
dané, po každej zmene v zázname priestoru je pre daný priestor vytvorený nový záznam sledujúci stav priestoru v 
tabuľke histórie priestorov. Na stránke Základné údaje je zobrazený aktuálny (t.j. v čase posledný) stav priestoru a na 
stránke História zmien sú zobrazené všetky v čase evidované stavy daného priestoru. Zápis do histórie nevzniká zápi-
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som údajov do polí Priestor je v správe od a Priestor je v správe do. Ukončenie evidencie priestoru sa vykoná zápisom 
dátumu ukončenia evidencie do poľa Priestor je v správe do. 
!!! Pozor, vymazaním záznamu priestoru sú vymazané aj všetky historické stavy priestoru. !!! 
 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Dátum 
zaevidovania 
poslednej zmeny 
aktualizácie 

Pole umožňuje zadať dátum, ku ktorému sa vzťahujú zmeny údajov. Pri evidovaní nového priestoru 
sa pole dátum interpretuje ako Dátum zaevidovania. Pri prezeraní údajov už vytvoreného priestoru 
sa pole dátum interpretuje ako Dátum poslednej zmeny a pri úprave údajov priestoru sa pole dátum 
interpretuje ako Dátum aktualizácie. 

Vchod ComboBox umožňuje vybrať zo zoznamu vchodov ten, v ktorom sa aktuálny priestor nachádza. 

Číslo priestoru 
Pole slúži na zaevidovanie čísla priestoru, ktoré slúži ako jednoznačný identifikátor priestoru. Prog-
ram zabraňuje vložiť údaj, ktorý už je použitý v inom zázname priestoru. 

Typ priestoru ComboBox umožňuje vybrať zo zoznamu jeden z nasledovných typov priestoru: Byt / Nebyt / 
Garáž / Spoločný priestor. 

Názov priestoru Pole slúži ako doplnkový popisný identifikátor priestoru. 

Podlahová plocha 
Pole slúži na evidovanie podlahovej plochy priestoru (zákon.c.182/93 Z.z.§2 ods.7 ). Údaj môže byť 
použitý pri rozúčtovaní nákladov na jednotlivých vlastníkov. 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Pole slúži na evidovanie majetkového podielu priestoru na spoločných častiach domu. V následnom 
informačnom poli je zobrazená informácia všetkých majetkových podielov priestorov domu, ktorá 
sa čerpá zo zoznamu Domy z pola Suma vlastníckych podielov. 

Vykurovaná 
plocha 

Pole slúži na evidovanie vykurovanej plochy priestoru. Program ponúka pri vytváraní nového prie-
storu hodnotu, ktorá sa rovná údaju v poli Podlahová plocha. Tento údaj môže užívateľ prepísať. 
Údaj môže byť použitý pri rozúčtovaní nákladov na jednotlivých vlastníkov. 

Výška Pole slúži na evidovanie priemernej výšky priestoru. 
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Vykurovaný 
objem 

Pole slúži na evidovanie vykurovaného objemu priestoru. Program ponúka pri vytváraní nového 
priestoru hodnotu, ktorú vypočíta ako súčin údajov polí vykurovaná plocha a výška priestoru. Tento 
údaj môže užívateľ prepísať. Údaj môže byť použitý pri rozúčtovaní nákladov na jednotlivých vlast-
níkov. 

Pl. obytných 
miestností 

Pole slúži na evidovanie plochy obytných miestností priestoru. Plocha obytných miestností je stano-
vená podľa výmeru Ministerstva financií R-1/1996 v znení neskorších opatrení. Údaj má možné 
využitie ako parameter výpočtu nájomného. 

Pl. vedľajších 
miestností 

Pole slúži na evidovanie plochy vedľajších miestností priestoru. Údaj má možné využitie ako para-
meter výpočtu nájomného. 

Počet vyústení do 
komína 

Pole slúži na evidovanie počtu vyústení do komína. Údaj môže byť použitý pri rozúčtovaní nákla-
dov na jednotlivých vlastníkov. 

Kategória 
Pole slúži na evidovanie čísla kategórie bytu. Údaj má možné využitie ako parameter výpočtu ná-
jomného. 

Poschodie Pole slúži na evidovanie poschodia kde sa priestor nachádza. Desatinné miesto umožňuje zapísať 
medziposchodie. 

Priestor je 
v správe od 

Pole slúži na evidovanie údaju odkedy je priestor spravovaný. Pri vytváraní nového záznamu je 
tento údaj preberaný z poľa Dátum zaevidovania. Zmena tohto údaju sa vykoná nad aktuálnym 
záznamom a nevzniká zápis do histórie priestorov. 

Priestor je 
v správe do 

Pole slúži na evidovanie údaja dokedy bol priestor spravovaný. Zmena tohto údaju sa vykoná nad 
aktuálnym záznamom a nevzniká zápis do histórie priestorov. 

Panel trojice štvor-
cov 

Ak je čo i len jeden z nich červený, údaje priestoru nie sú správne vyplnené. Nastavenie kurzora 
myši nad štvorček vám napovie o ktorú položku sa jedná. 

 
Merače 

Aktivácia Kliknutím myšky na záložku stránky Merače. 
Stránka Merače modulu Priestory, slúži na evidovanie pomerových meračov priestorov. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Prehľad Tabuľka prehľadu evidovaných pomerových meračov priestoru. 
Nový Tlačidlom sa aktivuje okno evidencie Pomerové merače v režime nový záznam. 
Upraviť Tlačidlom sa aktivuje okno evidencie Pomerové merače v režime oprava. 
Vymazať Tlačidlom sa vymaže záznam aktuálneho merača. 
 
Nový merač 

Aktivácia Tlačítkom Nový alebo Upraviť na stránke Merače. 
Okno slúži na zaevidovanie a modifikovanie údajov pomerového merača. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Vchod V poli sa zobrazí informácia vchodu domu, v ktorom sa merač nachádza. 
Byt číslo V poli sa zobrazí informácia čísla priestoru, v ktorom sa merač nachádza. 
Názov V poli sa zobrazí informácia názvu priestoru, v ktorom sa merač nachádza. 
Merač pre 
službu 

ComboBox umožňuje priradiť službu, ktorej spotrebu merač meria. Program umožňuje výber zo 
služieb Teplo na kúrenie, Vodné stočné - studená voda, Vodné stočné – teplá voda. 

MJ Pole umožňuje zadať názov mernej jednotky merača. Pre vodu je preddefinovaná hodnota m3. 
Číslo merača Pole umožňuje zadať identifikačné číslo merača. 

Rozsah 

Pole slúži na zaevidovania rozsahu merača, t.j. do akej veľkej hodnoty je schopný merač merať. Po 
prekročení tejto hodnoty sa merač „pretočí“ a začne merať od nuly. Tento údaj umožňuje vykonať 
výpočet, ak meranie má nižšiu hodnotu ako predchádzajúce. Tu vzniká predpoklad, že došlo k pre-
točeniu merača a vypočítaná spotreba toto bude akceptovať. 

Počiatočný 
stav 
 

Pole obsahuje počiatočný stav merača. Pod počiatočným stavom rozumieme údaj spotreby na mera-
či, ktorý bol na merači nastavený pri jeho sprevádzkovaní. ( Na meračoch často býva nenulový stav 
z dôvodu jeho testovania výrobcom, prípadne mohol byt osadený merač, ktorý už bol pred tým 
niekde inde použitý. ) 

Evidovaný od Pole umožňuje zadať dátum odkedy sa merač používa. 
Evidovaný do Pole umožňuje zadať dátum dokedy sa merač používal. 
Koeficient Vypĺňajte iba v prípade merača tepla. Slúži na výpočet spotrieb v závislosti od typu priestoru. 
Rok 
ciachovania 

Pole umožňuje zadať dátum ciachovania merača. 

Zápis Tlačítko ukončí prácu so zápisom evidovaných údajov. 
Bez zápisu Tlačítko ukončí prácu bez zápisu. 
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Ostatné zariadenie 
Aktivácia Kliknutím myšky na záložku stránky Ostatné zariadenia. 
Stránka slúži na evidovanie ostatného zariadenia a vybavenia bytu. Tieto údaje sa používajú na výpočet výšky základ-
ného nájomného.   
 

 
 
História zmien 

Aktivácia Kliknutím myšky na záložku stránky História zmien. 
Na stránke sú zobrazené záznamy všetkých zmien aktuálneho priestoru. Stránka má informačný význam pre užívateľa.  
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Prehľad Tabuľka obsahuje zoznam všetkých zmien aktuálneho priestoru. 

Poznámka 
V prehľade je v stĺpci stav informácia o tom, či záznam je prvým evidovaným záznamom daného 
priestoru ( Stav = N), alebo je záznam výsledkom opravy údajov daného priestoru (Stav = O). 

 
Informácie o priestoroch 

Aktivácia Správa domov – Zoznamy - Priestory – Informácie 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie záznamov tých priestorov, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. Užívateľ 
má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zobrazenie 
informácií program zobrazuje vybrané záznamy. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Výber ComboBox umožňuje zadať výberové kritéria: Vchod / Dom / Typ priestoru (umožňujú kumuláciu). 
Zoradenie 
podľa 

ComboBox umožňuje zoradiť vybrané záznamy podľa Domu vchodu a priestoru.. 

Prehľad 
výberu 

ComboBox umožňuje zobraziť užívateľom zvolený výber z ComboBoxu Výber. 

Tlačové 
zostavy 

ComboBox umožňuje vybrať tlačovú zostavu Prehľad priestorov. 

Sumár za 
výber 

Polia zobrazujú súčet hodnôt zobrazených záznamov priestorov. 

 
Bankové účty 

Aktivácia Správa domov - Zoznamy – Bankové účty 
Zoznam slúži na evidovanie bankových účtov. Z tohoto zoznamu sa priraďuje účet do domu a účet do peňažného den-
níka. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 

Názov účtu Pole slúži na zaevidovanie názvu účtu. Program zabraňuje vložiť údaj, ktorý už je použitý v inom 
zázname. 

Číslo účtu Pole slúži na zaevidovanie čísla účtu. 
Názov banky Pole slúži na zaevidovanie názvu banky, v ktorej je vedený účet. 
Kód banky Pole slúži na zaevidovanie kódu banky, v ktorej je vedený účet. 
Pobočka Pole slúži na zaevidovanie názvu pobočky banky, v ktorej je vedený účet. 
Zostatok Pole slúži na evidovanie zostatku na účte. 
Kódové označenie 
elektronického 
súboru 

Pole slúži na evidovanie kódu prideleného bankou pri automatizovanom bankovom spracovaní 
údajov. 

 
Užívatelia a vlastníci priestorov 

Aktivácia Správa domov - Zoznamy – Užívatelia a vlastníci priestorov 
Zoznam slúži na evidovanie údajov o užívateľoch a vlastníkoch priestoru. Uvedená adresa užívateľa môže byť iná ako 
je adresa domu, v ktorom má osoba byt vo vlastníctve. Hovoríme o korešpondenčnej adrese. Pri pridaní nového zá-
znamu sú ponúknuté ako preddefinované hodnoty polí údaje aktuálneho záznamu prehľadu. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Meno Pole slúži na zaevidovanie mena (názvu) užívateľa alebo vlastníka priestoru domu. 
Mesto Pole slúži na zaevidovanie adresy užívateľa / vlastníka priestoru - názvu mesta. 
Ulica Pole slúži na zaevidovanie adresy užívateľa / vlastníka priestoru - názvu ulice. 

PSČ 
Pole slúži na zaevidovanie adresy užívateľa / vlastníka priestoru - poštového smerového čísla mesta. 
Program umožňuje vložiť poštové smerové číslo buď priamo zápisom údaja užívateľom, alebo jeho 
výber zo zoznamu obcí, ktorý je dodaný ako súčasť tohto programu. 

 
Ikona Výber PSČ obcí slúži na výber záznamu obce zo zoznamu obcí. Zoznam obcí je dodaný s 
naplnenými údajmi ako súčasť tohto programu. 

 
Ikona Výber PSČ ulíc slúži na výber záznamu ulice obce zo zoznamu obcí, v rámci ktorých je viace-
ro PSČ. Tento výber je rozšírením zoznamu PSČ obcí. 

Číslo Pole slúži na zaevidovanie popisného čísla ( číslo vchodu domu). 
Pošta Pole slúži na zaevidovanie doručovacej pošty (napr. Bratislava 5). 
Telefón Pole slúži na zaevidovanie telefónneho čísla užívateľa / vlastníka priestoru. 
Oprávnená 
osoba 

Pole slúži na zaevidovanie názvu osoby, ktorá je oprávnená konať za majiteľa/užívatela priestoru. 

Názov účtu Pole slúži na zaevidovanie názvu bankového účtu užívateľa / vlastníka priestoru. 
Číslo účtu Pole slúži na zaevidovanie čísla bankového účtu užívateľa / vlastníka priestoru. 
Kód banky Pole slúži na zaevidovanie kódu banky účtu užívateľa / vlastníka priestoru. 
Názov banky Pole slúži na zaevidovanie názvu banky bankového účtu užívateľa / vlastníka priestoru. 
VS Zobrazuje aktuálne pridelený VS vlastníkovi 
Počet VS Počet variabilných symbolov pridelených vlastníkovi 
Počet osôb Aktuálny počet osôb na pridelenom variabilnom symbole 
Tlačidlo Priestor Zobrazí parametre priestoru u vlastníka na uvedenom VS 
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Dátumové polia Určujú platnosť variabilného symbolu a predpisu u vlastníka na vybranom VS 
Poznámka Poznámka ku VS u vlastníka 
 
Služby 

Aktivácia Správa domov - Zoznamy –Služby 
Zoznam slúži na evidovanie služieb, ktoré poberajú spravované domy. Koncepcia nákladových miest použitá v prog-
rame vyžaduje vytvoriť pre každú službu záznam v zozname služieb a k tejto službe priradiť nákladové miesto v zo-
zname nákladových miest. Vyúčtovanie nákladov sa vykonáva za jednotlivé služby. V tomto zozname je z dôvodu 
zjednodušenia práce s programom uvedený aj Fond prevádzky a opráv a odmena za správu. Každá služba má priradené 
či je zúčtovateľná, t.j. či náklady evidované na k nej priradenom nákladovom mieste majú byt rozúčtované  

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Kód Pole slúži ako skrátený názov služby. Program zabraňuje vložiť údaj, ktorý už je použitý. 
Názov Pole slúži ako jednoznačný identifikátor služby. Program zabraňuje vložiť údaj, ktorý už je použitý. 

Rozúčtovať 
 

Prepínač umožňuje zadať, voľbu : 
každý rok – určí, že do vyúčtovania za daný rok budú zahrnuté všetky náklady daného roku evido-
vané na NM pre danú službu, 
nerozúčtovať - určí, že do vyúčtovania za daný rok nebudú zahrnuté náklady evidované na NM pre 
danú službu. 

 



Podrobný manuál programu „SPRÁVCA EURO“ 

 Strana : 27 

Nákladové miesta 
Aktivácia Správa domov - Zoznamy – Nákladové miesta 
Zoznam Nákladové miesta (ďalej v texte NM) slúži na evidovanie nákladových miest. Pod pojmom nákladové miesto 
rozumieme evidenčnú jednotku, na ktorú smerujeme všetky náklady danej služby. Pod nákladovým miestom je treba 
neustále chápať spojitosť identifikátora NM ( ktorý je reprezentovaný názvom NM ) a priradenej služby. Pre NM sta-
novujeme jednotku rozúčtovania ktorou sa všetky evidované náklady daného NM rozúčtujú. To, že je jednotka vyúč-
tovania priradená na NM a nie na službu, umožňuje počas vyúčtovacieho obdobia vytvoriť pre danú službu po sebe 
nasledujúce NM s rozličnými jednotkami vyúčtovania. 
!!! Pozor užívateľ programu musí ukontrolovať neprekrývanie období platnosti všetkých NM danej služby. !!! 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 

Názov 

Pole slúži ako jednoznačný identifikátor nákladového miesta v programe. Program pri zápise kon-
troluje a zabraňuje vložiť údaj, ktorý už bol použitý pre danú službu. 
Pozn.: Ako hodnotu tohto poľa odporúčame zadávať názov domu resp. vchodu, ktorého priestory 
poberajú danú službu. V programe sa vždy pri zadávaní NM súčasne uvádza aj služba, na ktorú bol 
vytvorený. 

Služba 
 

ComboBox ponúka výber zo zoznamu služieb. Vybraná služba a názov NM vytvárajú nákladové 
miesto. Program neumožňuje neskôr meniť službu priradenú k názvu NM. 

 Informačné pole zobrazuje spôsob rozúčtovateľnosti služby NM každý rok / za obdobie dlhšie ako 
jeden rok / nerozúčtovať. Tento údaj sa priraďuje v zozname Služby. 

Platné od Dátumové pole. Umožňuje evidovať dátum odkedy je platné NM. 
Platné do Dátumové pole. Umožňuje evidovať dátum dokedy bolo platné NM. 

Jednotka 
rozúčtovania 

ComboBox ponúka zoznam jednotiek rozúčtovania. Podľa priradenej jednotky rozúčtovania budú 
náklady evidované na danom NM rozúčtované pri koncoročnom rozúčtovaní. Jednotky rozúčtovania 
sú evidované vo vnútornej tabuľke programu, ktorú má možnosť upravovať len programátor. 

Rok 
rozúčtovania 

Pole je prístupné len pre službu, ktorá má nastavený prepínač do polohy rozúčtovať za obdobie 
dlhšie ako jeden rok. Pole slúži na zadanie roku, v ktorom majú byť rozúčtované všetky náklady 
evidované na danom NM. 
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Poznámka Pole umožňuje vložiť poznámku užívateľa. 
 
Pre službu teplo má NM zobrazený prepínač Rozúčtovať náklady s možnosťou zopnutia stavu sumárne za rok alebo 
po mesiacoch . 

 
 
 
 
Pre službu voda má NM zobrazený prepínač s možnosťou zopnutia stavu bytová voda alebo po nebytová voda. 

 
 
Ceny vody 

Aktivácia Správa domov – Náklady – Ceny vody 
Zoznam slúži na evidovanie sadzieb - cien vody za dané obdobie. Tento údaj sa sleduje v položkách vodné a stočné a 
to v rozlíšení zvlášť pre byty a zvlášť pre nebytové priestory. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 

Označenie 
Pole slúži ako jednoznačný identifikátor záznamu sadzby vody. Program zabraňuje vložiť údaj sadz-
by, ktorý už je použitý. 

Typ ComboBox slúži na priradenie typu sadzby vody t.j. rozlíšenie ceny vody pre byty a nebyty. Zoz-
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nam typov sadzieb vody je možné upraviť len programátorsky. 
Vodné Pole obsahuje údaj sadzby vodného. 
Stočné Pole obsahuje údaj sadzby stočného. 
Cena spolu Informačné pole zobrazuje súčet polí vodné a stočné. 
Platí od Pole umožňuje zadať dátum odkedy je platná zadaná sadzba. 
Platí do Pole umožňuje zadať dátum dokedy bola platná zadaná sadzba. 
 
 
Variabilné symboly a vzory predpisov 

Aktivácia Správa domov – Variabilné symboly a vzory predpisov – Aktualizácia 
V tomto okne sú dve stránky. Zoznam na stránke Variabilné symboly slúži na evidovanie variabilných symbolov (VS), 
ktorými je jednoznačne identifikovaný vlastník a užívateľ. Zoznam na stránke Vzory predpisu slúži na evidovanie 
vzorov predpisov, ktoré sú vždy priradené k VS. Jeden VS môže (ale nemusí ) mať jeden až niekoľko vzorov predpi-
sov. Vzor predpisu je šablóna, podľa ktorej sa každý mesiac vytvára (generuje) predpis, t.j. informácia o tom, koľko 
má každý vlastník / užívateľ v danom mesiaci zaplatiť na účet domu (pozri ďalej). 
 
 
Variabilné symboly 

Aktivácia 
Správa domov – Variabilné symboly a vzory predpisov – Aktualizácia stránka Variabilné 
symboly. 

Stránka slúži na vytvorenie Variabilného symbolu ( ďalej len VS ). Variabilný symbol je identifikátorom vzťahu užíva-
teľa/vlastníka a priestoru. V programe predstavuje VS miesto, na ktorom sú sledované všetky ekonomické aktivity 
týkajúce sa priestoru a jeho užívateľa/vlastníka. 
 
(Predpisy , úhrady predpisov ). 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 

Variabilný symbol 
Kód VS. Program ponúka prírastkovo čísla od 0000000001. Kód je možné prepísať, pričom prog-
ram zabraňuje zadať už jestvujúci údaj. Odporúčame zadávať ako kód len číselné znaky, nakoľko 
VS je použitý ako variabilný symbol pre platby a úhrady cez banku, ktorá vyžaduje číselné znaky. 

Vchod ComboBox ponúka výber záznamu zo zoznamu vchodov domu. Slúži na výber vchodu domu, v 
ktorom je priestor. 
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Priestor 

ComboBox ponúka výber čísla priestoru zo zoznamu priestorov. Výber je zúžený len na priestory 
vchodu domu zvoleného v ComboBoxe Vchod a to len na tie priestory, ktoré nemajú priradený 
platný VS. Pri ComboBoxe sú zobrazené informačné polia zobrazujúce názov a typ zvoleného prie-
storu. 

Užívateľ ComboBox slúži na priradenie osoby užívateľa/vlastníka danému priestoru. Údaj je vyberaný zo 
zoznamu Užívatelia a vlastníci priestorov. 

Ulica 
Informačný údaj ulice užívateľa priestoru. Údaj je vyberaný zo zoznamu Užívatelia a vlastníci prie-
storov. 

Mesto 
Informačný údaj mesta užívateľa priestoru. Údaj je vyberaný zo zoznamu Užívatelia a vlastníci 
priestorov. 

VS platný od Pole pre zadanie dátumu odkedy platí daný VS. 
VS platný do Pole pre zadanie dátumu ukončenia obdobia platnosti daného VS. 
Počet osôb 
užívajúcich priestor 

Pole slúži na evidovanie počtu osôb užívajúcich daný priestor. (Vrátane osoby, na ktorú je vystave-
ný VS). Údaj sa používa v hromadnej tvorbe vzorov predpisov. 

Smerné číslo 
studenej vody 

Pole slúži na evidovanie smerného čísla studenej vody. Údaj sa používa pri rozúčtovaní nákladov 
studenej vody. (Už sa nepoužíva, ponechané z dôvodu kompaktibility) 

Smerné číslo teplej 
vody 

Pole slúži na evidovanie smerného čísla teplej vody. Údaj sa používa pri rozúčtovaní nákladov 
teplej vody. (Už sa nepoužíva, ponechané z dôvodu kompaktibility) 

Dátum návrhu do 
katastra 

Informačný údaj kedy bol podaný návrh vkladu do katastra. 

Dátum vkladu do 
katastra 

Informačný údaj kedy bol prijatý návrh vkladu do katastra. 

Inkasné číslo Informačný údaj inkasného čísla, ak sa úhrady realizujú prostredníctvom inkasa. 
Poznámka VS Slúži na poznámky užívateľa programu pre daný variabilný symbol 

Tlačidlo opraviť 
VS 

Vyvolá dialóg pre zmenu hodnoty variabilného symbolu. Používať iba v prípade nutnosti ! 

 
Tlačidlo Kom. 
adresa 

Program umožňuje uložiť u variabilného symbolu tzv. komunikačnú adresu. A uvedené tlačidlo 
vyvoláva dialóg pre jej uloženie. 
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Tlačidlo Tlač 
Je naviazané na ComboBox vľavo od neho. Umožňuje vytlačiť zoznam všetkých vlastníkov s prira-
denou komunikačnou adresou s alebo bez poznámok. 

Špeciálna komuni-
kácia 

Ak máte variabilný symbol niečím špecifický, zaškrtnite tento spínač. Od toho momentu sa celý 
riadok VS bude zobrazovať zosilneným a vizuálne vám to bude „biť do očí“. 

 
Vzory predpisu 

Aktivácia 
Správa domov – Variabilné symboly a vzory predpisov – Aktualizácia. Stránka Vzory 
predpisu 

Stránka slúži na evidovanie vzorov predpisu. Vzor predpisu sa vytvára pre VS. Slúži ako predloha (matrica), z ktorej 
údajov sa môže vytvárať (generovať) predpis. Vzor predpisu teda umožňuje, aby užívateľ programu jednoduchým 
pokynom vytvoril za požadované obdobie predpis, pričom nezadáva žiadne údaje, ale tieto sú preberané zo vzoru pred-
pisu. Na jeden VS môžeme vytvoriť viacero vzorov predpisu tak, ako sa v čase mení potreba upraviť výšku záloh. 
Okno stránky vzoru predpisu je tvorené dvoma logickými časťami. V ľavej časti okna sú údaje spoločné pre všetky 
vzory predpisu. Tieto údaje využíva modul programu Generovanie pri vytváraní predpisu zo vzoru predpisu. V pre-
hľade uprostred okna sú zobrazené riadky všetkých vzorov predpisu daného VS. V prehľade v pravej časti okna sú 
zobrazené služby ( t.j. položky ) s príslušnými sumami aktuálneho vzoru predpisu. Modifikovanie údajov ľavej časti 
okna ovládame ikonami príkazov pracovného menu. Pridávanie a modifikovanie údajov vzorov predpisov ovládame 
príkazovými tlačidlami Nový / Upraviť / Vymazať umiestnenými pod prehľadmi. 
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V ľavej časti okna stránky vzoru predpisu sú údaje spoločné pre všetky vzory 
predpisu. Tieto údaje využíva modul programu generovanie pri vytváraní pred-
pisu zo vzoru predpisu. 
Modifikovanie týchto údajov ovládame ikonami príkazov pracovného menu. 
 

Názov Popis 
Variabilný symbol Informačný údaj. Zobrazuje kód VS, ktorému prináleží zobrazený vzor predpisu. 

Generovať predpisy podľa 
vzoru v období od 

Určuje časový rozsah, v rámci ktorého je možné z daného vzoru generovať predpis. 
Program kontroluje, aby nebol vygenerovaný predpis za obdobie pred zadaným dátu-
mom. 

Generovať predpisy podľa 
vzoru v období do 

Program kontroluje, aby nebol vygenerovaný predpis za obdobie staršie po zadanom 
dátume. 

Platby za 
mesiac /štvrťrok /polrok /rok 

ComboBox ponúka výber z možných období: mesiac /štvrťrok /polrok /rok. Slúži na 
zaevidovanie, za aké časové obdobie sa má vytvárať preddavkový predpis pri genero-
vaní z daného vzoru predpisu. 
Pozor: Príslušné sumy vzoru predpisu musia zodpovedať časovému obdobiu platby 
(teda ak má vzor predpisu byť použitý štvrťročne, musia sumy odpovedať štvrťročným 
sadzbám). 

vopred / za aktuálny / za 
odbývaný 

ComboBox ponúka výber z možností: vopred / za aktuálny / za odbývaný. Nastavenie 
určuje, kedy má byť úhrada za daný mesiac hradená: 
- vopred (Pr. Úhrada za január má byť uhradená v decembri), 
- za aktuálny mesiac (Pr. Úhrada za január má byť uhradená v januári), 
- za odbývaný mesiac (Pr. Úhrada za január má byť uhradená vo februári). 

Deň splatnosti 

Pole umožňuje zadať deň splatnosti. Z údajov vopred / za aktuálny / za odbývaný a 
deň splatnosti je pri generovaní predpisu vytvorený dátum splatnosti. (Pr. Ak je nasta-
venie platby za odbývaný mesiac a deň splatnosti je 15, tak vygenerovaný predpis za 
mesiac január bude splatný 15-teho februára.) 

 
Práca so vzorom predpisu. 

V prehľade sú zobraze-
né riadky všetkých 
vzorov predpisu daného 
VS. Výberom riadku v 
prehľade určíme aktu-
álny vzor predpisu 
daného VS, ktorý po-
trebujeme modifikovať. 
Vytvorenie a modifiko-
vanie vzorov predpisov 
riadime tlačidlami prí-
kazov umiestnenými  
pod prehľadom. 

 
Názov Popis 
Nový Tlačidlo slúži na aktiváciu obrazovky na vytvorenie nového vzoru predpisu. 
Upraviť Tlačidlo slúži na aktiváciu obrazovky na upravovanie údajov už vytvoreného vzoru predpisu. 
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Vymazať Tlačidlo slúži na vymazanie aktuálneho záznamu vzoru predpisu. 

Kopíruj - Vlož 

Tlačidlá, ktoré oceníte pri nahadzovaní prvotných údajov. U jedného z variabilných symbolov 
vytvoríte štandardným spôsobom vzor predpisu. Tlačidlom „Kopíruj“ vzor uložíte do schránky 
a tlačidlom „Vlož“ vytvoríte u ostatných kópiu zapamätaného vzoru. Poopravujete iba hodnoty 
pre jednotlivé služby. 

 
Vzor predpisu - nový / Vzor predpisu - úprava 

Aktivácia Príkazovými tlačítkami Nový / Upraviť. 
Okno slúži na pridávanie a upravovanie vzorov predpisov. Program ponúka pridávať všetky služby, ktoré sú zaevido-
vané v zozname služieb. 

 
 
Názov Popis 

Vzor platí od 
V poli evidujeme dátum, odkedy je možné zo vzoru predpisu generovať predpis. ( Pr. Ak máme 
evidovaný údaj Generovať predpisy podľa vzoru v období od s dátumom 1.1.2001 a vytvorený vzor 
predpisu má údaj v Platí od 1.7.2001, tak je možné generovať predpisy len od 1.7.2001. ) 

Odmena V poli evidujeme sumu predpísanú ako odmena správcu za výkon správy. 
FÚO V poli evidujeme sumu predpísanú do fondu údržby a opráv. 

Nájomné 

V poli evidujeme sumu nájomné. 
!!! Pozor. Nájomné má hradiť nájomník vlastníkovi priestoru. Tento údaj je v programe umožnené 
evidovať len za tým účelom, ak by v dome bol nájomník a spoločenstvo, prípadne správca by sa 
dohodli s vlastníkom priestoru, že budú zaňho vyberať nájomné. Týmto môže správca evidovať 
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nájomné ako súčasť predpisu.!!! 
Pridať službu Príkazové tlačítko ponúkne prostredníctvom okna Výber služby všetky služby zo zoznamu služieb. 
Vymazať službu Príkazové tlačítko vymaže označenú službu v zobrazenom prehľade služieb. 
Služby Informačné pole zobrazuje súčet súm všetkých služieb vzoru predpisu. 

Spolu 
Informačné pole zobrazuje súčet súm všetkých služieb vzoru predpisu plus Odmena, FÚO a Nájom-
né. 

Zapísať Tlačítko umožňuje ukončiť prácu a uložiť všetky vykonané zmeny. 
Prerušiť Ukončí prácu a vráti riadenie do okna Vzory predpisov. 
 
 
Informácie o variabilných symboloch 

Aktivácia Správa domov - Variabilné symboly a vzory predpisov – Informácie o VS 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie záznamov variabilných symbolov, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. 
Užívateľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zob-
razenie informácií program zobrazuje vybrané záznamy. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 

Prepínač 
Všetky / Ukončené 
k dátumu / 
Aktuálne v období 

Nastavením prepínača obmedzujeme nasledujúci výber len pre tie VS, ktoré spĺňajú zadané časové 
vymedzenie: 
Všetky variabilné symboly – Výber sa vykoná bez časového obmedzenia, 
Ukončené k dátumu – Výber sa vykoná pre všetky VS ukončené k zadanému dátumu, 
Aktuálne v období od – Výber sa vykoná pre všetky VS, ktoré boli aktuálne v zadanom časovom 
období od – do. 

Výber 
ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu: Variabilný symbol / Meno / Dom /Vchod / Typ priesto-
ru. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa 
ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. 
Ponúkané možnosti zoradenia podľa: Domu / Vchodu / VS. 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Zoznam VS (Pozrite prílohu Prehľad tlačových zos-
táv). 

Zobraziť výber Tlačítko, ktorého stlačením sa vykoná akcia výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobra-
zenie informácií. 

 
Informácie o vzoroch predpisov 

Aktivácia Správa domov - Variabilné symboly a vzory predpisov – Informácie o vzoroch predpisov 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie vzorov predpisov, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. Užívateľ má k 
dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zobrazenie infor-
mácií program zobrazuje vybrané záznamy. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 

Prepínač 
Nastavením prepínača obmedzujeme nasledujúci výber len pre tie vzory predpisov, ktoré spĺňajú za-
dané časové vymedzenie: 

Vzory platné 
k dátumu / S 

Vzory platné k dátumu –Výber bude obmedzený len na tie vzory predpisov, ktoré boli platné do 
zadaného dátumu, 
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dátumom 
platnosti / 
Aktualizované 
v období 

S dátumom platnosti od – do - Výber bude obmedzený len na tie vzory predpisov, ktoré boli platné v 
zadanom časovom období, 
Aktualizované v období od – Výber bude obmedzený len na tie vzory predpisov, ktoré boli aktuali-
zované v zadanom časovom období. 

Výber ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Variabilný symbol / Meno / Vchod / Dom /Typ priesto-
ru. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa 
ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. 
Ponúkané možnosti zoradenia podľa: Variabilného symbolu a dátumu platnosti / Priestoru a dá-
tumu platnosti. 

Tlačové zostavy 

ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. 
Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad vzorov predpisov / Prehľad vzorov predpisov so 
službami / Rozpis zálohových platieb / Adresné štítky 
( Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv ). 

Zobraziť výber 
Tlačítko, ktorého stlačením sa vykoná akcia výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke 
Zobrazenie informácií. 

 
Spolubývajúce osoby 

Aktivácia Správa domov - Variabilné symboly a vzory predpisov – Spolubývajúce osoby 
Zoznam slúži na evidenciu spolubývajúcich osôb. Po zvolení VS predstavujúceho hlavného užívateľa postupným pri-
dávaním jednotlivých užívateľov evidujeme všetkých užívateľov. 

  
 
Prvky okna Popis prvkov okna 

Variabilný symbol 
Zadávame VS, ku ktorému chceme evidovať spolubývajúce osoby. Ikona výberu umožňuje výber 
VS z ponúknutého zoznamu VS. 

 Informačné polia daného VS. 
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Meno V poli evidujeme meno spolubývajúcej osoby. 
Býva od Evidujeme dátum odkedy spolubývajúca osoba býva v priestore. 
Býva do Evidujeme dátum dokedy spolubývajúca osoba bývala v priestore. 

Hlavný užívateľ 
Zopnutý spínač určuje, že spolubývajúca osoba je hlavným užívateľom priestoru. Používa sa v prí-
pade, že priestor má viacero hlavných užívateľov. ( Pozn. Všetky vzťahy v programe sú smerované 
na užívateľa priestoru, ktorý je zaevidovaný na VS. ) 

Prechodné bydlisko Zopnutý spínač určuje, že spolubývajúca osoba má v priestore prechodné bydlisko. 
Pomer k hlavnému 
užívateľovi. 

Pole umožňuje zadať informáciu aký vzťah má spolubývajúca osoba k hlavnému užívateľovi – 
k tomu, na ktorého je evidovaný VS. 

 
Údaje pre automatické vytváranie vzorov predpisov 

Aktivácia Správa domov - Variabilné symboly a vzory predpisov – Údaje pre automatické vytváranie 
vzorov predpisov 

Zoznam slúži na priradenie jednotkových cien (t.j. ceny za jednotku prepočtu a mesiac) príslušným nákladovým mies-
tam. Údaje tohoto zoznamu používa akcia automatického vytvárania vzorov predpisov. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Služba / Názov / 
Platné od 

Informačné polia zobrazujú údaje aktuálneho nákladového miesta ( t.j. vybraného záznamu NM z 
prehľadu NM v spodnej časti okna). 

Cena za jednotku 
a mesiac 

Evidujeme cenu za jednotku prepočtu a mesiac aktuálneho NM. 

Jednotka prepočtu 
ComboBox, z ktorého vyberáme jednotku prepočtu aktuálneho NM. V programe sú preddefino-
vané jednotky prepočtu, ktoré odpovedajú evidovaným údajom na priestore a VS. 

Prehľad Prehľad obsahuje záznamy NM. 
 
Automatické vytváranie vzorov predpisov 

Aktivácia  Správa domov - Variabilné symboly a vzory predpisov –Automatické vytváranie vzorov predpisov 
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V okne sa spúšťa akcia automatického vytvárania vzorov predpisov. Prepočet sa vykoná pre tie VS, ktoré spĺňajú krité-
rium výberu (ComboBox Výber), a ktorých priestory majú vytvorené väzby na NM s vyplnenými údajmi v zozname 
Údaje pre automatické vytváranie vzorov predpisov. 

 
 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 

K dátumu Zadávame dátum, ktorý bude vo vytvorených vzoroch predpisov predplnený do poľa odkedy 
platí vzor predpisu. 

Výber ComboBox umožňuje výber: Variabilný symbol / Vchod / Dom / Typ priestoru / NM / Služba. 

Vytvoriť 

Príkazové tlačítko, ktorým sa spúšťa akcia automatického vytvárania vzorov predpisov. Prog-
ram upozorňuje ak na VS, pre ktorý sa má na základe našej požiadavky automaticky vytvoriť 
vzor predpisu, už bol predtým vytvorený vzor predpisu. 

 
Program umožňuje zobraziť takéto VS. 

 
 
 
 
Predpisy 
Generovanie predpisov 

Aktivácia Správa domov – Predpisy VS – Generovanie 
Slúži k vygenerovaniu predpisov z tých vzorov predpisov, ktoré spĺňajú zadané kritéria výberu. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Generovať predpisy 
mesačné / štvrťročné / 
polročné / ročné 

Prepínač ponúka štyri typy období: mesačné / štvrťročné / polročné / ročné. Vybraný typ obdo-
bia určuje, že predpis sa bude generovať len z tých vzorov predpisov, kde VS má priradené 
rovnaké obdobie početnosti platieb. 

Za obdobie od –do Zadané dátumy vymedzujú časové obdobie, za ktoré sa má vygenerovať predpis. 

Výber 
ComboBox ponúka zadať kritérium výberu pre generovanie predpisov len z nasledujúcich mož-
ností: Variabilný symbol / Vchod / Dom /Typ priestoru. Ak nie je zadaný výber, budú sa 
generovať predpisy zo všetkých vzorov predpisov, ktoré spĺňajú zadané obdobia generovania. 

Generuj Tlačítko aktivuje akciu generovania. 
Návrat Tlačítko ukončí prácu v okne bez vykonania akcie generovania. 
 
Aktualizácia predpisov 

Aktivácia Správa domov – Predpisy – Aktualizácia 
Okno Predpisy VS slúži prevažne ako nástroj modifikácie údajov už vygenerovaných predpisov, prípadne ako nástroj 
ručného vytvárania predpisov. Po výbere VS ( pričom je možné využiť okno výberu Výber variabilného symbolu ) sú v 
prehľade umiestnenom v spodnej časti okna zobrazené všetky už vytvorené predpisy zadaného VS. Vybraním predpisu 
sú v informačných poliach strednej časti obrazovky zobrazené údaje vybraného predpisu. Príkazovým tlačítkom Upra-
viť sa ponúkne okno Predpis - úprava. Príkazovým tlačítkom Nový sa ponúkne okno Predpis - nový. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 

Variabilný symbol  
Pole slúži na zadanie kódu VS, ktorého predpis chceme modifikovať, prípadne pre ktorý chceme 
vytvoriť nový predpis. Kliknutím na ikonu výberu program umožňuje cez okno Výber variabilné-
ho symbolu vybrať VS zo zoznamu evidovaných VS. 

Informačné polia Na obrazovke sú zobrazené informačné polia s údajmi aktuálneho predpisu v prehľade predpisov. 

Nový 
Príkazové tlačítko Nový slúži na zobrazenia okna Predpis – nový, prostredníctvom ktorého vytvá-
rame nový predpis pre daný VS. 

Upraviť Príkazové tlačítko Upraviť slúži na zobrazenia okna Predpis – úprava, prostredníctvom ktorého 
upravujeme údaje vybraného predpisu pre daný VS. 

Vymazať Príkazové tlačítko Vymazať slúži na vymazanie vybraného predpisu pre daný VS. 
 
Predpis – úprava, Predpis - nový 

Aktivácia Príkaz Upraviť okna Predpisy VS . 
Okno slúži na úpravu údajov zvoleného predpisu. V rámci úpravy je možné zmeniť už evidované údaje predpisu. Úda-
je služieb je možné upravovať priamo v prehľade služieb. 
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Názov Popis 
Dátum 
splatnosti 

Pole obsahuje dátum splatnosti predpisu. 

Za obdobie od / 
od 

Dátumové polia vymedzujú obdobie, za ktoré je predpis vystavený. 

Typ predpisu 
ComboBox umožňuje priradiť predpisu z preddefinovaných možností typov predpisu:  
Zálohový / Vyúčtovanie. 

Odmena V poli evidujeme sumu predpísanú ako odmena správcu za výkon správy. 
FÚO V poli evidujeme sumu predpísanú do fondu údržby a opráv. 

Nájomné 

V poli evidujeme sumu nájomné. 
!!! Pozor. Nájomné má hradiť nájomník vlastníkovi priestoru. Tento údaj je v programe umožnené 
evidovať len za tým účelom, ak by v dome bol nájomník a spoločenstvo prípadne správca by sa do-
hodli s vlastníkom priestoru, že budú zaňho vyberať nájomné. Týmto môže správca evidovať nájomné 
ako súčasť predpisu.!!! 

Prehľad služieb 
V pravej časti obrazovky sú v prehľade zobrazené všetky služby predpisu. Údaje služieb prepisujeme 
priamo v prehľade. 

Pridať službu Príkazové tlačítko ponúkne prostredníctvom okna Výber služby všetky služby zo zoznamu služieb. 
Vymazať službu Príkazové tlačítko vymaže označenú službu v zobrazenom prehľade služieb. 
Služby Informačné pole zobrazuje súčet súm všetkých služieb vzoru predpisu . 
Spolu Informačné pole zobrazuje súčet súm všetkých služieb vzoru predpisu plus Odmena, FÚO a Nájomné. 
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Zapísať Tlačítko umožňuje ukončiť prácu a uložiť všetky vykonané zmeny. 
Prerušiť Ukončí prácu a vráti riadenie do okna Vzory predpisov. 

Služby 
Informačné pole zobrazuje súčet súm všetkých služieb z prehľadu služieb (teda bez Odmeny, FPÚaO 
a Nájomného). 

Spolu Informačné pole zobrazuje celkovú sumu predpisu. 
Poznámka Pole umožňuje vložiť ľubovoľnú poznámku užívateľa programu. 
 
 
Informácie o predpisoch 

Aktivácia Správa domov – Predpisy – Informácie 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie predpisov, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. Užívateľ má k dispozícii 
dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zobrazenie informácií prog-
ram zobrazuje vybrané záznamy. 

 
 

Prepínač 
Všetky predpisy / S 
dátumom platnosti / 
Zaevidované 
v období 

Nastavením prepínača obmedzujeme nasledujúci výber len pre tie predpisy, ktoré splnajú 
zadané časové vymedzenie: 
Všetky predpisy : Nie je nastavené časové obmedzenie, 
S dátumom platnosti od – do : Výber bude obmedzený len pre tie predpisy, ktoré boli platné v 
zadanom časovom období, 
Zaevidované v období od : Výber bude obmedzený len pre tie predpisy, ktoré boli zaevidované 
v zadanom časovom období t.j. či dátum aktualizácie záznamu spadá do tohto obdobia. 

Výber 
ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Výber / Variabilný symbol / Meno / Vchod / Dom 
/Typ priestoru / Služba. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa 
ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia podľa: Va-
riabilného symbolu a dátumu platnosti / Priestoru a dátumu splatnosti. 

Tlačové zostavy ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. 
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Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad vzorov predpisov / Prehľad vzorov predpisov 
so službami / Rozpis zálohových platieb. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv. 

Zobraziť výber 
Tlačidlo, ktorého stlačením sa vykoná akcia výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke 
Zobrazenie informácií. 

 
 
Úhrady 
Evidencia Úhrad 

Aktivácia Správa domov – Úhrady - Evidencia 
Slúži na evidovanie úhrad užívateľov prípadne vlastníkov. Okno je navrhnuté za účelom umožniť rýchly a jednoduchý 
zber údajov. Predpokladá sa, že užívateľ programu opisuje údaje úhrad z pripravených podkladov (bankových výpi-

sov) a prevažne používa k práci len klávesnicu. V okne nie je zobrazený prehľad so zobrazením ostatných úhrad. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Variabilný 
symbol 

Pole umožňuje zadať variabilný symbol, ku ktorému (k jeho predpisu) má byť úhrada priradená. 

 
Ikona umožňuje vybrať variabilný symbol zo zoznamu VS. 

Užívateľ/Vlastník Informačné pole, zobrazí osobu, ktorej je zvolený VS priradený. 
Priestor Informačné pole, zobrazí údaje priestoru, ktorému je VS priradený. 
Adresa Informačné pole, zobrazí adresu priestoru, ktorému je VS priradený. 

Úhrada za 
Prepínač, ktorý sa sprístupní v prípade, že úhrada sa eviduje na VS v dome, ktorý má oddelenú 
evidenciu úhrad do Fondu údržby a opráv a zvlášť ostatné úhrady. Voľbou prepínača sa určí typ 
úhrady. 

Dátum úhrady Pole slúži na evidovanie dátumu úhrady. 

Suma Pole slúži na evidovanie uhradenej sumy. 
Špecifický s. Pole slúži na evidovanie špecifického symbolu úhrady. 
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Ikona výberu špecifických symbolov. Po jej aktivácii program zobrazí všetky špecifické symboly 
predpisov daného VS. Zadaním špecifického symbolu sa prevezmú z predpisu dátumy, ktoré vyme-
dzujú obdobie, za ktoré je predpis vystavený a priradia sa do polí Obdobie od / do. 

Obdobie od / do Polia vymedzujú časové obdobie, ktorému úhrada prináleží. 
Poznámka Pole slúži na uloženie lubovolnej poznámky užívateľa programu. 
 
 
Aktualizácia úhrad  

Aktivácia Správa domov – Úhrady – Aktualizácia 
Slúži na úpravu už zaevidovaných úhrad užívateľov prípadne vlastníkov. V okne je možné zaevidovať aj novú úhradu. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Variabilný 
symbol 

Pole umožňuje zadať variabilný symbol, ku ktorému má byť úhrada priradená. 

 
Ikona umožňuje vybrať variabilný symbol zo zoznamu VS. 

Užívateľ / 
Priestor 

Informačné polia, v ktorých sa zobrazia údaje užívateľa a priestoru zvoleného VS. 

Úhrada za 
Prepínač sa sprístupní len v tom prípade, že úhrada sa eviduje ako úhrada VS v dome, v ktorom je 
oddelený zvlášť účet Fondu údržby a opráv a zvlášť účet ostatné úhrady. Voľbou prepínača sa určí typ 
úhrady. 

Dátum 
úhrady 

Pole slúži na evidovanie dátumu úhrady. 

Suma Pole slúži na evidovanie uhradenej sumy. 
Špecifický s. Pole slúži na evidovanie špecifického symbolu úhrady. 
Obdobie od / Polia vymedzujú časové obdobie, ktorému úhrada prináleží. 
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do 

 

Ikona výberu špecifických symbolov. Po jej aktivácii program zobrazí všetky špecifické symboly 
predpisov daného VS. Zadaním špecifického symbolu sa prevezmú z predpisu dátumy, ktoré vyme-
dzujú obdobie za ktoré je predpis vystavený a priradia sa do polí Obdobie od / do. 

Poznámka Pole slúži na uloženie ľubovoľnej poznámky užívateľa programu. 
Prehľad Tabuľka prehľadu obsahuje všetky úhrady osoby, ktorej je VS priradený. 
 
Informácie o úhradách 

Aktivácia Správa domov – Úhrady – Informácie 
Slúži na zobrazenie informácií o tých úhradách, ktoré užívateľ programu vyberie k zobrazeniu. 

 
 

Prepínač 

Nastavením prepínača obmedzujeme nasledujúci výber len pre tie úhrady, ktoré spĺňajú zadané 
časové vymedzenie: 
Všetky úhrady : Nie je nastavené časové obmedzenie, 
S dátumom úhrady od – do : Výber bude obmedzený len pre tie úhrady, ktoré boli uhradené v 
zadanom časovom období, 
Zaevidované v období od : Výber bude obmedzený len pre tie úhrady, ktorých záznamy boli zae-
vidované v zadanom časovom období, t.j. či dátum aktualizácie záznamu spadá do tohto obdo-
bia. 

Výber ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Výber / Variabilný symbol / Vchod / Dom /Typ prie-
storu / Typ variabilného symbolu. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa 
ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia podľa: dátumu 
úhrady / dátumu aktualizácie / adresy / mesiacov a domov. 

Tlačové zostavy 

ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. 
Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad úhrad / Prehľad úhrad po domoch / Sumáre 
v mesiacoch za domy. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv. 
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Zobraziť výber 
Tlačidlo, ktorého stlačením sa vykoná akcia výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobraze-
nie informácií. 

Počet záznamov 
vo výbere 

Informačné pole, obsahuje po výbere počet záznamov, ktoré boli zobrazené na základe zadaných vý-
berových kritérií. 

Úhrady Pole obsahuje súčet súm všetkých úhrad vybraných záznamov. 
 
Prehľad predpisov a úhrad – Konto VS 

Aktivácia Správa domov – Prehľad predpisov a úhrad – Konto 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie predpisov a úhrad, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. Užívateľ má k 
dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zobrazenie infor-
mácií program zobrazuje vybrané záznamy. 

       
 
Výber dátumu 
splatnosti predpisu 
a dátumu úhrady 
od – do 

Zadaním dátumov vymedzuje nasledujúci výber len pre tie predpisy a úhrady, ktoré spĺňajú 
zadané časové vymedzenie : Budú sa teda hľadať len tie predpisy a úhrady, ktorých dátum 
splatnosti a realizácie spadá do zadaného časového obdobia. 

Výber 
ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Variabilný symbol / Meno / Vchod / Dom /Typ prie-
storu. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa 
ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia podľa: Va-
riabilného symbolu /Vchodu, Priestoru/Domu,Vchodu, VS / Domu,Vchodu,Priestoru. 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Výpis z konta 
VS, Výpis z konta VS s poznámkami, Výpis z konta VS sumár. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv. 
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Zobraziť výber 
Tlačítko, ktorého stlačením sa vykoná akcia výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobra-
zenie informácií. 

Za rok 

Môže poslúžiť ako príloha k rozúčtovaniu. Zviditeľnia sa v tomto prípade aj ďalšie prvky : 

 
Výstupná zostava bude teda odzrkadľovať predpis a úhrady vo zvolenom roku. 

 V zobrazených informáciách je pri každom predpise a úhrade aj stav preplatku / nedoplatku k da-
nému dátumu. 

 
Nedoplatky/Preplatky 

Aktivácia Správa domov – Nedoplatky/Preplatky 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie stavu nedoplatkov a preplatkov. Na stránke Nastavenie kritérií výberu sa 
zadávajú výberové kritéria a na stránke Zobrazenie informácií program zobrazuje vybrané záznamy. 

      
 
Výber dátumu 
splatnosti predpisu 
a dátumu úhrady 
od – do 

Zadaním dátumov vymedzuje nasledujúci výber len pre tie predpisy a úhrady, ktoré spĺňajú 
zadané časové vymedzenie. Teda budú sa hľadať len tie predpisy a úhrady, ktorých dátum 
splatnosti a realizácie spadá do zadaného časového obdobia. 

Nedoplatky od - do 
Spínač po svojom zopnutí spôsobí, že budú pri výbere zohľadnené polia od – do, ktorými sa zadá 
požadovaný rozsah výšky nedoplatku. 

Preplatky od -do Spínač po svojom zopnutí spôsobí, že budú pri výbere zohľadnené polia od – do, ktorými sa zadá 
požadovaný rozsah výšky preplatku. 
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Výber 
ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Variabilný symbol / Meno / Vchod / Dom /Typ prie-
storu. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. 
Ponúkané možnosti zoradenia podľa: Variabilného symbolu /Mena /Sumy. 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv. 

Zobraziť výber 
Tlačítko, ktorého stlačením sa vykoná akcia výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobra-
zenie informácií. 

 
 
 
Prepočet penále 

Aktivácia Správa domov - - Prepočet penále 
Jeden z nových modulov, umožňujúci rýchly prepočet poplatku z omeškania pre neplatiča. Je flexibilný so štandard-
ným prednastavením parametrov. Poplatok z omeškania sa ráta zo zálohového predpisu ! 

 
 
Prvky 
okna 

Popis prvkov okna 

Dátum 
splatnosti 

od 

Dátum začiatku obdobia od ktorého sa prepočet poplatku z omeškania začne vypočítavať. Je potrebné vstúpiť do tohto 
obdobia s vyrovnaným kontom (MD=DA). Inak je potrebné vložiť do splatností hodnotu počiatočného stavu konta 
príslušnú hodnotu a prepínač „Počítať penále“ ponechať nezaškrtnutý. 

Dátum 
splatnosti 

Do tohto dátumu vrátane sa poplatok z omeškania bude počítať. 
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do 
Penále k 
dátumu 

Dátumové pole, určujúce ku ktorému dátumu sa poplatok z omeškania bude rátať. 

Výška 
penále v 
promile 

Určite výšku poplatku z omeškania v promile. Štandardne je prednastavená hodnota 2,50. 

VS Sem vložte variabilný symbol v jeho číselnej hodnote. Program si všetky potrebné informácie nájde sám. 
Meno a 
priezvisko 

Zaplní sa automaticky po vložení variabilného symbolu. 

Generuj 
splatnosti 

Po kliknutí na toto tlačidlo program vyplní tabuľky predpisov a úhrad podľa doteraz nadefinovaných parametrov. 

Poznámka Pole slúži na uloženie ľubovoľnej poznámky užívateľa programu. 
Rátaj Výkonný povel pre prerátanie poplatku z omeškania. 
Tlač Tlač zostavy prerátaného poplatku z omeškania. 
Uložiť 
ako 

Súbory zostavy je možné uložiť. Najlepšie je vytvoriť si nový adresár a ukladať si ich do neho. Pozor na názov adresá-
ra a názvy súborov. Prostredie nemá rado medzery a diakritiku ! 

Načítať Opačná operácia oproti predchádzajúcej. 
Vložiť Tlačidlo ktoré umožňuje vložiť novú hodnotu predpisu, resp. úhrady 

Storno 
Tlačidlo ktoré umožňuje vymazať hodnotu predpisu, resp. úhrady. U úhrady je lepšie nemazať ale nahradiť hodnotu 
nulou. 

Počítať 
penále 

Prepínač, určujúci či sa z hodnoty zálohového predpisu bude rátať poplatok z omeškania. 

Poznámka Ľubovoľná poznámka. 

Vzor tl. 
zostavy 
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Evidencia upomienok 
Aktivácia Správa domov - - Upomienky 
Bezprostredne naväzuje na „Prepočet penále“. Obsahuje všetky možné údaje o zaslaných upomienkách. 

 
 
Prvky 
okna 

Popis prvkov okna 

 

Vyvoláva dialóg pre vloženie nového záznamu : 

 
Po vyplnení variabilného symbolu program dosadí hodnoty priezviska, mena a adresných polí. Vyplňte ostatné polia. 
U čísla upomienky program odlišuje typ upomienky (1 alebo 2). Nakoniec uložte. 

 
Slúži na opravu už existujúceho záznamu. Viď predchádzajúci popis. 

 
Slúži na stornovanie už existujúceho záznamu. 

 
Tlač upomienky. Príklad upomienky 2 : 
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Pozor ! Tento modul má priamu väzbu aj na rozpis rozúčtovania, kde existuje priamy výstup s importom neplatičov priamo do 
tabuľky neplatičov ! 

 
Väzby priestorov na nákladové miesta 
Väzby priestorov na nákladové miesta - aktualizácia 

Aktivácia Správa domov - - Väzby priestorov k NM - Aktualizácia 
Ku každému vytvorenému NM je treba pripojiť tie priestory, ktoré z NM poberajú danú službu. Nie všetky priestory 
domu totiž poberajú všetky služby domu. Pripojením priestorov na NM sa vytvára kľúč, podľa ktorého sú náklady 
evidované na NM rozdelené (rozúčtované) na jednotlivé priestory a teda ich užívateľov. Pri vytváraní väzby sa eviduje 
aj dátum, odkedy je služba priestorom poberaná. Ukončenie poberania služby priestorom je dátumom ukončenia väz-
by. Treba rozlíšiť ukončenie väzby (ktoré určuje vymedzené časové obdobie, za ktoré naviazaný priestor poberal danú 
službu prostredníctvom NM) a vymazanie väzby zo zoznamu väzieb ( ktoré odstraňuje informáciu o väzbe ). Pre zjed-
nodušenie práce program umožnuje vytvoriť väzby hromadne za každé NM pre všetky priestory domu. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 

Vchod ComboBox umožňuje vybrať vchod domu zo zoznamu vchodov. Vyberáme ten vchod, z ktorého priesto-
rov budeme vytvárať väzbu na nákladové miesto. 

Priestor 

ComboBox umožňuje vybrať priestor zo zoznamu priestorov, na ktorý chceme vytvoriť väzbu na nákla-
dové miesto. V ponuke je možné výberom všetky priestory stanoviť, že väzba sa vykoná pre všetky prie-
story zvoleného vchodu pre vybrané nákladové miesto. Podmienkou je, že už predtým nebola na žiaden 
priestor daného vchodu a NM vytvorená väzba. 

Služba 
ComboBox umožňuje vybrať službu zo zoznamu služieb. Vyberáme tú službu, na ktorej NM budeme 
vytvárať väzbu. 

Názov ComboBox umožňuje vybrať NM pre danú službu zo zoznamu Nákladových miest. 
Obdobie od Dátumové pole, umožňuje evidovať dátum odkedy je väzba platná. 
Obdobie do Dátumové pole umožňuje evidovať dátum ukončenia platnosti väzby. 
 
Informácie o väzbách priestorov na nákladové miesta 

Aktivácia Správa domov - Väzby priestorov k NM – Informácie 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie záznamov tých väzieb priestorov na NM, ktoré spĺňajú nastavené kritéria 
výberu. Užívateľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na 
stránke Zobrazenie informácií program zobrazuje vybrané záznamy. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 

Výber ComboBox umožňuje zadať výberové kritéria: Vchod / Dom / Typ priestoru (umožňujú kumuláciu ), 
Nákladové miesto / Služba. 

Zoradenie podľa ComboBox umožňuje zoradiť vybrané záznamy podľa poľa Dom. 
Tlačové zostavy ComboBox umožňuje vybrať tlačovú zostavu Prehľad väzieb. 
 
Výpis neúplných a neexistujúcich väzieb 

Aktivácia Správa domov - Väzby priestorov k NM – Zistenie neexistujúcich väzieb 
Informatívny modul, ktorý urobí analýzu väzieb v celom dome (firme). Vyplňte rok a kliknite na „Testuj“. 

 
 
Výmaz väzieb 

Aktivácia Správa domov - Väzby priestorov k NM – Výmaz väzieb 
Podprogram vznikol z dôvodu potreby sprehľadnenia existujúcich väzieb. Umožňuje rýchle zmazanie nepotrebných 
väzieb a tzv. sirotských záznamov. 



Podrobný manuál programu „SPRÁVCA EURO“ 

 Strana : 55 

         

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Typ nákladového 
miesta 

Slúži na výber požadovaného typu nákladového miesta 

Nákladové mies-
to 

Slúži na výber nákladového miesta 

Spôsob zorade-
nia 

Umožňuje zoradiť záznamy podľa Kódu priestoru, Variabilného symbolu alebo vlastníka. Nad tabuľkou 
sa nachádza vyhľadávacie pole pre rýchle interaktívne vyhľadávanie záznamu. 

Tlačidlá na od-
stránenie väzieb 

Doporučujem používať „Odstrániť aktuálnu väzbu“. Hromadné výmazy v rukách neskúsených užívate-
ľov často spôsobia duplicitnú prácu. 

Pri zmenách 
požadovať po-
tvrdenie 

Ponechajte zaškrtnuté, program sa vždy opýta na ďalší postup ! 
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Fond PÚaO spoločných častí domu 
 
Čerpanie Fondu PÚaO 

Aktivácia Správa domov – Fond PÚaO spoločných častí domu – Čerpanie 
Slúži na evidovanie tých nákladov, ktoré sú kryté z fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí domu, teda ná-
kladov evidovaných na NM fondu. V okne je možné aktualizovať údaje nákladu čerpania z fondu, ale nie je možné 
dodatočne zmeniť priradené NM. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Nákladové miesto ComboBox slúži na priradenie nákladového miesta fondu, na ktoré evidujem náklad čerpania z fondu. 
Dátum čerpania Dátumové pole. Eviduje dátum čerpania z fondu. 
Suma Suma nákladu čerpania z fondu. 
Popis Popis. Stručný text charakterizujúci čerpanie. Je použitý v informačnej zostave. 
Poznámka Poznámky užívateľa programu. 
 
Vklady do Fondu PÚaO 

Aktivácia Správa domov – Fond PÚaO spoločných častí domu – Mimoriadne vklady 
Slúži na evidovanie a aktualizovanie vkladov, ktoré sa týkajú fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí domu. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Nákladové miesto ComboBox slúži na priradenie nákladového miesta fondu, na ktoré evidujem vklad do fondu. 
Dátum vkladu Dátumové pole. Eviduje dátum vkladu do fondu. 
Suma Suma vkladu do fondu. 
Popis Popis. Stručný text charakterizujúci vklad. Je použitý v informačnej zostave. 
Poznámka Poznámky užívateľa programu. 
 
Informácie o tvorbe a čerpaní Fondu PÚaO 

Aktivácia Správa domov – Fond PÚaO spoločných častí domu – Zostava o tvorbe a čerpaní 
Slúži na zobrazenie informácií o tých úhradách a vkladoch, ktoré sa týkajú fondu prevádzky údržby a opráv spoloč-
ných častí domu. Podmienkou zobrazenia informácií je mať vytvorené väzby všetkých priestorov, ktorých VS tvoria 
platby do fondu na NM fondu. 
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Výber dátumu 
splatnosti predpisu 
a dátumu úhrady 

Zadané dátumy obmedzujú výber len pre tie predpisy a úhrady, ktorých dátum spadá do zadaného 
časového obdobia. 

Výber ComboBox umožnuje zadať kritéria výberu Výber / Dom. 
Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 
Zoradenie podľa ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia podľa: Dátumu. 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad tvorby a 
čerpania FPÚaO. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv. 

Zobraziť výber Tlačítko, ktorého stlačením sa vykoná akcia výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobraze-
nie informácií. 
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Stavy meračov a spotreby 
Evidencia 

Aktivácia Správa domov – Stavy meračov a spotreby - Evidencia 
Zoznam slúži na evidovanie spotrieb na VS za danú službu a rok vyúčtovania. Spotreba sa vypočítava ako rozdiel 
koncového a predchádzajúceho stavu merača, alebo je evidovaná priamo na základe odhadu spotreby. Studenú vodu na 
prvý pohľad rozoznáme modrým a teplú červeným podkladom orazovky. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 

Dátum merania 
Veľmi dôležité dátumové pole. Okrem toho že udáva dátum uskutočneného merania, určuje aj torý va-
riabilný symbol sa bude zobrazovať v tabuľke vpravo(v prípade zmeny vlastníkov v roku). 

Variabilný 
Symbol - merač 

Prepínač spotrieb u jednotlivých meračov. V polohe „Variabilný symbol“ sú zobrazené iba odbery VS 
nak sa zobrazujú všetky odbery. 

Vchod ComboBox pre voľbu vchodu domu. 
Radenie Nastavenie spôsobu radenia záznamov. 
Nový záznam Použite v prípade nového merania. V pravej časti obrazoky sa objaví dialóg : 
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Vyplňte rok vyúčtovania a konečný stav. V prípade, že sa jedná o kvalifikovaný odhad, zaškrtnite spínač 
„Odhad“. V prípade, že sa jedná o konečný stav merača a nasleduje výmena merača za nový, zaškrtnite 
„Ukončiť merač a založiť nový“. V tomto prípade program ku dátumu merania ukončí platnosť starého 
merača a vyvolá dialóg pre založenie merača nového. 

Oprava záznamu 

Umožňuje opraviť údaje merania. Je nutné mať prepnuté zobrazenie do polohy „Merač“ inak : 

 
Storno záznamu Stornovať je povolené vždy iba posledný záznam. Inak platí všetko ako u opravy záznamu. 
Sprístupniť op-
ravy 

Spínač, umožňujúci sprístupniť opravy základných parametrov merača. 

 
Vyvolá dialóg pre vyhľadanie vlastníka podľa nastaveného spôsobu radenia. 

 
 
Informácie 

Aktivácia Správa domov – Stavy meračov a spotreby - Informácie 
      Slúži na zobrazenie údajov spotrieb na meračoch. 

 
 
Za vyúčtovacie roky Výber bude obmedzený len pre tie spotreby, ktorých priradenie obdobia vyúčtovanie 
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spadá do zadaného časového obdobia. 

Výber 
ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Variabilný symbol / Meno / Vchod / Dom / Typ 
priestoru / Služba. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. 
Ponúkané možnosti zoradenia podľa: Domu/Vchodu/VS, alebo Domu/Vchodu/Priestoru . 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad 
stavov spotrieb a meračov. 

Zobraziť výber 
Tlačítko, slúži na spustenie akcie výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobrazenie 
informácií. 

 
Rozúčtovanie nákladov na služby 
Náklady na služby 
Aktualizácia 

Aktivácia Správa domov – Náklady na služby – Aktualizácia 
Slúži na evidovanie a aktualizovanie nákladov služieb, ktoré sa týkajú správy domu. Pri aktualizácii nákladu program 
neumožňuje priradiť iné NM. 

 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Služba ComboBox umožňuje zadať službu, na ktorej NM budeme náklad evidovať. 
Nákladové 
miesto 

ComboBox umožňuje zadať NM služby, na ktoré budeme náklad evidovať. 

Údaje k službám 
voda a teplo 

K typu služby dodávka vody je potrebné nákladu priradiť sadzbu vody “Jednotková cena „. 

Sadzba vody ComboBox sadzba vody sa ponúkne len pre službu vodné stočné. Umožňuje vybrať z ponuky evido-
vaných sadzieb vody. 

Jednotková cena Informačné pole zobrazí jednotkovú cenu vybranej sadzby vody. 
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Množstvo Pole slúži na evidovanie dodaného množstva vody. 
Bez DPH Suma náklad bez DPH. 
Sadzba DPH Štandardne je nulová. Systém evidencie DPH pre vlastníka je určený iba zvláštnym zákazníkom. 
S DPH Suma náklad s DPH. 
Obdobie od / 
do 

Dátumové polia slúžia na evidovanie obdobia, za ktoré je evidovaný náklad vody. 

Popis 
Pole slúži na evidovanie stručného popisu nákladu. Tento údaj je zobrazený v informačných 
zostavách. 

Poznámka Poznámky užívateľa. 
 
Informácie o nákladoch 

Aktivácia Správa domov – Náklady na služby – Informácie 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie informácií o tých nákladoch, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. Užíva-
teľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zobrazenie 
informácií program zobrazuje vybrané záznamy. 

         
 
Náklady za obdobie 
od – do 

Výber bude obmedzený len pre tie náklady, ktorých priradenie obdobia platnosti ná-
kladu spadá do zadaného časového obdobia. 

Výber ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Dom / Nákladové miesto / Služba. 
Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 
Zoradenie podľa ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia podľa 

Nákladových miest / Služieb / Domov. 
Tlačové zostavy ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad 

nákladov. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv – Prehľad nákladov. 

Tlačiť len sumárne Zopnutý spínač určuje, že tlačová zostava má zobraziť len sumár zobrazených hodnôt. 
Zobraziť výber Tlačítko, slúži na spustenie akcie výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobrazenie 

informácií. 
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Pevné náklady a koeficienty 
Aktualizácia 

Aktivácia Správa domov – Rozúčtovanie nákladov na služby - Pevné náklady a koeficienty - Aktualizá-
cia 

Zoznam slúži na evidovanie údajov pevných nákladov a koeficientov. Pevný náklad za danú službu je smerovaný pria-
mo na vlastníka priestoru. Pri rozúčtovaní nákladov na služby, je suma nákladov za daný typ služby ponížená o sumu 
pevných nákladov a VS na ktorom je pevný náklad evidovaný nevstupuje do rozúčtovania nákladov z NM za rok kto-
rému pevný náklad prináleží. Na zmenu výšku podielu daného VS na rozúčtovaní nákladov za daný typ služby, použi-
jeme koeficient ktorým sa príslušný podiel prenásobí, čím dochádza k zvýšeniu, resp. zníženiu podielu. V prípade  
pevného nákladu vody, je potrebné stanoviť cenu vody. Ak počas roka došlo k zmene ceny vody, je pevný náklad vody 
viazaný na obdobie platnosti priradenej ceny vody. 
              

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Rok 
vyúčtovania 

Pole obsahuje rok vyúčtovania do ktorého pevný náklad prináleží. 

Vchod ComboBox umožňuje zadať vchod, na ktorého VS požadujeme evidovať pevný náklad. 

Variabilný 
symbol 

ComboBox umožňuje zadať VS, na ktorého VS požadujeme evidovať pevný náklad. V prípade, že 
merač vyberieme prostredníctvom priestoru, zobrazí sa v poli len informácia VS aktuálneho priesto-
ru. 

Priestor Informačné pole zobrazujúce údaje priestoru, priradeného vybranému VS. 
Adresa Za adresou sú informačné polia zobrazujúce údaje osoby vybraného VS. 

Služba ComboBox umožňuje zadať pre akú službu sa majú zobraziť názvy nákladového miesta. 

Názov ComboBox umožňuje výber nákladových miest danej služby. 

Pevný náklad 
Pole umožňuje zadať údaj výšky sumy pevného nákladu.. Program umožňuje zadať buď pevný 
náklad, alebo koeficient. 

Množstvo Pole slúži na zadanie počtu jednotiek vody/ tepla . 
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Cena vody V prípade služby „voda“ slúži pole na zadanie stanovenej ceny vody. 
Jednotková cena V prípade služby „tepla“ slúži pole na zadanie jednotkovej ceny tepla. 

Koeficient 
Na zmenu výšku podielu daného VS na rozúčtovaní nákladov za daný typ služby, použijeme koefi-
cient ktorým sa príslušný podiel prenásobí. Program umožňuje zadať buď pevný náklad, alebo ko-
eficient. 

 
 
 
 
 
 
 
Informácie 
Aktivácia Správa domov – Rozúčtovanie nákladov na služby - Pevné náklady a koeficienty - Informácie 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie informácií o tých pevných nákladoch, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výbe-
ru. Užívateľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke 
Zobrazenie informácií program zobrazuje vybrané záznamy. 

       
 
Pevné náklady za 
rozúčtovací rok 

Výber bude obmedzený len pre tie pevné náklady, ktorých priradený rok rozú čtova-
nia je totožný so zadaným rokom. 

Výber ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Dom / Nákladové miesto / Služba / Variabil-
ný symbol. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa 
ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia 
podľa Nákladových miest / Variabilného symbolu 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Pre-
hľad pevných nákladov a koeficientov. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv – Prehľad nákladov. 

Tlačiť len sumárne Zopnutý spínač určuje, že tlačová zostava má zobraziť len sumár zobrazených hodnôt. 
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Zobraziť výber 
Tlačítko, slúži na spustenie akcie výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobraze-
nie informácií. 

 
Osobomesiace 
Aktualizácia 

Aktivácia Správa domov – Rozúčtovanie nákladov na služby - Osobomesiace - Aktualizácia 
Zoznam slúži na evidenciu osobomesiacov. Po zadaní roku a vchodu domu program automaticky predplní zoznam  
sobomesiacov pre všetky VS daného vchodu domu. 
  

 
 
Rok Zadávame rok, za ktorý potrebujeme vytvoriť osobomesiace. 

Vchod 
ComboBox ponúka zoznam vchodov. Pre všetky VS priestorov vybraného vchodu bude vytvore-
ný zoznam osobomesiacov. 

Prehľad 

Prehľad obsahuje polia jednotlivých mesiacov (1 až 12) vybraného roka. Po vyplnení údaja do 
poľa Osoby celkom, program automaticky prepočíta počet osôb pre každý mesiac a to za obdobie 
platnosti daného VS. Údaje je možné aj napĺňať po každom mesiaci, pričom program načítava 
údaje do poľa Osoby celkom. 

 
Informácie 

Aktivácia Správa domov – Rozúčtovanie nákladov na služby - Osobomesiace – Informácie 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie informácií tých osobomesiach, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. 
Užívateľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zob-
razenie informácií program zobrazuje vybrané záznamy. 
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Za rozúčtovací rok Výber bude obmedzený len na tie osobomesiace, ktorých priradený rok rozúčtovania je 
totožný so zadaným rokom. 

Výber ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Dom / Vchod. 
Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia podľa 
Priestorov / Variabilného symbolu / Mena 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Zostava 
osobomesiacov 

Tlačiť len sumárne Zopnutý spínač určuje, že tlačová zostava má zobraziť len sumár zobrazených hodnôt. 

Zobraziť výber 
Tlačítko, slúži na spustenie akcie výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobrazenie 
informácií. 

 
Zostavy pre zber osobomesiacov a spotrieb 

Aktivácia Správa domov – Rozúčtovanie nákladov na služby - Zostavy pre zber osobomesiacov a Spotrieb 
Informačná obrazovka slúži na vytvorenie tlačových zostáv ktoré sú predplnené údajmy , ktoré splňajú nastavené krité-
ria výberu. Užívateľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na 
stránke Zobrazenie informácií program zobrazuje vybrané záznamy. 
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Za rozúčtovací rok Výber bude obmedzený len na tie údaje osobomesiacov a spotrieb, ktorých priradený rok 
rozúčtovania je totožný so zadaným rokom. 

Výber ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Dom / Vchod. 
Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia podľa 
Priestorov / Variabilného symbolu 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Zber oso-
bomesiacov / Zber spotrieb 

Tlačiť len sumárne Zopnutý spínač určuje, že tlačová zostava má zobraziť len sumár zobrazených hodnôt. 

Zobraziť výber 
Tlačítko, slúži na spustenie akcie výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobrazenie 
informácií. 

 
Maximálne ceny tepla 

Názov Maximálne ceny tepla 
Zoznam slúži na evidovanie maximálnych cien tepla. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 

Služba 
ComboBox umožňuje zadať službu na ktorej nákladové miesto evidujeme max. cenu tepla. Program 
umožnuje výber zo služby teplo na kúrenie a teplo na ohrev vody . 

Názov ComboBox umožňuje zadať NM zo zoznamu nákladových miest priradených danej službe. 
Obdobie od Dátum odkedy platí daná max. cena. 
Obdobie do Dátum dokedy platila daná maximálna cena. 
Cena Údaj maximálnej ceny pre dané nákladové miesto. 
 
Dotácie na teplo – Uvádzam iba z dôvodov kompaktibility.  

Aktivácia Správa domov – Rozúčtovanie nákladov na služby – Dotácie na teplo 
Zoznam slúži na evidovanie domu poskytnutej dotácie na teplo. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Dom ComboBox umožňuje zadať dom zo zoznamu domov, ktorému bola poskytnutá daná suma dotácie na 

teplo. 
Rok Rok na ktorý bola poskytnutá dotácia na teplo. 
Suma dotácie Výška dotácie. 
 
Rozúčtovanie 

Aktivácia Správa domov – Rozúčtovanie nákladov na služby – Rozúčtovanie 
Spúšťa modul rozúčtovania. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Rok Rok, ktorý chcete rozúčtovať. Program umožňuje znovu spustiť rozúčtovanie aj v minulých rokoch ale 

pozor ! Je potom nutné pustiť rozúčtovanie aj na následné roky.  
Sadzba DPH... Týka sa firiem, ktoré vyúčtovanie robia aj pre platcov DPH a samy sú platcami. Vyhodnocovanie DPH 

je nutné zvlášť zakúpiť. 
Fixná zložka... Pole určujúce výšku nákladu v percentách, vyhodnocovanú z celkovej čiastky nákladu rovným dielom. 
Vykonaj Výkonný povel pre vykonanie rozúčtovania. 
Návrat Opustenie modulu. 
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Informácie 
Aktivácia Správa domov – Rozúčtovanie nákladov na služby – Informácie 
Selektuje rozúčtovanie za rok. 

 
 
Rozpis rozúčtovania 

Aktivácia Správa domov – Rozúčtovanie nákladov na služby – Rozpis rozúčtovania 
Obsahuje všetko potrebné pre vytlačenie rozúčtovania. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Rok rozúčovania Rok, ktorého sa výstupné údaje týkajú. 

Zahrnúť prepl... V prípade zaškrtnutia bude vo vyúčtovaní ďalší riadok, zobrazujúci stav konta VS ku dátumu, ktorý ste 
uviedli.  

Text k rozpisu Sem uveďte text, ktorý bude na vyúčtovaní. 
Text k vode Sem uveďte text, ktorý bude na vyúčtovaní vody. 
Text k ost. Sl. Sem uveďte text, ktorý bude na vyúčtovaní ostatných služieb. 
Dátumový prep. Vľavo je platba za aktuálny mesiac, vpravo platba vopred. 
Zobraziť výber Výkonný povel pre zobrazenie výberu. 

Gnerovať prepl... 
Silný modul pre vytvorenie diskety pre Sl. Poštu. Program vyvolá dialóg pre vytvorenie súboru ktorý 
odovzdáte SP a táto zabezpečí doručenie preplatkov určeným VS. Odpadáva tým vypisovanie poukážok. 
Záujemci, konzultujte túto problematiku najprv s programátorom. 

Generovať nedo-
platky 

Výkonný modul, ktorý umožňuje hromadný prenos do tabuľky neplatičov. 

 
 

6. Výbery 
Práca s výberom 

Aktivácia Výbery – Zmluvy – Práca s výberom 
Pomocný modul, slúžiaci na vytvorenie výberu vlastníkov, pre ktorý bude možná napríklad tlač poštových poukážok. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
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Zobrazovať 
Určuje, ktoré VS budú v tabuľke zobrazené. Je možnosť zobrazenia všetkých, zaradených do výberu 
alebo do výberu nezaradených. 

Zoradiť a vyhľ... 
Umožňuje nastavenie radenia záznamov v tabuľke. Nastavenie zoradenia úzko súvisí s vyhľadávacím 
poľom vľavo nad tabuľkou. Ak bude nastavené radenie podľa „UŽIV“, do poľa vpisujeme meno vlast-
níka. Po každom klepe sa záznam posúva a najbližšiu vyhovujúcu hodnotu. 

Otvoriť výber Umožňuje načítať už existujúci výber. 

Pridať / Odňať 
Tlačidlo mení svoj popis na „Pridať do výberu“ resp. „Odňať z výberu“ v závislosti od stavu aktuálneho 
záznamu tabuľky. Umožňuje pridať alebo odňať aktuálny záznam do/z výberu. 

Pridať všetko Pridá do výberu všetky záznamy. 
Odňať všetko Vyprázdni výber. 

Uložiť výber ako 
Vyvolá dialóg pre uloženie aktuálneho výberu.  
Neukladajte do adresárov a súborov obsahujúcich diakritiku, medzery a neštandardné znaky !!! 

 
SQL 

Aktivácia Výbery – SQL 
Pomocný modul, slúžiaci na import tlačových zostáv neštandardného typu. Je určený vybraným firmám, má komerčný   
podtón. 

 
Tlačové zostavy 

Aktivácia Výbery – Tlačové zostavy 
Pomocný modul, slúžiaci na tlač pomocných praktických tlačových zostáv. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Tlačová zost. ComboBox slúžiaci na výber tlačovej zostavy. 
Záhlavie zost. Ľubovoľný text záhlavia tlačovej zostavy. 
Vytlačiť zost. Výkonný povel pre tlač vybranej zostavy. 
Ukončiť Ukončenie práce s modulom. 
 
 
 

7. Automatizované moduly 
(nie je súčasťou základnej konfigurácie) 

Hromadné vloženie priestorov 
Aktivácia Automatizované moduly – Hromadné vloženie priestorov 
Silný modul, umožňujúci hromadne vložiť určitý počet priestorov na vchod domu. Ocenia užívatelia s novým domom, 
do ktorého by inak bolo treba tieto údaje vkladať po jednom. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Počet Vložte počet priestorov, ktoré má program zaožiť. 
Text pre náz... Napríklad „Byt č.“ 
Pridať číslo... Po zaškrtnutí sa zviditeľní textové pole, vpíšte hodnotu. 
Správa priest. od Spravidla je to dátum správy domu od. 
Merač.... Ak sú na priestoroch merače, zaškrtnite. 
Nastav Vyvolá dialóg pre nastavenie štandardných parametrov meračov. 
Založiť priest... Výkonný povel pre založenie požadovaného počtu priestorov vo vchode. 
 
Editácia základných parametrov priestorov 

Aktivácia Automatizované moduly – Editácia základných parametrov priestorov 
Silný modul, umožňujúci rýchlu editáciu priestorov bez zbytočných stratových časov. Použite po module „Hromadné 
vloženie priestorov“! 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Kód Kód priestoru. 
Typ ComboBox pre voľbu typu priestoru (Byt – Nebyt - Gatáž). 
V správe od Dátum prevzatia priestoru do správy. 
Dátum zmeny Dátum uskutočnenia zmeny. Vyplniť ! 
 Podlahová plocha, ...., Plocha obyt. miestn. – Parametre priestoru 
Radiť podľa Nastavenie spôsobu radenia záznamov. 

Fixuj dátumy 
Po zaškrtnutí sa zneprístupnia dátumové polia, šetrí to čas. Pre všetky priestory sú dátumy spravidla 
totožné. 

Všetky polia Sprístupní pre editáciu všetky polia. 

 Uloženie zmien a prechod na ďalší záznam. 

 Presun kurzora na ďalší záznam. 

 
 
 
Hromadné vložene nájomcov - vlastníkov 

Aktivácia Automatizované moduly – Hromadné vloženie nájomcov - vlastníkov 
Priestory už máme vložené hromadne. Možnosť vloženia vlastníkov je ďalším pokračovaním zautomatizovania práce. 
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Prvky 
okna 

Popis prvkov okna 

Nastavenie 
adresy 

Tlačidlom vyvoláte dialóg pre nadefinovanie adresy. 

 
Vyberte ulicu a mesto a kliknite na „Nastav adresu“. 
V pôvodnej obrazovke vyplňte pole „Číslo“ a zaškrtnite „Zneprístupniť“. Od toho momentu budete vlastníkov 
vypĺňať iba do poľa „Nájomca - vlastník“. 

Vložiť 
nájomcu-
vlastníka 

Výkonný povel pre vloženie nadefinovaných údajov 

 
 
Automatizované hromadné generovanie VS 

Aktivácia Automatizované moduly – Automatizované hromadné generovanie VS 
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Použitím tohto modulu založíte ľubovoľný počet priestorov, vlastníkov a variabilných symbolov jedinou obrazovkou. 
Pracujte s rozvahou, zapratať si tabuľky kadečím nie je príjemné. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Dom ComboBox pre voľbu domu. 
Vchod ComboBox pre voľbu vchodu domu. 
Vs platí ... Dátumové polia platnosti variabilných symbolov od – do. 
Osôb Defaultný počet osôb obývajúcich priestor. 
Deň. Splat. Deň splatnosti úhrady. 
Priestor od... Dátumové polia platnosti priestoru od – do. 
Typ prie. ComboBox pre voľbu defaultného typu priestoru 
Adresové polia Vyplňte Mesto, Ulicu, Číslo, PSČ a Poštu vchodu. 
Platba ComboBox pre spôsob úhrady. 
Počet VS Počet variabilných symbolov, priestorov a vlastníkov, ktoré má program vygenervať. 
Vygenerovať Výkonný povel pre vygenerovanie tabuľky. 
Tabuľka Poprepisujte polia podľa skutočnosti. 
Uložiť Výkonný povel pre definitívne uloženie údajov. 
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Zmena vlastníka u VS 
Aktivácia Automatizované moduly – Zmena vlastníka u VS 
Umožňuje zmeniť vlastníka u variabilného symbolu. Použite napríklad vtedy, keď je vlastník v tabuľke vlastníkov  
uvedený viackrát a chcete ho mať iba raz. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Var. symbol Pole pre vyplnenie variabilného symbolu. Vyplňte ho a sprístupní sa ComboBox „Meno“. 
Meno ComboBox pre výber nového vlastníka. 
Uložiť zmenu Výkonný povel pre definitívn zmenu vlastníka priestoru. 
 
Hromadné vloženie VS 

Aktivácia Automatizované moduly – Hromadné vloženie VS 
Slúži na vytvorenie kombinácie VLASTNÍK-PRIESTOR. Po hromadnom vytvorení priestorov a vlastníkov nám modu 
poslúži pre ich jednoduché a rýchle prepojenie. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Zoznam domov ComboBox pre voľbu domu. 
Zoznam vhodov ComboBox pre výber vchodu domu 
Zoradiť podľa Vľavo zoradenie vlastníkov, vpravo zoradenie priestorov domu. 
Tabuľky Vľavo zoznam vlastníkov, vpravo zoznam priestorov. 

 Vľavo výmaz vlastníka, vpravo výmaz priestoru. 

Vytvor var... Výkonný povel pre vytvorenie variabilného symbolu. Zobrazí sa dialóg : 
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Vyplňte požadované polia a dajte uložiť. 

 
Hromadné vloženie meračov na existujúce priestory 

Aktivácia Automatizované moduly – Hromadné vloženie meračov na existujúce priestory 
Slúži na hromadné vloženie meračov do už existujúcich priestorov. Štandardným spôsobom je to pomerne namáhavé. 

 
 
Prvky 
okna 

Popis prvkov okna 

Merač 
SV 

Ak je v priestoroch merač na SV, zaškrtnite ho a nastavte počet meračov v každom z priestorov. 

Merač 
TUV 

Ak je v priestoroch merač na TUV, zaškrtnite ho a nastavte počet meračov v každom z priestorov. 

Výber 
priestorov 

Otvorí dialóg pre nastavenie priestorov, ktorých sa vloženie meračov bude týkať. 
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Tu môžete nastaviť radenie, vybrať všetky var. Symboly, zrušiť výber. Po uskutočnení výberu (v ľavej časti tabuľky) 
kliknite na „Uložiť“. Progam vyžiada ešte potvrdenie : 

 
Po kliknutí na „Áno“ údaje uložíte, inak sa vrátite do predchádzajúceho okna. 

 
Hromadná úprava parametrov meračov 

Aktivácia Automatizované moduly – Hromadná úprava parametrov meračov 
Predstavuje jednoduchú a rýchlu procedúru pre nastavenie parametrov meračov. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Zobraziť Voľba pre zobrazenie SV – TÚV. Voľbu indikuje farba podkladu okna. 

Polia param... 
Polia pre oprav parametrov. Pozor, ak je v priestore viac meračov, program ich automaticky prechádza 
jeden po druhom. 

 
Uloží parametre a prejde na ďalší merač. 

 Prechod na ďalší merač. 

 
Hromadne odbery SV a TÚV – (ponechané z dôvodov kompaktibility s budúcim systémom) 

Aktivácia Automatizované moduly – Hromadne odbery SV a TÚV 
Veľmi rýchle nahodenie odberov pre merače. 

 
Zvoľte typ (SV-TÚV), vyplňte rok rozúčtovania, do ktorého bude odber uložený a dátum odberu. 
 
Nový odpočet 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Radenie Určuje spôsob radenia záznamov 
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Vyhľadať Zobrazí okienko pre vyhľadávanie v závislosti od nastavenia spôsobu radenia. 
Oprava PS Oprava počiatočného stavu merača.  
Odhad odpočtu Nastaví príznak „Odhadom“. Používa sa hlavne pri zneprístupnení priestoru pre odpočet. 
Spotreba ručne Vloží sa hodnota spotreby a nie konečného stavu merača. 

Nulová spotr.... 
Bežne nulovú spotrebu nenahadzujeme. Po zaškrtnutí tlačidla program zaznamená v prípade rovnosti 
počiatočného a konečného stavu merača nulový odber. 

 Uloženie údajov. 

 Návrat bez uloženia. 
 
Prehľady jednotlivo – Príznak „Prezeranie“ 
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Prehľady jednotlivo – Príznak „Editácia“ 

 
 

 
 
 

6. Účtovníctvo 
Spoločenstvo vlastníkov respektíve správca môžu použiť programové moduly jednoduchého účtovníctva. Tieto modu-
ly umožňujú evidovať v zmysle zákona o účtovníctve všetky účtovné doklady vznikajúce pri hospodárskych aktivitách 
počas správy domu. 
 
Zoznamy 
V programe v časti Účtovníctvo sú dva programátorsky už predplnené zoznamy, ktoré nie je možné užívateľsky dopĺ-
ňať ani upravovať. 
 
Druhy finan čných pohybov ( ponúka ho ComboBox Druh pohybu v okne Účtovný zápis ) umožňuje zatrieďovanie 
účtovných zápisov: 
                                    BP – Banka príjem 
                                    BV – Banka výdaj 
                                    PP – Pokladňa príjem 
                                    PV – Pokladňa výdaj 
                                    Uzávierkové operácie 
                                    Zostatok - Banka 
                                    Zostatok - Pokladňa 
 
Druhového členenia druhov účtovných položiek umožňuje zatrieďovanie druhov účtovných položiek: 
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                                    PD - Predaj tovaru 
                                    PD - Predaj výrobkov a služieb 
                                    PD - Ostatné príjmy 
                                    PN - Príjmy zdanené osobitnou sadzbou 
                                    PN - Zisk z predaja dlhopisov 
                                    PN - Príjmy dane z pridanej hodnoty 
                                    PN - Úvery, pôžičky, dotácie z verejných prostriedkov a nadácií 
                                    PN - Príjmy oslobodené od dane 
                                    PN - Sociálny fond - tvorba 
                                    PN - Ostatné 
                                    VD - Nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním 
                                    VD - Nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním 
                                    VD - Mzdy (hrubé mzdy) 
                                    VD - Platby do fondov od zamestnávateľa 
                                    VD - Prevádzková réžia 
                                    VD - Sociálny fond 
                                    VD - Ostatné 
                                    VN - Nákup nehmotného a hmotného majetku a finančného majetku 
                                    VN - Platby dane z príjmu 
                                    VN - Výdavky na účely, na ktoré bola vytvorená zákonná rezerva 
                                    VN - Platba dane z pridanej hodnoty 
                                    VN - Výdavky na osobnú spotrebu 
                                    VN - Splátka úverov a pôžičiek 
                                    VN - Sociálny fond a čerpanie 
                                    VN - Ostatné 
Použité skratky: V – výdaj, P – príjem, D – daňový, N – nedaňový 
Údaje zoznamu ponúka ComboBox Druhové členenie v okne Druhy účtovných položiek, ComboBox Druh položky v  
okne 
Záväzky a ComboBox Druh položky v okne Pohľadávky. 
 
Druhy účtovných položiek 

Aktivácia Účtovníctvo – Zoznamy – Druhy účtovných položiek 
Zoznam slúži na evidovanie druhov účtovných položiek. Tento zoznam sa ponúka už preddefinovaný, pričom ho uží-
vateľ môže dopĺňať aj upravovať. Príslušný druh účtovnej položky sa priraďuje účtovnej položke účtovného zápisu a 
druhu položky pre účtovanie záväzku a pohľadávky. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Druhové ComboBox umožňuje vybrať príslušné druhové členenie z predplnenej tabuľky „Druhové členenie“ z 
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členenie ponúkaných druhov príjmov a výdajov. 
Popis položky Pole umožňuje zadať popis položky vytvorenej pre zvolené druhové členenie. 
 
Typy záväzkov 

Aktivácia Účtovníctvo – Zoznamy – Typy záväzkov 
Zoznam slúži na evidovanie typov záväzkov. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Názov Pole umožňuje zadať názov záväzku. 

Kategória 
Prepínač umožňuje zadať typ záväzku. Program ponúka Dobropis / Faktúra / Iný záväzok / Ťarchopis 
/ Zálohová faktúra 

 
 
Typy pohľadávok 

Aktivácia Účtovníctvo – Zoznamy – Typy pohľadávok 
Slúži na evidovanie typov pohľadávok.                                
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Názov Pole umožňuje zadať názov pohľadávky. 

Kategória 
Prepínač umožňuje zadať typ pohľadávky. Program ponúka Dobropis / Faktúra / Iná pohľadávka / 
Ťarchopis / Zálohová faktúra 

 
Veritelia / Dlžníci 

Názov Veritelia / Dlžníci 
Slúži na evidovanie veriteľov / dlžníkov, na ktorých vznikajú záväzky / pohľadávky. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Názov Pole umožňuje zadať názov veriteľa alebo dlžníka ( resp. dodávateľa / odberateľa). 
Ulica Ulica adresy veriteľa alebo dlžníka. 
Mesto Mesto adresy. 
PSČ Poštové smerové číslo. 
IČO Identifikačné číslo. 
DRČ Daňové registračné číslo. 
Telefón Telefónne číslo. 
Fax Faxové číslo. 
Číslo účtu Číslo bankového účtu dodávateľa / odberateľa. 
Kód finančného ústavu Kód finančného ústavu bankového účtu dodávateľa / odberateľa. 
Názov finančného 
ústavu 

Názov finančného ústavu bankového účtu dodávateľa / odberateľa. 

 
Texty na odoslanej faktúre 

Aktivácia Účtovníctvo – Zoznamy – Texty na odoslanej faktúre. 
Slúži na evidovanie textu, ktorý môžeme vkladať do textácie odoslanej faktúry. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Názov Identifikácia textu. 
Text Vlastný text. 
 
Účtovné zápisy 
Aktualizácia 

Aktivácia Účtovníctvo – Účtovné zápisy –Aktualizácia 
Okno je tvorené dvoma stránkamy. Stránka Účtovné zápisy slúži na evidovanie údajov účtovného zápisu. Stránka 
Úhrada pohľadávky / záväzku slúži priradenie uhrádzaných súm účtovného zápisu k prislúchajúcej pohľadávke alebo 
záväzku. Účtovný zápis je evidovaný celou sumou účtovného zápisu a môže byť tvorený viacerými čiastkami položiek 
účtovného zápisu. Program neumožňuje zaevidovať dve položky rovnakého druhu. Pri evidovaní prvej položky účt. 
zápisu program ponúka ComboBox Druh položky. Pre evidovanie a modifikovanie položiek sa používajú príkazové 
tlačítka Pridať / Upraviť / Vymazať .. Položky účtovného zápisu sa zobrazujú v prehľade položiek. V prehľade v 
spodnej časti obrazovky sú zobrazené všetky účtovné zápisy. Ukončenie práce a odpamätanie zaevidovaných údajov 
účtovného zápisu (vrátane všetkých jeho položiek) sa vykoná kliknutím na ikonu Zápis panelu Práca. 
 

 
Obrazovka pri evidovaní prevej položky nového účtovného zápisu ponúka priamo zadať druh položky. 
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Pri evidovaní viacerých položiek účtovného zápisu je potrebné používať príkazové tlačítka Pridať / Upraviť / Vyma-
zať. 
 
 
 
Prvky okna       Popis prvkov okna 

Druh pohybu 

ComboBox ponúka výber z predplneného zoznamu druhov finančných pohybov, ktorý nie je možné užíva-
teľsky dopĺňať ani upravovať: 
BP – Banka príjem / BV – Banka výdaj / PP – Pokladňa príjem / PV – Pokladňa výdaj / 
Uzávierkové operácie / Zostatok – Banka / Zostatok – Pokladňa. 

Číslo dokladu 

Číslo dokladu je nami pridelené číslo účtovnému zápisu. Pod týmto číslom je účtovný zápis evidovaný 
v účtovníctve. Odporúčame v prípade evidovania dokladu viacerými účtovnými zápismi (Napr. doklad 
bankového výpisu evidujeme spôsobom čo riadok to účtovný zápis) vytvoriť číslo dokladu ako kombináciu 
čísla dokladu prideleného vystavovateľom dokladu (Napr. bankový výpis 1 – BV1 ) a poradového čísla 
účtovného zápisu v rámci evidencie tohto dokladu (Napr. piaty riadok bankového výpisu číslo jedna – 
BV1/5 ). 

Čiastka Celková suma účtovného zápisu. 

Dátum Dátum účtovného pohybu ktorý evidujeme účtovným dokladom. 

Bankový účet 
Keď sa účtovný prípad týka banky, ComboBox umožňuje priradiť číslo účtu. Program ponúka účty zo 
zoznamu Bankové účty, ktorý je spoločný pre Správu domov aj Účtovníctvo. Keď sa účtovný prípad netý-
ka banky bude ComboBox neprístupný. 

Popis 
účtovného 
prípadu 

Stručný popis účtovného prípadu ktorý účtovný doklad zachytáva. 

Položky Prehľad zobrazujúci položky účtovného zápisu. 
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účtovného 
zápisu 

Pridať / 
Upraviť / 
Vymazať 

Príkazové tlačítka prostredníctvom ktorým sa pridávajú , vymazávajú resp. upravujú údaje položiek účtov-
ného zápisu. 

 

Druh položky 

ComboBox umožňuje priradiť prevej položke účtovného zápisu druh položky, zo zoznamu druhov účtov-
ných položiek (Pozrite Okno: Druhy účtovných položiek ). V prípade účtovného zápisu ktorý je tvorený len 
jednou položkou je súčasne čiastka účtovného zápisu aj čiastkou položky. V prípade viacerých položiek 
nie je tento ComboBox zobrazený. 

 

 
 
Prehľad V tabuľke prehľadu sú zobrazené priradené sumy úhrady účtovného zápisu k príslušnému záväzku alebo 

pohľadávke. ( Úhrada do konta je špecifická forma úhrady pohľadávky ) 
Pridať / 
Vymazať 

Príkazové tlačítka pre pridanie / vymazanie nového priradenia úhrady. Príkaz otvára okno Úhrada pohľa-
dávky / Záväzku . 
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Úhrada pohľadávky / záväzku 

Aktivácia 
Účtovníctvo – Účtovné zápisy –Aktualizácia stránka Úhrada pohľadávky / záväzku príkazové tla-
čidlo Pridať 

Stránka Úhrada pohľadávky / záväzku slúži priradenie súm účtovného zápisu ako úhrady prislúchajúcej pohľadávky 
alebo záväzku. Z hľadiska správy je dôležitá tá vlastnosť programu, že priradením sumy účtovného zápisu ako úhrady 
do konta, program prenesie sumu úhrady do konta príslušného VS. Týmto vzniká prepojenie medzi účtovnou eviden-
ciou a evidovaním úhrady v správcovskej časti programu a úhradu, ktorá vznikla prenesením do konta, nie je možné v 
konte modifikovať, ale len prostredníctvom aktualizácie v účtovných zápisoch. 

 
 

Typ úhrady 
ComboBox umožňuje zadať typ úhrady: Platba do konta / Pohľadávka – úhrada / Záväzok - 
úhrada. 

Pridať / 
Vymazať 

Príkazové tlačítka pre pridanie / vymazanie nového priradenia úhrady. Otvára okno Úhrada pohľadávky / 
Záväzku . 

 
Informácie 
Informácie o účtovných zápisoch 

Aktivácia Účtovníctvo – Účtovné zápisy –Informácie - O účtovných zápisoch 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie informácií tých účtovných zápisov, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. 
Užívateľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zob-
razenie informácií program zobrazuje vybrané záznamy účtovných dokladov. 
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Za obdobie od – do Výber bude obmedzený len pre tie doklady, ktorých dátum spadá do zadaného časového 
obdobia. 

Výber 
ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu. Bankové pohyby / Priebežné položky / Príjmy 
zahrňované do ZD / Príjmy nezahrňované do ZD / Výdavky odčítateľné od ZD / Výdavky 
neodčítateľné od ZD. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa 
ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia podľa 
Dátumu . 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad 
účtovných pohybov. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv – Prehľad účtovných pohybov. 

Tlačiť len sumárne Zopnutý spínač určuje, že tlačová zostava má zobraziť len sumár zobrazených hodnôt. 

Zobraziť výber 
Tlačítko, slúži na spustenie akcie výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobrazenie 
informácií. 
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Peňažný denník 

Aktivácia Účtovníctvo – Účtovné zápisy – Informácie - Peňažný denník 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie peňažného denníka. Užívateľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Na-
stavenie kritérií výberu zadáva účtovné obdobie a na stránke Zobrazenie informácií program zobrazuje vybrané zá-
znamy účtovných zápisov. Účtovné položky prináležiace jednému druhu druhového členenia účtovných položiek sa 
pre účtovný zápis zobrazia v súčte, v prislúchajúcom stĺpci peňažného denníka. 
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Účtovné obdobie Výber bude obmedzený len pre tie účtovné zápisy, ktoré spadajú do zadaného účtovného 
obdobia. 

Tlačové zostavy 
ComboBox umožňuje zadať výber z ponúkaných tlačových zostáv. Po príkaze tlač bude použitá 
zvolená tlačová zostava. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv – Peňažný denník skrátený. 

Zobraziť výber Príkazové tlačítko spúšťa akciu zobrazenia peňažného denníka. 
 

 
 
Záväzky 
 
Aktualizácia 

Aktivácia Účtovníctvo – Záväzky –Aktualizácia 
Slúži na aktualizáciu záväzkov – pridávanie nových, oprava a vymazanie existujúcich Záväzok je evidovaný celou 
sumou rozdelenou na cenu bez DPH a DPH a môže byť tvorený viacerými položkami. Program neumožňuje zaevido-
vať dve položky rovnakého druhu. Pri evidovaní prvej položky záväzku program ponúka ComboBox Druh položky 
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(vid. Druh položky v účtovnom zápise) . Pre evidovanie a modifikovanie položiek sa používajú príkazové tlačítka Pri-
dať / Upraviť / Vymazať .. Položky záväzku sa zobrazujú v prehľade položiek. V prehľade v spodnej časti obrazovky 
sú zobrazené všetky záväzky. Ukončenie práce a odpamätanie zaevidovaných údajov záväzku (vrátane všetkých jeho 
položiek) sa vykoná kliknutím na ikonu Zápis panelu Práca. 

 
 

Prvky okna Popis prvkov okna 

Typ záväzku 
ComboBox umožňuje priradiť záväzku typ záväzku zo zoznamu Typy záväzkov. (Pozrite okno 
Typy záväzkov). 

Interné číslo 
Interné číslo pridelíme dokladu záväzku a pod týmto číslom bude doklad evidovaný v knihe zá-
väzkov. Program ponúka vzostupne hodnotu Interného čísla. 

Veriteľ ComboBox umožňuje priradiť Veriteľa zo zoznamu Veritelia / Dlžníci. 
Variabilný symbol Pole umožňuje evidovať variabilný symbol záväzku. 
Konštantný symbol Pole umožňuje evidovať konštantný symbol záväzku. 
Dátum evidencie Dátum evidencie dokladu záväzku. 
Dátum vystavenia Dátum vystavenia dokladu záväzku. 
Dátum splatnosti Dátum splatnosti dokladu záväzku. 
Popis Stručný popis evidovaného záväzku. 
Cena spolu Informačné pole zobrazuje celkovú sumu záväzku bez dane. 
DPH spolu Informačné pole zobrazuje celkovú sumu dane záväzku. 
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K úhrade Informačné pole zobrazuje celkovú sumu záväzku s daňou po odčítaní sumy zálohy. 
Druh položky pre 
účtovanie 

ComboBox umožňuje priradiť položke záväzku druh položky zo zoznamu druhov účtovných 
položiek (Pozrite Okno: Druhy účtovných položiek ). 

Čiastka Pole slúži na evidovanie sumy účtovnej položky záväzku bez dane. 
DPH Pole slúži na evidovanie sumy dane účtovnej položky záväzku. 
Položky záväzku Prehľad zobrazujúci položky záväzku. 
Pridať / Upraviť / 
Vymazať 

Príkazové tlačítka prostredníctvom ktorým sa pridávajú , vymazávajú resp. upravujú údaje polo-
žiek záväzku. 

 
Informácie o záväzkoch 

Aktivácia Účtovníctvo – Záväzky –Informácie 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie informácií tých záväzkoch, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. Užíva-
teľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zobrazenie 
informácií program zobrazuje vybrané záznamy záväzkov. 

 
 
Dátum evidencie od – 
do 

Výber bude obmedzený len pre tie záväzky, ktorých dátum evidencie spadá do zadaného 
časového obdobia. 

Dátum splatnosti 
Zopnutý spínač aktivuje k výberu dátumové polia od – do. Výber bude obmedzený len pre tie 
záväzky, ktorých dátum splatnosti spadá do zadaného časového obdobia. 

Výber 
ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu. Typ záväzku / Veriteľ a Zaplatené / Čiastočne 
zaplatené / Zaplatené + Čiastočne zaplatené / Nezaplatené / Nezaplatené + Čiastočne neza-
platené. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 

Zoradenie podľa 
ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkané možnosti zoradenia podľa 
Dátumu / Veriteľa. 

Tlačové zostavy ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad 
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Záväzkov. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv – Prehľad Záväzkov. 

Zobraziť výber Tlačítko, slúži na spustenie akcie výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobrazenie In-
formácií. 

Cena+daň / Uhradené / 
K úhrade / Neuhradené 

Informačné polia. Zobrazujú súčty hodnôt vybraných záznamov záväzkov. 

 
Pohľadávky 
 
Aktualizácia 

Aktivácia Účtovníctvo – Pohľadávky –Aktualizácia 
Slúži na aktualizáciu pohľadávok – pridávanie nových, oprava a vymazanie existujúcich Pohľadávka je evidovaná 
celou sumou a môže byť tvorená viacerými položkami. Program neumožňuje zaevidovať dve položky rovnakého dru-
hu. Pri evidovaní prvej položky pohľadávky program ponúka ComboBox Druh položky (vid. Druh položky v účtovnom 
zápise) . Pre evidovanie a modifikovanie položiek sa používajú príkazové tlačítka Pridať / Upraviť / Vymazať .. 
Položky pohľadávky sa zobrazujú v prehľade položiek. V prehľade v spodnej časti obrazovky sú zobrazené všetky 
pohľadávky. Ukončenie práce a odpamätanie zaevidovaných údajov pohľadávky (vrátane všetkých jeho položiek) sa 
vykoná kliknutím na ikonu Zápis panelu Práca. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 

Typ 
ComboBox umožňuje priradiť pohľadávke typ pohľadávky zo zoznamu Typy pohľadávok. 
( Pozrite okno Typy pohľadávok). 

Interné číslo Interné číslo pridelíme dokladu pohľadávky a pod týmto číslom bude doklad evidovaný v knihe 
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pohľadávok . Program ponúka vzostupne hodnotu Interného čísla. 

Dlžník ComboBox umožňuje priradiť Dlžníka zo zoznamu Veritelia / Dlžníci . 

Účetu 
ComboBox umožňuje priradiť číslo účtu zo zoznamu Bankových účtov. (Pozrite okno Správa 
domov – Zoznamy – Bankové úcty ). 

Variabilný symbol Pole umožňuje evidovať variabilný symbol pohľadávky. Program predpĺňa pole hodnotou Inter-
ného čísla. 

Konštantný symbol Pole umožňuje evidovať konštantný symbol pohľadávky. Program predpĺňa pole hodnotou 0308. 

Forma úhrady 
Pole umožňuje evidovať akým spôsobom má byť pohľadávka uhradená. Program ponúka skratku 
PP. 

Dátum vystavenia Dátum vystavenia dokladu pohľadávky. 
Dátum splatnosti Dátum splatnosti dokladu pohľadávky. 
Popis Stručný popis evidovanej pohľadávky. 

Cena spolu 
Informačné pole zobrazuje celkovú sumu pohľadávky. (Pozn. Vystavenie pohľadávky realizuje 
spoločenstvo, ktoré nie je platcom DPH). 

K úhrade Informačné pole zobrazuje celkovú sumu pohľadávky po odčítaní sumy zálohy. 

Druh položky 
ComboBox ponúka zoznam položiek pre účtovanie. Program ponúka zoznam Druhov účtovných 
položiek. Položka je viditeľná len pri akcii Nový záznam. 

Cena Pole slúži na evidovanie sumy účtovnej položky pohľadávky. 
Text Príkaz umožňuje priradenia textu k položke faktúry. 
Texty na faktúre Príkaz umožňuje priradenia textov na začiatok a na koniec faktúry. 
Položky pohľadávky Prehľad zobrazujúci položky pohľadávky. 
Pridať / Upraviť / 
Vymazať 

Príkazové tlačidla prostredníctvom ktorým sa pridávajú , vymazávajú resp. upravujú údaje polo-
žiek pohľadávke. 

 
Okno priradenia textu do faktúry ponúka prostredníctvom ComboBoxu Výber textu záznam zo zoznamu Texty na 
vyšlej faktúre. 

 
 
Informácie o pohľadávkach 

Aktivácia Účtovníctvo – Pohľadávky –Informácie 
Informačná obrazovka slúži na zobrazenie informácií tých pohľadávok, ktoré spĺňajú nastavené kritéria výberu. Užíva-
teľ má k dispozícii dve stránky. Na stránke Nastavenie kritérií výberu zadáva výberové kritéria a na stránke Zobrazenie 
informácií program zobrazuje vybrané záznamy pohľadávok. 
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Dátum vystavenia od 
– do 

Výber bude obmedzený len pre tie pohľadávky, ktorých dátum evidencie spadá do zadané-
ho časového obdobia. 

Dátum splatnosti Zopnutý spínač aktivuje k výberu dátumové polia od – do. Výber bude obmedzený len pre tie 
pohľadávky, ktorých dátum splatnosti spadá do zadaného časového obdobia. 

Výber ComboBox umožňuje zadať kritéria výberu Typ pohľadávky / Dlžník a Zaplatené / Čiastočne 
zaplatené / Zaplatené + Čiastočne zaplatené / Nezaplatené / Nezaplatené + Čiastočne neza-
platené. 

Prehľad výberu ComboBox zobrazuje všetky nastavené kritéria výberu. 
Zoradenie podľa ComboBox umožňuje zvoliť zoradenie zostavy výberu. Ponúkaná možnosť zoradenia podľa Dá-

tumu / Veriteľa. 
Tlačové zostavy ComboBox umožňuje zvoliť tlačovú zostavu. Ponúkané možnosti tlačových zostáv: Prehľad 

Pohľadávok. 
* Pozrite prílohu Prehľad tlačových zostáv – Prehľad Pohľadávok 

Zobraziť výber Tlačítko, slúži na spustenie akcie výberu. Výsledok výberu sa zobrazí na stránke Zobrazenie in-
formácií. 

Cena / Uhradené / 
K úhrade / Neuhradené 

Informačné polia. Zobrazujú súčty hodnôt vybraných záznamov pohľadávok. 
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9. Systém 
Príkazmi menu Systém sa aktivujú moduly programu, ktoré slúžia na údržbu programu a nastavenie vlastností, ktoré 
využívajú všetky moduly programu. 
 
Nastavenie tlačiarne 

Aktivácia Systém – Nastavenie tlačiarne 
Modul programu slúži na nastavenie základných parametrov nainštalovaných tlačiarní. Doporučujem ale nastavovať 
tieto parametre štandardným spôsobom prostredia Windows. 

 
 
Nastavenie pripojenia na Internet 

Aktivácia Systém – Nastavenie pripojenia na Internet 
Modul programu slúži na nastavenie základných parametrov pripojenia na sieť Internet. Týmto modulom bola trošku 
predbehnutá doba, plne funkčný bude po 1.1.2009 v novej verzii rogramu. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Existuje... Zaškrtnite ak máte pripojenie na Internet 

Pri štarte sa... Zaškrtnite ak chcete mať hneď po spustení programu prevedenú aktualizáciu 
 
Parametre EURO - Sk 

Aktivácia Systém – Parametre EURO-Sk 
V súvislosti s prechodom na menu EURO v SR vznikla povinnosť tače v oboch menách. Prostredníctvom tohto modu-
lu si môžete prednastaviť spôsob tlače a kurzovú hodnotu. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Tlačiť vždy v Sk Všetky tlačové zostavy budú v Sk. 
Tlačiť vždy v € Všetky tlačové zostavy budú v €. 
Vyvolať voľbu... Pred každou tlačovou zostavou ste vyzvaní na voľbu tlače. 
 
Kópia do skúšobnej 

Aktivácia Systém – Kópia do skúšobnej 
Modul vznikol ako podpora menej zdatných obslúh. Umožňuje Vám aktuálnu firmu celú prekopírovať do skúšobnej 
firmy a tam si s ňou robiť čokoľvek bez rizika, že niečo pokazíte. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Áno Pokračovanie v operácii 
Nie Prerušenie operácie. 
V prípade kliknutia na „Áno“ : 

 
 

Prvky okna Popis prvkov okna 
Prepísať Štandardný postup 
Presunúť Iba v mimoriadnych prípadoch !!! Konzultujte s programátorom, inak riskujete blok programu. 
Koniec Prerušenie procesu 
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Import z predchádzajúcej verzie programu 
Aktivácia Systém – Import z predchádzajúcej verzie 
Program prešiel v posledných rokoch vážnymi zmenami. Modul slúži pre bezproblémový prenos starých údajov do 
nových štruktúr. Jeho kompletné uskutočnenie je možné iba s podporou prograátora. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Bezpečnostný kód Generuje sa vždy iný. Oznámite ho programátorovi. 
Kódové číslo Kód, ktorý vám oznámi programátor a sprístupní vám ďalšie tlačidlá. 
 
Zálohy – uložiť na disk 

Aktivácia Systém – Zálohovanie – Uložiť na disk 
Doporučujem vytvárať zálohy pravidelne v čím najkratších intervaloch. V prípade niečoho je možná kedykoľvek spät-
ná operácia. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Uložiť na disk Výkonný povel pre uloženie údajov. 
 
Zálohy – načítanie z disku 

Aktivácia Systém – Zálohovanie – Načítanie z disku 
V prípade nutnosti program načíta uložené údaje do tabuliek. Všetky ostatné okná pozatvrajte !!! 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Heslo Vždy „Viem čo robím“. 
Načítať Pri nastavení na „Všetky firmy“ načíta údaje zo všetkých firiem. Inak iba údaje aktuálnej firmy. 
Voľba súboru záloh Vyvolá dialóg pre vyhľadanie požadovaného súboru. 
Načítaj údaje Výkonný povel pre načítanie údajov zo záloh. 
 
Reindexácia tabuliek 

Aktivácia Systém – Reindexácia tabuliek 
Príkazom sa spúšťa akcia, ktorá vykoná reindexáciu všetkých dátových tabuliek práve otvorenej firmy. Táto akcia je 
bezpečná a odporúča sa ju občas užívateľom spustiť. V prípade, že dôjde k nekorektnému ukončeniu programu je po-
trebné spustiť reindexáciu pred opätovným spustením programu. Pri nahrávaní novej verzie programu je vždy potrebné 
spustiť reindexáciu. 
 
Úprava štruktúr tabuliek – (už je minulosťou) 

Aktivácia Systém – Úprava štruktúr tabuliek 
Príkazom sa spúšťa akcia, ktorá vykoná úpravu štruktúr tabuliek. Táto akcia sa spúšťa len pri nahrávaní novej verzie 
programu. Mala by sa vykonať podľa pokynov k obnove. Aj keď akcia nie je nebezpečná, neodporúča sa ju zbytočne 
spúšťať. Zostáva modul iba z dôvodu kompaktibility s minulosťou. 
 
Užívatelia programu 

Aktivácia Systém – Užívatelia programu 
Modul programu slúži na evidovanie užívateľov programu a priraďovanie ich prístupových práv k jednotlivým modu-
lom programu. 



Podrobný manuál programu „SPRÁVCA EURO“ 

 Strana : 102 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 

Prihlasovací kód 
Pole slúži na zaevidovanie kódu - , s ktorým sú v programe sledované zmeny v dôležitých úda-
joch. 

Plné meno Meno užívateľa programu. 
Prehľad V spodnej časti obrazovky je zobrazený prehľad modulov a k nim priradených prístupových práv. 
Modul 
 

Informačné pole zobrazujúce v prehľade názov programového modulu. Ku každému modulu 
môže administrátor programu priradiť pre zvoleného užívateľa programu práva prístupov. 

Čítať Zopnutý spínač umožňuje užívateľom čítanie dát v danom module. 
Pridať Zopnutý spínač umožňuje užívateľom pridávanie dát v danom module. 
Prepísať Zopnutý spínač umožňuje užívateľom prepisovanie dát v danom module. 
Vymazať Zopnutý spínač umožňuje užívateľom vymazanie dát v danom module. 
 
Zmena hesla 

Aktivácia Systém – Zmena hesla 
Modul programu slúži na priradenie prihlasovacieho hesla užívateľa programu. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 
Prihlasovací kód Informačné pole, v ktorom sa zobrazuje prihlasovací kód aktuálne prihláseného užívateľa. 
Plné meno Informačné pole, v ktorom sa zobrazuje plné meno aktuálne prihláseného užívateľa. 
Heslo pôvodné Pole vyžaduje zadať pôvodné prihlasovacie heslo aktuálneho užívateľa. 
Heslo nové 1x 
 

Pole vyžaduje zadať nové prihlasovacie heslo aktuálneho užívateľa. 

Heslo nové 2x 
 

Pole vyžaduje opakovane zadať nové prihlasovacie heslo aktuálneho užívateľa. 

 
Firmy  

Aktivácia Systém – Firmy 
Modul programu slúži na vytvorenie novej firmy. Pri vytvorení novej firmy sa súčasne vytvorí samostatná skupina 
tabuliek evidovania údajov. Počet súčasne vytvorených firiem je obmedzený zakúpenou licenciou programu. Doporu-
čujem konfiguráciu čo dom to firma. 
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Prvky okna Popis prvkov okna 

Názov 
Pole slúži na evidovanie názvu firmy. Po spustení programu SPRÁVCA EURO si užívateľ progra-
mu vyberá podľa názvu firmy, s ktorou firmou chce pracovať. 

 
Údaje o firme 

Aktivácia Systém – Údaje o firme 
Modul programu slúži na evidovanie údajov práve aktuálnej firmy. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 

Názov 1 
Pole slúži na evidovanie názvu firmy. Po spustení programu SPRÁVCA EURO si užívateľ prog-
ramu vyberá podľa názvu firmy s ktorou firmou chce pracovať. 

Názov 2  

IČO  

DRČ  
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Platca DPH  

Ulica č.  

Mesto  

PSČ  

Telefón  

Fax  
 
 
Výmaz dátumov prihlásení 

Aktivácia Systém – Výmaz dátumov prihlásení 
Od určitej doby program kontroluje aktuálny dátum oproti poslednému prihláseniu. Ak bude existovať prihlásenie do 
programu s vyšším dátumom ako je systémový, program Vás na túto skutočnosť bude upozorňovať. Týmto modulom 
môžete všetky prihlásenia vymazať zo systému. 

 
 
Zmena licenčných podmienok - Telefonicky 

Aktivácia Systém – Zmena licenčných podmienok - Telefonicky 
Slúži na aktiváciu programu, zmenu aebo rozšírene programu. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Lokal-Sieť Určuje typ inštalácie : Lokálna alebo sieťová. 

Aktivácia-Zmena-Rozš. 
Poloha „Aktivácia“ je prístupná iba pri prvotnej inštalácii. Poloha „Rozšírenie“ slúži na zmenu 
počtu priestorov alebo „Lokal-Sieť“ a nakoniec „Rozšírenie“ je určené na sprístupnenie ďalšieho 
roku.  
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Identifikačný kód Jednoznačný programom vygenerovaný kód, ktorý oznámite programátorovi. 
Prístupový kód Oznámi vám programátor po nahlásení kódu. 
O.K. Výkonný povel pre zmenu licenčných podmienok. 
Koniec Ukončenie podprogramu. 
 
Zmena licenčných podmienok – Sieťou INTERNET  

Aktivácia Systém – Zmena licenčných podmienok – Sieťou INTERNET 
Slúži na aktiváciu programu v roku. Jeho výhodou je, že nepotrebujete telefonovať. Zašlete mi iba prihlasovacie meno, 
heslo a súbor „\DATA\c_kodes.dbf“. 

 
 
Prvky okna Popis prvkov okna 
Rok Rok, na ktorý sa má program aktualizovať. 
Prihlasovacie meno... Spravidla je to e-mailová adresa, ktorú mi zašlete.  
Heslo Zvolené heslo, opäť je nutné zaslať. 
Aktualizovať Výkonný povel pre uskutočnenie operácie. 
Koniec Ukončenie podprogramu. 
 

10. Prehľad najdôležitejších tlačových zostáv 
 
Zoznam variabilných symbolov 
Aktivácia tlačovej zosta-

vy 
Správa domov - Variabilné symboly a vzory predpisov – Informácie o VS. 

  
 
Prehľad vzorov predpisov 
Aktivácia tlačovej zosta-

vy 
Správa domov - Variabilné symboly a vzory predpisov – Informácie o vzoroch predpisov. 
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Prehľad vzorov predpisov so službami 

Aktivácia tlačovej zostavy Správa domov- Variabilné symboly a vzory predpisov – Informácie o vzoroch predpisov. 
 

 
 
Rozpis zálohových platieb 
Aktivácia tlačovej zosta-

vy 
Správa domov - Variabilné symboly a vzory predpisov – Informácie o vzoroch predpisov. 
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Nedoplatky / Preplatky 
Aktivácia tlačovej zosta-

vy 
Správa domov- Nedoplatky/Preplatky. 

 

 
 
Prehľad tvorby a čerpania Fondu PÚaO 
Aktivácia tlačovej zosta-

vy 
Správa domov 
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Prehľad záväzkov 

Aktivácia tla čovej zosta-
vy 

Správa domov - Účtovníctvo – Záväzky - Informácie 

 

 
 
Faktúra  
Aktivácia tlačovej zosta-

vy 
Správa domov - Účtovníctvo – Pohľadávky – Zobrazenie faktúry 
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11. Odporúčaná postupnosť krokov pri práci s programom  
 
V tejto kapitole popíšeme odporúčanú postupnosť krokov práce s programom SPRÁVCA EURO. Pri každom kroku 
uvedieme hrubým podčiarknutým písmom názov agendy ( okna ) programu, ktorej sa popis týka a v zátvorke podčiar-
knutým písmom postupnosť príkazov, ktorými sa agenda v programe aktivuje. Odporúčame každému užívateľovi 
programu, aby pred začatím práce s ostrými údajmi si vyskúšal prácu s programom v cvičnej firme. V nasledujúcom 
texte je uvedený popis odporúčanej postupnosti krokov práce s programom. 
 
Zaevidujeme novú firmu 
Vytvorenie databázy novej firmy. V zozname Firmy ( Systém – Firmy ) vytvoríme nový záznam. Program vytvorí 
nový adresár s tabuľkami na evidovanie údajov novej firmy. Odporúčame hneď na začiatku vašej práce s programom 
vytvoriť si vlastnú skúšobnú databázu firmy a v nej si vyskúšať všetky funkcie programu. V takomto skúšobnom adre-
sári je možné aj v budúcnosti, keď vznikne nová neznáma situácia si ju nasimulovať a odskúšať bez ohrozenia vlast-
ných dát. 
 
Presunieme svoju prácu s programom do dátovej oblasti novej firmy 
V menu Systém – Zmena firmy sa prihlásime do novej firmy. 
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Doplníme údaje o firme 
V evidenčnom zázname o firme Údaje o firme ( Systém – Údaje o firme ) vyplníme identifikačné údaje o firme. Tieto  
identifikačné údaje sa v tlačových zostavách píšu do hlavičky. 
 
Vytvoríme užívateľov programu a priradíme im práva prístupu do agend programu 
V okne Užívatelia programu ( Systém - Užívatelia programu a práva ) zaevidujeme užívateľov programu a priradíme 
im práva prístupu do jednotlivých agend programu. Program ako preddefinovanú hodnotu priradí novovytvorenému 
užívateľovi všetky práva na všetky agendy programu. Zrušením práva užívateľa k agende vytvárame bezpečnejšie 
prostredie pre prácu menej znalých užívateľov programu, alebo pre užívateľov ktorí majú mať len právo práce s vyme-
dzenou agendou. Táto črta programu má význam pre nasadenie programu tam, kde bude viac užívateľov profesne 
orientovaných a kde hrozí vzájomné poškodenie údajov. Ak program užíva jedna osoba nie je potrebné nového užíva-
teľa vytvárať. 
 
Zaevidujeme dom 
V okne Domy ( Správa domov - Zoznamy – Domy ) zaevidujeme spravovaný dom tým, že zadáme názov domu. Zo-
pnutím príslušného tlačítka prepínača určíme či dom bude mať jeden bankový účet, alebo bude mať samostatný účet 
pre fond prevádzky údržby a opráv a samostatný účet pre ostatné služby. Tu vysvetlíme význam a dôležitosť založenia 
dvoch účtov domu, t.j. samostatného účtu pre ukladanie penažných prostriedkov určených na údržbu a opravy spoloč-
ných častí domu (Fond údržby a opráv) a samostatného účtu pre peňažné prostriedky určené na priebežné úhrady za 
prevádzku t.j. služby poskytované domu (dodávka vody, tepla, elektriny, prevádzka výťahov, upratovanie.. a prípadne 
odmena za správu). Ak má dom účet určený na FÚaO a užívatelia a vlastníci uhrádzajú na tento účet platby určené na 
údržbu a opravy spoločných častí, potom je kedykoľvek možné zistiť, koľko prostriedkov dom má na tento účel. V 
prípade, že sa zbierajú peňažné prostriedky na jednom úcte, treba brať do úvahy, že sa z tohoto účtu musia priebežne 
uhrádzať faktúry od dodávatelov služieb a tiež prípadné nedoplatky užívateľov a vlastníkov priestorov znižujú čiastku, 
ktorá je určená na FÚaO. 
Ak dom nemá založené samostatné účty, doporučujeme aby užívateľ programu zaevidoval dva záznamy v menu Sprá-
va domov – Zoznamy – Bankové účty síce s tým istým číslom účtu, ale s označením určenia v názve účtu. Evidencia 
takto fiktívne rozdeleného účtu umožňuje v programe evidovať úhrady záloh rozdelené na čiastku za FÚaO a čiastku 
za prevádzku. Rozdelenie úhrady na tieto dve časti program ponúka, ale evidujúci môže výšku týchto čiastok upraviť 
podľa svojho rozhodnutia (hlavne v prípade, že je poukázaná úhrada iná ako predpísaná). 
 
 
Zaevidujeme vchody domu 
V okne Vchody Domov ( Správa domov - Zoznamy – Vchody Domov ) zaevidujeme všetky vchody spravovaného 
domu. Názov vchodu bude slúžiť ako adresa všetkých priestorov, ktoré sa na danom vchode neskôr zaevidujú. 
 
 
Zaevidujeme priestory domu 
V okne Priestory ( Správa domov - Zoznamy - Priestory ) na stránke Základné údaje zaevidujeme všetky priestory 
domu. Priestor je identifikovaný číslom priestoru a názvom priestoru. Priradíme priestor vchodu domu, v ktorom sa 
nachádza. Priradíme priestoru typ ( byt, nebyt, garáž, spoločný priestor). Údaje Spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, Podlahová plocha, Vykurovaná plocha alebo Vykurovaný objem, Počet vyústení do komína budú slú-
žiť pri rozúčtovaní služieb. Plocha obytných miestností, Plocha vedľajších miestností, Kategória a Poschodie sú infor-
matívne údaje. Dátumy Priestor je v správe od a do sú veľmi dôležité pri rozúčtovaní služieb. Dátum Od – by mal byť 
dátum, odkedy sa budú rozúčtovávať služby. Napríklad, ak budete rozúčtovávať náklady na služby od 1.marca, potom 
by aj dátumy na priestoroch mali byť od prvého marca. Údaj do pola Priestor je v správe od, sa zapíše pri novom zá-
zname z pola Dátum zaevidovania a dodatočne ho možno zmeniť. Dátum Do nechajte prázdny až do chvíle, kedy u-
končíte správu daného priestoru 
 
Zaevidujeme služby, ktoré dom poberá 
V okne Služby ( Správa domov - Zoznamy – Služby ) zaevidujeme všetky služby, ktoré bude spravovaný dom pobe-
rať. Program nám ponúka niektoré preddefinované služby. Nakoľko služby „Vodné, stočné - studená voda“, „Vodné, 
stočné - teplá voda“, „Teplo na kúrenie“, „Teplo na ohrev vody“ majú legislatívou regulovanú cenu, je nevyhnutné 
používať tieto preddefinované služby. Ostatné služby si môže doplniť užívateľ programu podľa potreby. Pri každej 
službe určíme či služba je rozúčtovateľná každý rok, alebo je v danom roku nerozúčtovateľná. Toto nastavenie slúži 
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vždy pre jeden celý rok rozúčtovania a v ďalšom roku sa môže zmeniť. Odmena za správu a fond údržby a opráv sú 
spravidla nerozúčtovateľné. 
 
Zaevidujeme nákladové miesta pre poberané služby 
V okne Nákladové miesta ( Správa domov - Zoznamy - Nákladové miesta ), zaevidujeme pre každú službu prislúcha-
júce nákladové miesto. Vyplnenie jednotky rozúčtovania môžeme odložiť na neskôr , ale musíme to vykonať pred 
vyúčtovaním. Názov NM zvolíme taký, aby nám napomáhal pri zadávaní nákladov ľahko identifikovať NM. Odporú-
čame použiť názov domu, prípadne názov vchodu domu. Názov služby program vždy uvádza pri názve nákladového 
miesta. 
 
Zaevidujeme väzby priestorov na nákladové miesta 
V okne Väzby priestorov na nákladové miesta ( Správa domov – Väzby priestorov na nákladové miesta ), 
zaevidujeme pre každý priestor väzbu na nákladové miesta tých služieb, ktoré daný priestor poberá. Väzba priestorov 
na nákladové miesta sa použije pri Rozúčtovaní nákladov, Vytváraní vzorov predpisov, prípadne pri Automatickom 
vytváraní vzorov predpisov. Doporučujeme využiť možnosť hromadnej väzby priestorov na nákladové miesta, ktorá sa 
vykoná v prípade, že v ponuke Priestor vyberiete možnosť „všetky priestory“. Ak niektoré priestory nepoberajú danú 
službu (napríklad výťah), treba im väzbu zrušiť tak, že sa v prehľadovej časti okna nastavíme na požadovaný riadok, a 
v paneli nástrojov stlačíme tlačítko Vymazanie. Väzby môžete robiť aj jednotlivo, tým že si vyberiete v ponuke Prie-
stor konkrétny priestor. 
 
Zaevidujeme užívateľov a vlastníkov priestorov domu 
V okne Užívatelia a vlastníci priestorov ( Správa domov - Zoznamy - Užívatelia a vlastníci priestorov ) zaevidujeme 
užívateľov a vlastníkov priestorov. Názov ( v ňom je zapísané meno osoby, alebo firmy ) je povinným údajom. Adresa 
sa bude tlačiť na zostavy zasielané užívateľom - vlastníkom a ostatné údaje sú len informatívne. 
 
Vytvoríme VS 
V okne Variabilné symboly ( Správa domov – Variabilné symboly – Aktualizácia ) na stránke Základné údaje vy-
tvoríme variabilný symbol VS. 
1.   Buď zadáme vlastný číselný kód VS, alebo prijmeme kód ponúknutý programom. Podmienkou je jedinečnosť       
zadaného kódu v celom zozname. 
2.   Zo zoznamu „Vchod“ vyberieme príslušný vchod a v zozname„Priestory“ sa nám ponúknu len tie priestory, ktoré       
prislúchajú danému vchodu a sú voľné, to znamená nie je im priradený neukončený variabilný symbol. Zo zoznamu 
„Užívatelia a vlastníci“ vyberieme osobu, na ktorú vytvárame VS. 
 
 
 
 
 
3.    Vyplníme pole VS platný od – dátumom od kedy je VS platný, dátum Do necháme prázdny, až kým sa na        
priestore nezmení užívateľ alebo sa neukončí správa daného priestoru. Doporučujeme vyplniť pole Počet osôb        
užívajúcich priestor, ktoré sa využíva pri Automatickej tvorbe vzorov predpisov, Smerné čísla vody a Nárok na        
dotáciu, ktoré sa využívajú vo vyúčtovaní. Ostatné polia sú informatívne. 
4.    Ak teraz vykonáme zápis, vytvorí sa VS na užívateľa priestoru. Pre takýto VS môžeme vytvárať vzory predpisu. 
 
Vytvoríme vzory predpisov 
V okne Variabilné symboly a vzory predpisov ( Správa domov – Variabilné symboly a vzory predpisov – Aktualizá-
cia ) na stránke Základné údaje vytvoríme variabilný symbol VS. 
 
 
 
Prácu s VS a vzorom predpisu dokumentujeme príkladmi s ukážkou obrazoviek. 
 
Príklady 
Zaevidujeme dom. 
Na dome zaevidujeme dva úcty. Jeden pre fond prevádzky údržby a opráv a druhý pre ostatné platby. 
1. 
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Príklad 1. 
 
Vytvoríme VS. 
 

 
 
Vytvoríme vzor predpisu. 
Vo vzore predpisu predpíšeme v jednom predpise úhrady všetkých služieb (služieb užívateľa - TEP a DDT aj služieb 
vlastníka - FPÚaO, OO ). 
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10. Inštalácia a aktualizácia programu SPRÁVCA EURO 
 
Aktivujte príkaz „setup.exe“ a spustí sa inštalácia. Úvodná tabuľka : 
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Pokračujte tlačidlom : „Continue“ : 
 

 
 

Vyplňte a potvrďte požadované údaje. Nasleduje potvrdenie správnosti údajov z predchádzajúceho kroku : 

 
 

Potvrďte tlačidlom „OK“. Inštalácia vám ponúkne adresár pre inštaláciu : 
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Ak nesúhlasíte s ponúknutým adresárom, kliknite na „Change Folder“, inak pokračujte tlačidlom „OK“. Tlačidlom 
„Exit Setup“ ukončíte režim bez nainštalovania programu. Ak pokračujete v inštalácii : 

 
 

Tlačidlom „Install all files...“ sa spustí inštalácia. Tlačidlo „Change Folder“ vám ešte vždy umožňuje zmeniť pracovný 
adresár programu, tlačidlom „Exit Setup“ inštaláciu ukončíte. 
Po skončení inštalácie sa zobrazí informačné okno : 
 

 
 

Po úspešnej inštalácii programu SPRÁVCA EURO budú na zvolenom mieste vytvorené súbory programu. Užívateľ 
nesmie tieto súbory premenovávať ani presúvať do iných zložiek. Program sa dodáva s predplnenými tabuľkami, do 
ktorých užívateľ nesmie zapisovať ani ich iným spôsobom ako cez program upravovať. 
 
 

13. Aktualizácia programu 
 
Aktualizácia programu sa prevádza nakopírovaním potrebných súborov do pracovného adresára programu. Program 
musí byť ukončený, nesmie byť spustený !!! 
Aktualizačné súbory nájdete na stránke „www.pp-soft.sk“ . 
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