
SKLAD 2018 - 2021

06.07.2021 verzia 17.43

Pridaná zostava pre Intrastat, nákup aj predaj. Detailný rozpis uvádza doklady s tovarom, ktorý má nastavený 

kód z colného sadzobníka (SCS). Podrobný výpis slúži ako kontrola, sumárny výpis ako podklad pre Intrastat, 

zárove  sa generuje aj xml súbor pre import do aplikácie INTRASTAT z Finan nej správy. Súbor sa uloží do ň č
prie inku, kde je nastavený export pre ú tovníctvo.č č
Ako volite ný st pec pri zadávaní príjemky a pod. je možné zvoli  aj doplnkový kód/kód SCS.ľ ĺ ť
V zostave Individuálny cenník je možný výber firmy.

Zmena špeciálnej vo byľ  Predaj bez DPH... na Prenesenie da ovej povinnosti, Intrastatň . Pri zapnutí tejto vo by ľ
je dostupná aj tla ová zostavač  Intrastat.

Hnmotnos  v zozname tovaru je v kg, ak je nastavené na karte na gramy, alebo v gramoch, ak je nastavené na ť
centigramy.

Nefungoval výber firiem pre tla ové zostavy cez F5, F6.č
Oprava: falošný oznam o chybe v zostave Uzávierka - Denná tržba.

V individuálnom cenníku sa po stla ení F3 neurobil opis za danú firmu, ale za všetky.č
Oprava kontroly porovnania údajov z pokladne s reportom z Finan nej správy.č

11.06.2021 verzia 17.42

Nefungoval výber firiem pre tla ovú zostavu cez Shift+F1 a pod.č
Nefungoval prepína  /Q pri dávkovom exporte/importe.č
Zostava Inventúra pre všetky sklady bola chybná - rovnaké položky boli zdvojené.

20.05.2021 verzia 17.41

Oprava chyby - nešlo zvoli  predajcu, príjemcu at . pri výbere firmy v tla ovej zostave.ť ď č

12.05.2021 verzia 17.40

V zostave Inventúra je pridaný volite ný st pec 'sklad'.ľ ĺ
Proforma faktúra pre prístup k aktualizáciám je vo formáte html, pôvodný pdf formát pôsobil problémy. Proforma

faktúra sa dá vytla i  po zobrazení stla ením Ctrl+P.čť č
Oprava pri výpise pohybov na karte za viac rokov (cez Ctrl+F3). Údaje z ponúk, objednávok a proforma faktúr 

boli zduplikované. Netýka sa to SQL verzie.

Oprava v zostave Bilancia odberate ovľ  za všetky sklady.

Oprava pri zadávaní kódu firmy namiesto ísla firmy v tla ových zostavách.č č
Pri kontrole kariet chýbal zoznam, ak bolo všetko v poriadku.

20.04.2021 verzia 17.39

V grafe predajnosti tovaru (Ctrl+G) je v záhlaví doplnený po et.č
Do hlavi ky xml súboru pri exporte dokladu cez CtrlU je sú doplnené základy pre jednotlivé sadzby, dane a č
celková suma.

Staré rastrové písmo Terminal na obrazovku, pri ktorom sa nedá plynule meni  ve kos , je nahradené písmom ť ľ ť
Roboto Mono Semibold.



Ak bola bolo nastavené varovanie na minimálnu maržu, nebola individuálna cena v riadku vidie  (pri nižšej ť
marži).

Program havaroval, ako bolo zapnuté obalové konto, ale žiadne obaly neboli zadané v íselníkuč  Obaly.

15.04.2021 verzia 17.38

Doplnené stránkovanie v zostave Kontrola skladových kariet.

V tla ovej zostaveč  Sumárne preh adyľ  je pridané triedenie pod a kone ného príjemcu.ľ č
Doplnený opis po iato ných stavov obalov (pri zadávaní v íselníkuč č č  Obaly).

Nefungovalo zobrazenie faktúr vo funkcii Faktúry V-SOFT.

19.03.2021 verzia 17.37

V tla ovej zostaveč  Podrobné preh adyľ  je pridané triedenie pod a kone ného príjemcu.ľ č
Odstránená chyba - nedali sa pridáva  dokumenty k dokladom cez Ctrl+Shift+F9.ť
Opis pohybov na karte v zostave Skladová karta - opis nebol zoradený pod a dátumu.ľ

18.03.2021 verzia 17.36

Pridané hromadné pre íslovanie kariet - v skladovej karte treba stla i  Ctrl+Shift+F6. Program si vypýta názov č čť
súboru, v ktorom sú v zapísané dvojice: staré íslo; nové íslo.č č
V tla ovej zostaveč  Ponuka, cenník sú vynechané vyradené karty.

V zostave Bilancia odberate ovľ  sú vynechané firmy s nulovým obratom. Výnimkou sú firmy ru ne vybrané zo č
zoznamu firiem.

Oprava zostavy Skladová karta - opis pre všetky karty (tzn. bez zadania ísla karty).č

11.03.2021 verzia 17.35

Pri zadaní cudzej meny (Ctrl+D) program neponúkol naposledy zadané hodnoty.

Program havaroval pri pre íslovaní karty.č

10.02.2021 verzia 17.34

Pripájanie dokumentov k dokladom:

- Namiesto Ctrl+Shift+F9 pre zobrazenie dokumentov k dokladu je možné aj kliknú  na zobrazenú ikonku.ť
- Dokumenty sa k otvorenému dokladu dajú prira ova  aj pomocou myši - kliknutím myši na dokument, ď ť
potiahnutím na záhlavie dokladu a pustením. Môže sa potiahnu  viac dokumentov naraz.ť
- V zozname dokumentov, ktorý sa zobrazí po stla ení Ctrl+Shift+F9, sa stla ením Ctrl+C na konkrétnom č č
súbore skopíruje súbor do schránky a v poštovom programe (napr. Outlook) sa môže vloži  do emailu ako ť
príloha stla ením Ctrl+V. Stla ením Ctrl+R, alebo kliknutím pravým tla idlom na myši sa zobrazí menu s č č č
vo bamiľ  Kopíruj, Tlač, Umiestnenie.

- Rovnako ako pri obrázkoch sa dá privola  menu kliknutím pravým tla idlom myši, alebo stla ením Ctrl+R na ť č č
názov dokumentu, s vo bamiľ  Kopíruj, Tlač, Umiestnenie, Odstráň.

- Na karte tovaru sa zobrazí ikonka indikujúca, že k tovaru je priradený obrázok.

- Obrázok sa k otvorenej karte dá priradi  aj pomocou myši - kliknutím myši na obrázok, potiahnutím do okienkať
karty a pustením.

- Ak kliknete na zobrazený obrázok pravým tla idlom na myši (alebo Ctrl+R), zobrazí sa menu s č
vo bamiľ  Kopíruj, Tlač, Umiestnenie, Odstráň

Pri pre íslovaní karty sa pre íslujú všetky výskyty - tzn. v iarových kódoch, individuálnom cenníku, č č č
inventúrnom zozname, odložených cenách a obrázkoch.

V zozname tovaru sa zobrazí prirážka (marža), aj ke  je záporná.ď
Pridané písmo pre obrazovku Roboto Mono, vhodné pre vä šie obrazovky. Lepšia náhrada za staré písmo č
FixedSys, Terminal.



19.01.2021 verzia 17.33

Pri zadávaní dokladu sa dá vyh ada  riadok pod a ísla, typu, názvu, poznámky, alebo kódu dodávate a ľ ť ľ č ľ
stla ením Ctrl+F v danom st pci. Na položky, ktoré sa preskakujú po stla eníč ĺ č  Enter sa dá dosta  s ť
klávesou Tab.

Nešlo kopírovanie jednotlivých položiek cez Ctrl+C pri zadávaní dokladu.

Pri zmene objednávky, proforma a pod. na iný doklad sa stratili väzby na pripojené dokumenty.

11.01.2021 verzia 17.32
Stla ením F11 na položkeč  Cena v dodacom liste, príjemke a pod. sa zobrazia posledné príjmy danej položky 

(aj za minulý rok). Ak sa jedná o príjemku, objednávku-nákup, alebo dopyt, prednostne sú v zozname nákupy 

od daného dodávate a.ľ
Položky z dodacieho listu, príjemky at . je možné skopírova  a použi  v inom doklade. Riadky dokladu treba ď ť ť
ozna i  stla ením Shift a klávesou "dole", alebo "hore". Stla ením Ctrl+C sa riadky skopírujú do schránky čť č č
(clipboard) a odtia  je možné ich so Shift+Insert (alebo s Ctrl+V) vloži  do toho istého, alebo iného dokladu.ľ ť
Aktualizovaná príru ka.č
D žka poznámky k položke v riadku sa dá nastavi  parametrom DlzkaPozn= v súbore skladxxx.ini (napr. ĺ ť
sklad121.ini pre rok 2021). Musí by  v rozsahu 6 až 21 (v SQL verzii 6 až 31).ť
Interval pre výpis pohybov na karte (Ctrl+F3), ktorý je nastavený štandardne na 3 roky, sa dá zmeni  ť
parametrom TlacKarBil=. Zadáva sa po et mesiacov, napr. TlackarBil=15 znamená, že sa preh adávajú údaje č ľ
15 mesiacov dozadu.

Rozpo ítanie nákladov do cien (Ctrl+A) je pridané aj v iných dokladoch akoč  Príjem.

Pri tla i etikiet sa pri celkovom po te nad 50ks dá kontrolná otázka, i sa má naozaj urobi  tla .č č č ť č
V objednávkach-nákup a v dopyte je nastavený po et desatinných miest pre cenu rovnako ako v príjemke.č
Tla ová zostavač  Inventúra za všetky sklady nebola správna, ak nebol tovar v jednotlivých skladoch 

definovaný rovnako, t.j. pod rovnakým íslom nebol ten istý tovar.č

28.12.2020 verzia 17.31

Pri ro nej uzávierke sa nepreniesla na karty posledná nákupná cena. Dodato ne sa dá urobi  spustením č č ť
funkcie Servis - Kontrola údajov - Skladové karty.

Oprava zadávania íselníkuč  Cenové kategórie. Ak sa vložil medzi riadky prázdny riadok, pri zápise sa stratili 

všetky nasledujúce riadky.

SQl verzia - odstránenie problému pri ro nej uzávierke.č

29.09.2020 verzia 17.30

Pridaná vo ba pre upozornenie, ak je marža pri predaji tovaru nižšia ako stanovená hodnota. Cena sa zobrazí ľ
negatívne.

Pri nákupných objednávkach, alebo dopyte sa dá zobrazi  graf predajnosti stla ením Ctrl+G, netreba najprv ť č
otvára  kartu tovaru.ť
Oprava chybného zobrazenia hmotnosti v zozname kariet a v exporte.

Oprava pri tla i zbernej faktúry - ak bolo zadané íslo objednávky v dodacom liste, zberná faktúra sa nedala č č
urobi .ť

08.09.2020 verzia 17.29

Doplnený symbol pre návrh etikety: $#q je po et kusov tovaru v jednom balení s etiketou.č
Oprava chyby pri vyhodnocovaní inventúry. Nena ítavalo sa množstvo na karte.č
Pri vytváraní etikiet pod a položiek z dodacieho listu a pod. sa nezobrazoval zadaný iarový kód z daného ľ č
dokladu ($#p), ale len posledný na karte tovaru.



Za ur itých okolností nešlo stornova  úhradu k faktúre.č ť

07.08.2020 verzia 17.28

Oprava v v zostave Pohyb zásob - posunuté nadpisy st pcov.ĺ

03.08.2020 verzia 17.27

V súbore s dodávate skými kódmi môže by  aj vzor linky pre vyh adanie tovaru na stránke výrobcu/dodávate a. ľ ť ľ ľ
Bližie informácie sú v príru ke (č Skladová karta - Kódy dodávate aľ ).

Pre zobrazenie dokumentov a obrázkov k tovaru sa dá použi  referen ný súbor index.csv, alebo index.xlsx. ť č
Musí by  v prie inku, ktorý je nastavený pre obrázky/dokumenty. V prvom riadku súboru musí by  pomenovanieť č ť
st pcov, ubovo né. Po et st pcov nie je limitovaný. Prvý st pec v tomto súbore je íslo tovaru (karty), zvyšné ĺ ľ ľ č ĺ ĺ č
st pce obsahujú názvy dokumentov, obrázkov a linky na webovú stránku. Pri použití takéhoto súboru nie je ĺ
nutné pomenováva  obrázky a dokumenty pod a ísla karty, názov môže by  ubovo ný. Jeden a ten istý ť ľ č ť ľ ľ
dokument sa môže takto použi  aj pre viac kariet. Bližie informácie sú v príru ke (ť č Skladová karta - Obrázky a 

iné informácie k tovaru).

V íselníkuč  Cenové kategórie je možné namiesto jednoduchého koeficientu pre výpo et novej ceny zo č
skladovej, alebo koncovej ceny, zada  vzorec pre výpo et.ť č
Možnosti vzorca sú popísané v príru ke. Ak chcete vidie , ako sa po íta príslušná cena na karte, stla te na nej č ť č č
Ctrl+F4.

Pri tla i etikiet sa môže zada  aj balenie - program vypo íta potrebný po et etiket pod a zadaného množstva a č ť č č ľ
balenia. Ak sa zníži po et etikiet pre dané balenie, ponúkne sa alší riadok so zvyškom.č ď
Pri zobrazení faktúry vo Worde sa ne aká na ukon enie Wordu. Pred zobrazením alšej faktúry je ale nutné č č ď
predtýmm otvorenú faktúru vo Worde zavrie .ť
V zostave Predaj - Bilancia je na koniec pridaná informácia o po te prijatých výmenných poukazov (ak boli č
použité pri platení).

V zostave Uzávierka - Denná tržba je dopredaný tovar zoradený pod a názvu.ľ
V zostave Bilancia odberate ovľ  neboli uvedené po ty dokladov, ak bol výber pod a predajcov.č ľ
Pri exporte zostavy do Excelu sa nezoh ad oval nastavený po et desatinných miest pre skladové a predajné ľ ň č
ceny.

Pri tla ových zostavách s vo bou "Všetky sklady" sa nedávali správne výsledky - spracovali sa aj sklady, ktoré č ľ
neboli vybrané. Vo ba skladov cez Shift+F2 nefungovala.ľ
28.05.2020 verzia 17.26

Oprava chyby - pri prepise objednávky do faktúry a pod. sa nepreniesli správne poznámky k položke, ak bola 

na viacerých riadkoch a niektorý bol ozna ený s F2 (vynechaný z prepisu).č

27.05.2020 verzia 17.25

Pridaná podpora eKasy FiskalPro.

Pri zobrazení stavu pokladne cez Shift+F10 sa zobrazuje stav pod a údajov v databáze a po stla ení ľ č
PageDown stav na eKase. Pri opätovnom použití sa zobrazí stav, ktorý ste si zvolili naposledy. Rozdiel v 

zobrazení stavov je v tom, že stav na eKase sú nakumulované údaje od poslednej uzávierky, stav v po íta i je č č
za daný de . Stav na eKase nezobrauje sú et predošlých vkladov a výberov. Ak robíte uzávierku každý de , ň č ň
tak by sa mali zobrazova  rovnaké údaje.ť
Pridaná je aj možnos  urobi  výber tržby v hotovosti (Shift+F9), ak zostatok v zásuvke nie je menší ako tržba.ť ť
Po vytla ení zbernej faktúry sa program ukon il.č č
Oprava v dodacom liste k zbernej faktúre - k danému tovaru sa nevytla il použitý iarový kód pri zadávaní, ale č č
posledný z iarových kódov.č

23.04.2020 verzia 17.24



Oprava zobrazovania poznámky k adrese firmy. Oprava zobrazovania a vytla enia poznámky k dokladu.č

15.04.2020 verzia 17.23

K jednotlivým položkám v objednávke, príjemke a pod. sa dajú zapisova  interné poznámky. Na položke stla te ť č
Ctrl + (kláves v numerickom bloku), zobrazí sa okienko pre vloženie poznámky. S Esc to ukon íte. Na záver č
treba príslušný doklad zapísa  (napr. s F9), inak sa poznámky nezapamätajú. Pri zobrazení dokladu sa dajú ť
položky s internými poznámkami rozpozna  pod a zna ky pred íslom tovaru/služby.ť ľ č č
Oprava pre pridávanie dokumentov k adrese firmy.

02.04.2020 verzia 17.22

Odstránený chybný text na konci tla ovej zostavy.č

02.04.2020 verzia 17.21

Pridaná možnos  pripoji  a zobrazova  rôzne dokumenty (Word, Excel, PDF) k dokladom a k firme s I Om. V ť ť ť Č
nastaveniach treba zada  prie inok, kde má program h ada  dokumenty. V doklade (napr. v príjemke, alebo v ť č ľ ť
adresári firiem) treba stla i  Ctrl+Shift+F9 a zobrazí sa menu pre výber dokumentu priradeného k danému čť
dokladu. Bližší popis je v príru ke (Alt+F2).č
Doplnenie možnosti zobrazi  na faktúre QR kód pre zaplatenie faktúry (Pay by Square). Treba sa zaregistrova  ť ť
na stránke https://bysquare.com/, ktorá generuje tieto kódy. V programe treba nastavi  užívate ské meno a ť ľ
heslo zadané pri registrácii. Do formuláru faktúry vloži  príkaz .IMG pre zobrazenie QR kódu na vhodnom ť
mieste. Bližšie informácie sú v príru ke (Alt+F2č  Formuláre - QR kód pre platbu).

Doplnenie bankového terminálu VX520 pre SLSP.

Ak je k tovaru viac dokumentov a obrázkov na zobrazenie (po stla ení Ctrl+F9), zobrazí sa menu pre výber č
dokumentu / obrázku.

Pre otváranie zásuvky pri eKase Pegas, FT4000B, FT500B treba nastavi  správne kódy pre otvorenie pod a ť ľ
typu tla iarne, kódy nájdete napr. nač  tejto stránke. Predvolené ozna enie * je pre kódy 27,112,0,50,250 č
(Bixolon SRP350)

Oprava - vypadla tla  etikiet cez tla iare  Zebra.č č ň
Program si nepamätal UID bloku pri úhrade dobropisu (vrátenie platby).

10.02.2020 verzia 17.20

SQL verzia: v zostave Predaj-bilancia nefungovalo triedenie C.

28.01.2020 verzia 17.19

V Bilancii odberate ovľ  pri zoradení pod a sumy malo by  správne zoradenie od najvyššej sumy po najmenšiu.ľ ť

25.01.2020 verzia 17.19

V adresári firiem je možné pri zápise novej firmy na íta  adresu firmy a I DPH (pod a Obchodného registra a č ť Č ľ
zoznamu plátcov).

Pre vtvorenie novej firmy stla te Shift+F4 - program si vypýta I O, alebo I DPH (môžete použi  aj Ctrl+V pre č Č Č ť
vloženie skopírovaného údaju).

Takisto je možné aktualizova  údaje v existujúcej firme, treba sa nastavi  na položku I O a stla i  Shift+F4. ť ť Č čť
Adresa sa aktualizuje pod a aktuálneho stavu v Obchodnom registri.ľ
Ak chcete skontrolova  I DPH, stla te Shift+F4 na danej položke. Ak I DPH chýba, tak sa doplní, takisto aj ť Č č Č
I O.Č
Kontrola I DPH všetkých firiem (cezČ  Servis - Kontrola - Doplnenie...) je zmenená - je vynechaná kontrola 

zhodnosti názvov a doplnená je kontrola chýbajúceho I O pre plátcu DPH, ak nejaké má. Kontrola je Č
rýchlejšia.

Vo funkcii Tla  etikiet/cenoviekč  je možné namiesto tla e generova  csv súbor s dátami, ktoré sa použijú pri tla i č ť č
(napr. pre BarTender program na tla  štítkov). Príklad je v príru ke.č č

https://web.archive.org/web/20201202114843/https://bysquare.com/
https://web.archive.org/web/20201202114843/http://keyhut.com/popopen4.htm


V inventúrnom zozname pridaný volite ný st pec DPH.ľ ĺ
Pri výpo te predajnej ceny pod a prirážky (stla ením F4 na položkeč ľ č  Predajná cena na karte tovaru) sa zobrazila

cena 0.

07.01.2020 verzia 17.18

Pre poklad u pridaná možnos  stornovania bloku z minulého roku. Po stla ení F11 je možné okrem ísla bloku ň ť č č
zada  aj rok.ť
Zrušená podpora pre staré pokladne, ktoré sa už nemôžu používa  od roku 2020.ť

01.12.19 verzia 17.17

Aktualizácia pre novšiu verziu EFox - bol pridaný výmenný poukaz. Program zis uje i je nový firmware pre ť č
poklad u automaticky.ň

01.12.19 verzia 17.16
Pridanie eKasy EFOx od firmy Elcom s.r.o. Bližšia informácia je na stránke http://www.vsoft.sk/oznamy/19-

01.htm

Oprava pre Pegas.eKasu, v prípade neplátcu DPH. Oprava pri úhrade faktúry.

pozn.admina. na www.archive.org chýbajú star ie záznamy zmien do verzie 17.16ś

https://web.archive.org/web/20201202114843/http://www.vsoft.sk/oznamy/19-01.htm
https://web.archive.org/web/20201202114843/http://www.vsoft.sk/oznamy/19-01.htm

