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PROGRAM
Utorok 13.10.2020
PORTÁL POSCHODOCH 2020

METODIKA ANALyZOVANIA FAKTúR

VyúčtoVanie nákladoV na kúrenie,  diskusia k téme:

FINUS – SKUPINy SUbjEKTOV

FINUS – IMPORT FAKTúR

prezentácia odborného partnera - FlexaFin s.r.o.

prezentácia odborného partnera - ista sloVakia, s. r. o.

 Predstavenie nového portálu

 Zmeny oproti pôvodnému riešeniu, ukážka a ďalšie smerovanie

 Hlavné výhody

 Synchronizácia za skupinu subjektov

 Automatické operácie za skupiny subjektov

 Obmedzenia a výhody

 V každom roku sa nájde niekoľko domov, ktoré vymieňali merače na vykurovacích telesách. Prediskutujeme spôsob, ako efektívnejšie urobiť 
vyúčtovanie v tejto situácii.

 Import a export faktúr z FINUSu. Súčasné možnosti a ďalšie smerovanie

 Prémiové poistenie bytových domov

 Elektronický prenos údajov o spotrebe energií  - integrované automatizované rozhranie ISTA - DOMUS

 Metodika spracovania (analyzovania) faktúr v informačnom systéme DOMUS

 Základné nastavenie 

 Druhy analýz a prepojenie na iné evidencie

 Použitie rozpočtových období v praxi

 Odberné miesta a ich štruktúra

 Prepojenie odberných miest s ďalšími evidenciami (Ročné vyúčtovanie, Merače, Faktúry)



PROGRAM
Streda 14.10.2020
NOVINKy MODULU FINUS

NOVINKy MODULU DOMUS

automatické upomínanie, diskusia k otázkam:

SCHôDZE, ROZHODNUTIA A PLÁN OPRÁV

NOVINKy V MODULE MZDy

plus Funkčnosti moduloV domus/Finus

FINUS V SPOjITOSTI S DOMUSOM

VyKAZOVANIE MIEZD INŠTITúCIÁM

 Predstavenie základných noviniek za posledný rok v module FINUS

 Predstavenie základných noviniek za posledný rok v module DOMUS

 Ako efektívne pracovať s výstupmi z miezd či sú to reporty, exportované súbory, maily alebo tlač.

 Zjednodušené prepojenie vyexportovaných súborov na konkrétne formuláre v jednotlivých inštitúciách (Mesačný prehľad na DÚ a Hlásenie, 
MVP a VPP do SP)

 Evidencia vyexportovaných súborov, vytlačených zostáv, odoslaných mailov

 Ukážka možnosti opätovného exportu súboru/odoslania mailu

 Schôdze, písomné hlasovanie a iné udalosti

 Evidovanie schôdzí, pís. hlasovaní a iných udalostí v informačnom systéme DOMUS

 Kontrola a notifikácia schôdzí, výstupy v Pasportoch B04, B05 a B06

 Rozhodnutia, Evidencia rozhodnutí, Plán opráv

 Generovanie plánu opráv a generovanie plánu opráv z konštrukčných prvkov

 Výstupy v Pasportoch D25 a D26

 Predstavenie základných noviniek za posledný rok v module MZDY

 Učtovníctvo, samozdanenie a ročná uzávierka

 Kedy vyhodnocovať stav konta

 Postup v prípade priradzovania platieb k predpisom a v prípade priebežného konta

 Ako a komu bude systém hlásiť, čo urobil

 Na čo všetko bude systém upozorňovať

 Výber plus funkcionalít informačného systému DOMUS

 Hlavné výhody, použitie a ich pridaná hodnota



V prípade účasti iba na prvom dni bude 
poskytnutá zľava 30 % zo základného účastníckeho 
poplatku. V prípade účasti iba na druhom dni bude 
poskytnutá zľava 50 % zo základného účastníckeho 
poplatku. 

Účastnícky poplatok neobsahuje ubytovanie, ktoré si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Ubytovanie je rezervované v hoteli Partizán pre účastníkov DOMUS konferencie 2020 za 
zvýhodnenú cenu. Cena platí aj pre ubytovanie účastníkov pred začiatkom konferencie: v termíne 
12. - 13. 10. 2020. Ubytovanie v hoteli Partizán zabezpečuje rezervačné oddelenie Hotela 
Partizán**** na tel.: +421 48 63 08 815 alebo mailom: rezervacie@partizan.sk. Konečná cena 
(účastnícky poplatok + ubytovanie) bude fakturovaná po ukončení konferencie.

Termín rezervácie hotelovej izby: do konca septembra 2020. V prípade naplnenia hotelových 
kapacít si účastník konferencie zabezpečuje ubytovanie individuálne v iných hoteloch.

Business  115,58 € (Panorama classic 
alebo Junior Chopok)  
Deluxe 136,85 € (Junior Panorama,  
Horal s krbom, Honeymoon Junior 
Ďumbier, tematické izby) 
Apartmán 151,03 €   (Apartmán  
Chopok a Apartmán Deluxe)   

Mezonety a Apartmány Komfort 252,- €    

POZVÁNKA
KONFERENCIA DOMUS 2020: 13. - 14. 10. 2020 HOTEL PARTIZÁN****, TÁLE 

 dvojdenný odborný program

 workshopy a odborné konzultácie

 obed v prvý aj druhý deň konferencie, welcome drink, občerstvenie počas 
odborného programu, nealkoholické a alkoholické nápoje podľa výberu organizátora

 hotelový wellness program: luxusný saunový svet, bazén, vírivka 

 spoločenský večer so slávnostným rautom

 miestna daň

účastnícky poplatok
Základný účastnícky poplatok je 119,- € bez DPH na osobu a zahŕňa:

Ubytovanie s raňajkami pre 2 osoby  
bez DPH:

Ubytovanie s raňajkami pre 4 osoby  
bez DPH:

 
UbyTOVANIE

V prípade, že sa po prihlásení konferencie nezúčastníte a neoznámite Vašu neúčasť v hoteli do 
1.10.2020, bude Vám účtovaný storno poplatok za ubytovanie vo výške 100 %.

ZVýHODNENÁ CENA  
ZA UbyTOVANIE

ODSTúPENIE OD UbyTOVANIA

V prípade, že sa po prihlásení konferencie 
nezúčastníte a neoznámite Vašu neúčasť 
organizátorovi do 1.10.2020, bude Vám účtovaný 
storno účastnícky poplatok vo výške 100 %.

odstúpenie od účasti

Prístelka 55,- €/os  



REGISTRÁCIA:
V prípade Vášho záujmu sa, prosím, zaregistrujte najneskôr 
do 30. 9. 2020.

Možnosti registrácie (pre jedného alebo viac účastníkov):

 vyplnením formulára v elektronickej podobe  
na www.anasoft.com/sk/konferenciadomus

 e-mailom na adrese: konferencia@anasoft.sk

 Telefonicky na čísle: +421 2 3223 4374

zabezpečenie ubytoVania:
Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám podľa 
vlastných predstáv a potrieb.

Rezervačné oddelenie Hotela PARTIZÁN****: 
tel.: +421 48 6308 815 
e-mail: rezervacie@partizan.sk 

FIRMA

ADRESA

MENO

PRIEZVISKO

TELEFóN

E-MAIL

zúčastním sa: 
prVého dňa konFerencie  
druhého dňa konFerencie

FIRMA

ADRESA

MENO

PRIEZVISKO

TELEFóN

E-MAIL

zúčastním sa: 
prVého dňa konFerencie  
druhého dňa konFerencie

ODSTúPENIE
Prihlášku je možné zrušiť len písomne (e-mailom) 
na adrese: konferencia@anasoft.sk, najneskôr však  
do 1. 10. 2020. 

V prípade, že sa po prihlásení Konferencie DOMUS 
nezúčastníte a neoznámite Vašu neúčasť do 1. 10. 2020, 
bude Vám účtovaný storno poplatok vo výške 100 % 
z účastníckeho poplatku.

V prípade, že máte ubytovanie v hoteli Partizán  
a neoznámite Vašu neúčasť v hoteli 
do 1. 10. 2020, bude Vám účtovaný storno poplatok 
za ubytovanie vo výške 100 %. Namiesto prihláseného 
účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

SPRACOVANIE OSObNýCH úDAjOV
Počas Konferencie DOMUS sa budú robiť fotografie, ktoré 
sa používajú na webovej stránke spoločnosti, stránkach 
firmy na sociálnych sieťach za účelom propagácie firmy a 
jej aktivít. Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. prehlasuje, 
že pri spracovaní fotografií nebude neoprávnene zasahovať 
do práv na ochranu osobnosti účastníkov konferencie a ich 
súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore 
s ich oprávnenými záujmami. Súhlas je možné písomne 
odvolať zaslaním požiadavky na mailovú adresu  
gdpr@anasoft.com.

NARIADENIE MZSR
Počas Konferencie DOMUS 2020 budú platiť všeobecné 
záväzné nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR.

PROGRAM KONFERENCIE:
Detailný program Konferencie DOMUS  Vám bude zaslaný 
koncom augusta 2020.

NÁVRATKA


