
 

 

PROGRAM KONFERENCIE DOMUS 2022, 27. - 28. 9. 2022 Hotel Partizán, Tále 
 

27. 09. 2022 (utorok) 

9:00 Príchod a registrácia účastníkov 

10:00 Otvorenie, program konferencie (Jozef Turóci) 

 
• Otvorenie Konferencie DOMUS 2022 

• Program Konferencie DOMUS 2022 v skratke 

10:20 Predstavenie novej verzie DOMUS 11 (Jozef Turóci) 

 • Upozornenia, otvorené bankovníctvo, informačné merače, inštalácia 

10:40 Otvorené bankovníctvo – online služby vo verzii 11 (Peter Lipovský) 

 
• Princíp komunikácie a služby 

• Inteligentné párovanie pohybov na bankových výpisoch 

11:00 Coffee break 

11:20 Výpočet východiskovej hodnoty domu pre poistenie / Finančné centrum 

 • Podpoistenie domov, zmena východiskovej hodnoty  

11:40 Elektronické hlasovanie (Marian Tatarka)  

 
• Princípy elektronického hlasovania v DOMUSe 

• Výhody voči hlasovaniu e-mailom 

• Analógia agendy s bežnými vecami v okolitom svete 

12:00 Portál www.poschodoch.sk (Jaroslav Hanúsek) 

 • Nový portál www.poschodoch.sk po roku prevádzky, novinky 

12:30 Obed 

14:00 Spracovanie platieb v súvislosti s priraďovaním alebo delením platieb (Marcela Sečkárová) 

 
• Výpočet poplatkov z omeškania 

• Vyúčtovanie s priraďovaním / delením 

• Parametre k nastaveniam 

14:20 Ako jednoducho ovládať DOMUS, praktické tipy a triky (Peter Svoreň)  

 
• Vlastné výstupy z prehľadových okien 

• Šablóny dokumentov 

• Hromadné úpravy údajov 

14:40 Coffee break 

http://www.poschodoch.sk/
http://www.poschodoch.sk/


 

 

15:00 Digitalizácia dokumentov v DOMUSe (Michal Sklienka)  

 
• Pokročilé skenovanie a ukladanie dokumentov 

• Priraďovanie dokumentov k záznamom v IS Domus 

• Zdieľanie dokumentov v rámci IS Domus a Poschodoch.sk 

15:20 Service Desk - evidencia a sledovanie požiadaviek od klientov (Denis Jurenka)  

 

• Kedy, kde a prečo používať Service Desk 

• Evidencia požiadaviek prostredníctvom portálu Poschodoch.sk a DOMUS 

• Spracovanie požiadaviek 
 

16:40 Voľný program v hoteli (wellness a bazén je k dispozícii pre ubytovaných klientov) 

19:00 
Slávnostný raut v Kongresovej sále, vynikajúce špeciality hotela Partizán, ochutnávka exkluzívnych džemov a omáčok Gentlejam, charitatívna dražba pre DOMUS 
– Neziskový fond a Úsmev ako dar, a možno príde aj kúzelník 

22:00 Pokračovanie spoločenského večera v Limbus bare, diskotéka, biliard, bowling, nočné posedenie pri dobrom drinku 
 

 

28. 09. 2022 (streda) 

 Miestnosť A Miestnosť B Miestnosť C 

09:00 DOMUS novinky časť 1. (Martin Šmátrala) FINUS novinky časť 1. (Michal Sklienka) Modul Mzdy časť 1. (Ján Lehotkai) 

 

• Vytvorenie jedného užívateľa viacerým priestorom 

• Poistné udalosti 

• Zahraničné mobilné čísla 

• Zaokrúhľovanie od 1.7.2022 

• Nové možnosti pravidelnej fakturácie 

• Synchronizácia číselníkov 

• Prípadová štúdia riešenia pre finančný príspevok  
na stravovanie (kompletné automatizované riešenie) 

09:20 DOMUS novinky časť 2. (Martin Šmátrala) FINUS novinky časť 2. (Michal Sklienka) Modul Mzdy časť 2. (Ján Lehotkai) 

 

• Plusfunkčnosť na univerzálny import odpočtov z CSV 
súborov 

• Dokumenty správcu - nová možnosť vkladania 
dokumentov na stiahnutie pre potreby 
Poschodoch.sk 

• Importovací proces faktúr SPP, BVS 

• Register DPH a kontrola účtov 

• Aktualizácia údajov z Finstatu 

• Nová záložka Výkazníctvo 

 

• Novinky a rekapitulácia najdôležitejších noviniek  
za predošlé obdobie 

09:40 Zásielky a elektronické doručovanie (Robo Kiss) 
Nadsubjektové evidencie a práca s veľkým 

množstvom účtovných subjektov vo FINUSe 
(Veronika Lipovská) 

Merače - riešenia častých a atypických problémov 
(Jaroslav Hanúsek) 

 

• Využitie a spôsoby doručovania 

• Nastavenia pre službu „doručenka“ 

• Kontrola doručenia 

• Synchronizácia s využitím skupín účtovných subjektov 

• Nadsubjektová evidencia dodávateľských faktúr 

• Nadsubjektové prehľady dokladov  

• Ročná uzávierka – nadsubjektovo s využitím skupín 

• Kontá pre mobilnú aplikáciu na odpočty  

• Atypické prípady s odpočtami (manuálne úpravy, 
výmeny meračov k 31.12.) 

• Nastavenia a iné možnosti 

10:00 Coffee break Coffee break Coffee break 

  



 

 

10:30 DOMUS novinky časť 1. (Martin Šmátrala) FINUS novinky časť 1. (Michal Sklienka) Nová členská evidencia (Marian Tatarka) 

 

• Vytvorenie jedného užívateľa viacerým priestorom 

• Poistné udalosti 

• Zahraničné mobilné čísla 

• Zaokrúhľovanie od 1.7.2022 

• Nové možnosti pravidelnej fakturácie 
• Synchronizácia číselníkov 

• Evidencia viacerých družstiev 

• Súvislosti členov pri prevode/prechode členstva – 
jasne a prehľadne 

• Napojenie členských financií na FINUS (bankové 
výpisy, pokladňa, interné doklady) 

• Volebné obvody 

10:50 DOMUS novinky časť 2. (Martin Šmátrala) FINUS novinky časť 2. (Michal Sklienka) Poschodoch – otázky a odpovede 
(Jaroslav Hanúsek) 

 

• Plusfunkčnosť na univerzálny import odpočtov z CSV 
súborov 

• Dokumenty správcu - nová možnosť vkladania 
dokumentov na stiahnutie pre potreby 
Poschodoch.sk 

• Importovací proces faktúr SPP, BVS 

• Register DPH a kontrola účtov 

• Aktualizácia údajov z Finstatu 

• Nová záložka Výkazníctvo 

• Management portálu, blokovanie prístupu, 
odstúpenie od zmluvy 

• Fakturácia, kontrola prístupov 

• Administrácia výstupov, prenosy a aktuálnosť údajov 

11:20 
Schôdze, písomné hlasovanie a elektronické 

hlasovanie (Robo Kiss) 

Nadsubjektové evidencie a práca z veľkým 
množstvom účtovných subjektov vo FINUSe 

(Veronika Lipovská) 
Nová členská evidencia (Marian Tatarka) 

 

• Vytváranie schôdzí a písomného/elektronického 
hlasovania 

• Postup, práca a podmienky elektronického 
hlasovania 

• Prepojenie na portál Poschodoch.sk 

• Nová evidencia „Skupiny subjektov“ 

• Synchronizácia s využitím skupín účtovných subjektov 

• Nadsubjektová evidencia dodávateľských faktúr 

• Nadsubjektové prehľady dokladov  

• Ročná uzávierka – nadsubjektovo s využitím skupín 

• Evidencia viacerých družstiev 

• Súvislosti členov pri prevode/prechode členstva – 
jasne a prehľadne 

• Napojenie členských financií na FINUS (bankové 
výpisy, pokladňa, interné doklady) 

 

11:50 Tombola 

12:00 Obed, ukončenie konferencie 

 
Zmena programu vyhradená 
 

 


