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Mantis 3193: Umožniť voliteľný smer zoradenia stĺpca v zozname záznamov
Pri prvom kliknutí na neaktívny stĺpec sa stĺpec aktivuje a stáva sa prvým stĺpcom, podľa ktorého sa
zoraďuje zoznam. Následne nasledovaný ostatnými zľava doprava. V prípade, že sa klikne na stĺpec
opakovane, tak sa mení smer zoradenia z "podľa horného tlačidla, A..Z, Z..A"

Mantis 3194: Implementovať možnosť zväčšovania zobrazovaných formulárov
Vzhľadom na zväčšovanie monitorov bolo potrebné implementovať možnosť zväčšovania
zobrazovaných formulárov, lebo na veľkých monitoroch s veľkým rozlíšením je dosť náročné čítať
malé písmo.

Pridané nastavenie mierky zväčšenia do nastavenia používateľa.

Štandardné nastavenie ostáva na 100%. Pokiaľ si niektorý používateľ nastaví zväčšenie, tak sa každý
nový formulár vytvorí so zadanou hodnotou. Zároveň sa táto hodnota nastaví ako východzia pre daný
počítač. Nastavenia sa ukladajú súboru "Scaling.ini", kde sa vytvárajú sekcie [Názov počítača] a
hodnoty podľa mena prihláseného používateľa a východzia hodnota "DefaultScale=".
Príklad Scaling.ini súboru:
[WIN10DEV]
DefaultScale=150
Roland Turčan=100
Jozef Mrkvička=150
Ján Novák=120

Pri spustení programu sa aplikuje hodnota zväčšenia 150, lebo program pri spustení nevie, ktorý
používateľ sa bude prihlasovať a nech už aj úvodná obrazovka reflektuje poslednú použitú hodnotu,
ktorá tam zostala po používateľovi Mrkvičkovi, ktorý naposledy na tomto počítači použil program a
pri ukončení sa uložila jeho prednastavená hodnota. Následne sa prihlási Novák, ktorý zmení
hodnotu na 120 a následne aj hodnotu DefaultScale, aby sa zaistilo, že ďalšie spustenie bude s
hodnotou 120 ešte pred prihlásením používateľa.

Mantis 3195: Zlepšiť párovanie kontaktov FOP a PO k zistenej dátovej schránke ÚPVS
Algoritmus párovania dátovej schránky na IČO upravený nasledovne. Algoritmus prechádza krokmi a
v prípade, že nájde výskyt, tak ďalším krokom nepokračuje.
Hľadá sa zhoda:
1. IČO, názov, orientačné číslo, súpisné číslo, ulica, PSČ, mesto
2. IČO, orientačné číslo, súpisné číslo, ulica, PSČ, mesto
3. IČO, súpisné číslo, ulica, PSČ, mesto
4. IČO, orientačné číslo, ulica, PSČ, mesto
5. IČO, ulica, PSČ, mesto
6. IČO, PSČ, mesto
7. IČO, mesto
8. IČO, PSČ
9. IČO

Mantis 3196: Pridať zástupný reťazec na výsledok súčinnosti s bankami do správy pre
oprávneného bez menovania zoznamu účtov
Pridané nasledovné reťazce:
#$SPIS_SPRAVA_OPR_BANKY4 textová verzia z poslednej súčinnosti s bankami (iba zoznam všetkých
bánk s výsledkom súčinnosti a bez účtov)
#$SPIS_SPRAVA_OPR_BANKY5 textová verzia z poslednej súčinnosti s bankami (iba zoznam bánk s
pozitívnym výsledkom súčinnosti a bez účtov)

Mantis 3026: Umožniť zaevidovať pôvodného vydavateľa poverenia + zástupné reťazce
Možnosť pridania nasledujúcich typov poverení:
1. prvé poverenie
2. opravné poverenie
3. dodatok v povereniu
4. pôvodné poverenie pri postúpení spisu
5. pôvodné poverenie exekútora pri repodaji na základe 233/2019

pridaný zástupný reťazec:
#$SPIS_POVERENIE_TEXT S - textová verzia zoznamu poverení (prvé, opravné, dodatkové, pôvodné
poverenie postúpeného spisu)

Mantis 3145: Chýbajúce údaje a zástupné reťazce pre "repodajové spisy"
Táto funkcionalita súvisí s predchádzajúcou, kde sa navyše pridali zástupné reťazce:
#$SPIS_REPODAJ_EXEKUTOR S - meno pôvodného exekútora
#$SPIS_REPODAJ_POVERENIE_CISLO S - číslo poverenia pôvodného exekútora, ak nie je zadané tak
"Er"
#$SPIS_REPODAJ_POVERENIE_ER S - číslo ER poverenia pôvodného exekútora
#$SPIS_REPODAJ_POVERENIE_SUD S - súd ktorý vydal pôvodnom EK poverenie v základnom tvare
z adresára
#$SPIS_REPODAJ_POVODNE_CISLO_SPISU S - číslo spisu u pôvodného exekútora
#$SPIS_POVERENIE_TEXT_REPODAJ S - textová verzia zoznamu pôvodných poverení pri repodaji

Mantis 3198: Pridať typ úkonu podľa exekučného poriadku §38 ods. 2
Pridaný typ úkonu podľa EP s pomenovaním „Upovedomenie o pokračovaní exekúcie“

Mantis 3197: Doplniť filtrovanie záznamov na základe spisov do 3/2017 a od 4/2017 do
vyúčtovania EX a nástenky
Pridané filtrovanie vyúčtovania EX

Pridané filtrovanie nástenky

Mantis 3199: Pridať typ úkonu podľa exekučného poriadku §179a + zástupné reťazce
k nim
K existujúcim typom pridaný nový:
§ 179a ods. 4 Upovedomenie o vydaní príkazu na vrátenie vodičského preukazu (233/1995)
Pridané zástupné reťazce:
#$SPIS_VODICSKY_EXEKUCNY_PRIKAZ_DATUM_ZOZNAM S - zoznam dátumov vydaných exekučných
príkazov na zadržanie VP oddelených čiarkou podľa §179a ods. 1
#$SPIS_VODICSKY_PRIKAZ_NA_VRATENIE_DATUM_ZOZNAM S - zoznam dátumov vydaných príkazov
na vrátenie VP oddelených čiarkou podľa §179a ods. 4
#$SPIS_VODICSKY_UPOVEDOMENIE_DATUM_ZOZNAM S - zoznam dátumov vydaných upovedomení
o vydaní príkazov na vrátenie VP oddelených čiarkou podľa §179a ods. 4

Mantis 3201: Pridať zástupné reťazce na dátum doručenie oznámenia o ZSE
oprávneným
Pridané zástupné reťazce:
#$ZSE_OZNAMENIE_DORUCENE_OPR S - posledný dátum doručenia oznámenia oprávneným - vráti
dátum posledného doručeného
#$ZSE_OZNAMENIE_DORUCENE_OPR_MIN S - prvý dátum doručenia oznámenia oprávneným - vráti
dátum prvého doručeného
#$ZSE_OZNAMENIE_DORUCENE_OPR_ZOZNAM S - zoznam dátumov doručenia oznámenia
oprávneným - vráti zoznam dátumov doručenia oddelených čiarkou

Mantis 3202: Implementácia odosielania súčinnosti s katastrom cez dátovú schránku
ÚPVS
Vzhľadom na to, že komunikácia s GKÚ skončila na strane GKÚ, kde do dňa implementácie sme
nemali žiadny prístup k možnosti implementácie komunikácie cez WebService a Kataster informoval

klientov o ukončení www.katasterportal.sk k 31.12.2020, sme boli nútení zapracovať do programu
možnosť odosielania žiadosti do súčinnosť cez dátovú schránku pomocou všeobecného podania. Na
úložisku formulárov nebol nájdený žiadny formulár na súčinnosť, tak inú možnosť ani nemáme.
Príklad textu, ktorý sa bude odosielať na Kataster, kde sa mení § 34 alebo 42 podľa spisu.

Pridanie nastavenia programu pre aktiváciu elektronickej komunikácie s katastrom.

V prípade, že je potrebné žiadosť o súčinnosť podpísať, tak je potrebné aktivovať požiadavku na
podpísanie formuláru žiadosti.

Po naimplementovaní sme dostali informáciu, že GKÚ rozposlal dodatky na predĺženie funkčnosti
Katastrálnej portálu do konca 31.12.2021, tak táto funkcionalita zostane ako záložné riešenie
s možnosťou aktivácie v prípade potreby.

Mantis 3203: Párovanie adresára so záznamami z Obchodného vestníka prestane
párovať
Opravená chyba párovania nových záznamov v OV po prejdení prvého kola párovania, kde po prvom
kompletnom párovaní prestalo párovať a vyznačovať nové záznamy.

Mantis 3205: Pridať hromadnú funkcionalitu na doplnenie dátumu vydania UoZE v
štatistických dátumoch do spisov
Doplnené do špeciálnych služieb:

Mantis 3207: Pomalý zápis kontaktu s IČOm do adresára
Pri zápise nového alebo opraveného záznamu do adresára sa kontrolujú zhody s registrami
konkurzov.
Vykonané masívne optimalizácie kontroly konkurzov, kde sa rýchlosť ukladania kontaktu do adresára
sa zrýchlilo rádovo.

Mantis 3179: Pridať systémový SQL dotaz na zistenie v ktorých spisoch je účastník
konania SO v adresári ale FOP v spise
Pokiaľ niekto bol v minulosti podnikateľ a na spise sa explicitne nastavila právna forma na FOP ale v
neskôr sa živnosť zrušila a adresári sa zmenila právna forma na SO. Lenže spis zachová nastavenú
právnu formu v spise a následne to spôsobuje problém pri odosielaní do dátovej schránky.
Povinný bol podnikateľ a v spise sa vyznačilo, že je FOP a povinný mal aktivovanú dátovú schránku na
doručovanie ale iba na rodné číslo. Neskôr zrušil živnosť a následne sa v adresári nastavilo, že už nie
je FOP ale iba SO. Program sa snažil odoslať povinnému, ktorý je v spise stále ako FOP a program

hľadal doručovateľnú dátovú schránku pre FOP na základe IČO čo nikdy ani nemal a na dátovú
schránku SO cez rodné číslo sa podanie nevytvorilo.
Pridaný SQL dotaz číslo 27 s názvom "Zoznam spisov, kde je účastník konania SO v adresári ale FOP v
spise"
Upravený formulár detailu účastníka konania, kde v prípade, že sa jedná o osobu, ktorá je v adresári
ako FOP, tak sa zobrazí možnosť nastavenia právnej formy SO/FO alebo FOP, ale v prípade, že sa
právna forma účastníka konania neupresní na spise, tak sa berie do úvahy nastavenie právnej formu v
adresári.

Mantis 3211: Pridať zástupný reťazec na špecifický symbol oprávneného v spise
Pridaný zástupný reťazec:
#$SPIS_SPECIFICKY_SYMBOL - špecifický symbol oprávneného v spise

Mantis 3212: Umožniť vypnúť zobrazovanie poznámky pri generovaní dokumentu v
hromadnej tlači na základe pozitívnej súčinnosti s bankami
Pri veľkom počte poznámok v spise, ktoré sú zobrazované pri generovaní dokumentu sa vyčerpali
voľné prostriedky operačného systému a a generovanie dokumentov do bánk sa zaseklo spolu
s programom.
Pridaná možnosť nastavenia vypnutia zobrazovania poznámky.

Mantis 3213: Pridať filtrovanie zoznamu vozidiel na základe VIN čísla vozidla
Pokiaľ prišla komunikácia, ktorá uvádzala iba VIN číslo vozidla, tak nebolo možné identifikovať o ktoré
vozidlo sa jedná.

Pridané filtrovanie na VIN číslo.

Mantis 3206: Možnosť vyradiť z ručného hromadného vytvárania súčinnosti so
Sociálnou poisťovňou povinného
Na kontakte a aj na úrovni účastníka konania je možné vyradiť z automatického opakovania
súčinnosti pridávaného komunikačného modulu, ale pri hromadnom vytváraní súčinnosti by bolo
vhodné použiť tento parameter na zamedzenie.

Mantis 3209: Pridať systémový dotaz SQL na poštovné v spisoch
Pridané systémové SQL dotazy.

