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Ak ste niekedy používali navigáciu od firmy Sygic, určite si
pamätáte intuitívne užívateľské prostredie, krásne 3D mapy
a možnosť fungovať offline. Spoločnosť, ktorá je svetovou dvojkou
hneď po produktoch Google v oblasti navigácií a používa ju vyše
200-miliónov ľudí po celom svete však mieri omnoho vyššie.

To, čo vidíte na obrazovke Vášho telefónu,
keď idete na dovolenku alebo cestujete
každé ráno do práce, je iba špička ľadovca.
Omnoho hlbšie sú skryté komplikované
algoritmy pre výpočet trás a úžasný potenciál naprieč všetkými možnými odvetviami.
S príchodom nového CEO Martina Strigača,
sa firma Sygic začína viac zameriavať práve
na zužitkovanie vedomostného a ľudského
kapitálu, ktorý sa „skrýva pod vodou“.

Jedným z takýchto ojedinelých riešení je
napríklad aj algoritmus Kooperatívnej
navigácie pre mestá, ktorý sa v roku 2018
stal jednou z najlepších inovácií v Európe.
Samospráva, ktorá ho začne využívať,
dokáže znížiť čas strávený v zápchach pre
svojich obyvateľov o vyše 20 percent. Na
komplikované výpočty individuálnej trasy
pre každého jedného vodiča toto riešenie
využíva superpočítač v Ostrave.

„Rok 2019 bude rokom, v ktorom začnú
vynikať naše technológie a budete sa môcť
s nimi stretnúť nielen po ceste na dovolenku
alebo do práce. Máme už vyvinuté a ďalej
pracujeme na riešeniach pre Smart Cities,
verejnú dopravu, poisťovne, flotily áut vo
firmách, kamióny alebo napríklad aj pre
efektívnejší manažment vývozu odpadu
a roznášania zásielok. Naše unikátne
algoritmy šetria firmám čas a peniaze
a v konečnom dôsledku pozitívne vplývajú aj
na ich zákazníkov,“ uvádza Martin Strigač.

Pre kanadskú pobočku jednej z najväčších
poisťovacích skupín na svete Sygic zase
vyvinul aplikáciu, ktorá má potenciál zvýšiť
bezpečnosť na cestách a zároveň výrazne
zmeniť prístup poisťovní ku svojim klientom – vodičom. „Kým ostatné riešenia sa
vybrali cestou zastrašovania, my sme stavili
na pozitívnu motiváciu, edukáciu a gamifikáciu. Ak teda vodič jazdí slušne, získava rôzne
odmeny, ako napríklad voucher na kávu
a pri ročnom zúčtovaní môže získať aj zľavu
na poistnom. Ak mu to príliš nejde, aplikácia

mu poradí, čo môže nabudúce urobiť lepšie,“
upresňuje Martin Strigač.
S vyššie spomínanou aplikáciou úzko
súvisí aj inteligentná Analýza správania
sa vodiča. Okrem toho, že pri použití
v navigáciách pre bežných vodičov dokáže
zvýšiť bezpečnosť na cestách, firmy,
ktoré spravujú viacero áut, môžu vďaka
nej ušetriť. Podľa prieskumu spoločnosti
Iron Mountain môže zavedenie takéhoto
riešenia do vozových parkov znížiť
nehodovosť až o 87 percent a náklady na
údržbu o 30 percent.
„O našu budúcnosť sa nebojím. Sme zdravá
spoločnosť, máme nápady, talent a nadšenie.
To sú všetky predpoklady pre to, aby sme
mohli byť ešte svetovejší ako doteraz,“
dodáva Martin Strigač.
Sygic a.s.
Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava

www.sygic.sk

Silvia Červenková
marketingová manažérka
STORMWARE s.r.o.

Začiatok nového roka je dobrou príležitosťou pre rôzne zmeny, či už v pracovnom, alebo
osobnom živote. I my sme si pre Vás jednu pripravili a veríme, že príjemnú – novú podobu
časopisu Moja POHODA. Kládli sme dôraz nielen na nový vzhľad, ale tiež na ochranu
životného prostredia. Na prvý pohľad to spoznáte na vizuálnej podobe článkov, ako aj na
použitom papieri, ktorý je ekologicky šetrnejší a recyklovateľný.
Čo sa týka obsahu, asi najväčšiu zmenu uvidíte pri novinkách v programe – vybrali sme iba
tie najpodstatnejšie, ktoré pri svojej práci najviac oceníte. Je ich však ďaleko viac, celkový
prehľad nájdete na našich webových stránkach. V januárovom vydaní sa tiež dozviete, čo je
nové i v našej mobilnej aplikácii mPOHODA.
V rámci nového vydania sa tradične venujeme tiež téme ako na účtovnú a údajovú uzávierku
v programe POHODA.
Za zmienku stojí i náš obľúbený príspevok na tému: Tiež používa POHODU, v ktorom sa
dozviete niečo o spoločnosti Sygic, ktorá vyvíja rovnomenný navigačný systém pre mobilné
zariadenia a v silnej konkurencii sa po produktoch Google stala svetovou dvojkou v oblasti
navigácií.
Veríme, že Vás nová podoba časopisu poteší a že sa s chuťou začítate. Prajem Vám
inšpiratívne čítanie a samozrejme tiež spokojný a úspešný nový rok 2019.

NOVINKY

POHODA Január 2019
Vývoj januárovej verzie programu POHODA sme už tradične venovali predovšetkým legislatívnym
novinkám, ktoré nás čakajú od 1. januára 2019, najmä v mzdovej oblasti. Priebežné sledovanie
legislatívy je pre nás samozrejmosťou, a preto ďalšie pripravované zmeny zapracujeme
do nasledujúcich aktualizácií. Ostatné januárové novinky sme pripravili na základe analýzy Vašich
námetov. Tentoraz sme vybrali napríklad požiadavky na spracovanie miezd s rôznym spôsobom
organizácie pracovného času alebo vytváranie preplatkov pri automatickej likvidácii.

Mzdy s rôznym spôsobom
organizácie pracovného času
Prvou novinkou januárovej verzie programu POHODA určite potešíme všetkých, ktorí spracovávajú
mzdy s rôznym spôsobom organizácie pracovného času. POHODA teraz podporuje okrem
rovnomerného i nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času.
Od januárovej verzie programu POHODA dôjde
v agendách Pracovné pomery a Mzdy pri práci
na prelome období (2019p), resp. po údajovej
uzávierke roku 2018, k možnosti využívania novej
funkčnosti a polí týkajúcich sa miezd s rôznym
spôsobom organizácie pracovného času.

Program POHODA teraz v agende Pracovné
pomery eviduje Režim organizácie a Rozvrh
pracovného času. Nastaviť je možné napríklad
Rovnomerný, Nerovnomerný rozvrh i Turnusový
režim.

Vďaka novému výberovému poľu na záložke Pracovné
pomery máte možnosť nastaviť pri jednotlivých pracovných
pomeroch rozvrhnutie týždenného pracovného času
zamestnanca
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Preplatok pri automatickej likvidácii
Ďalšia novinka je veľmi praktická vec. Občas sa totiž môže stať, že dôjde pri faktúre k preplatku.
Bežne to pre účtovníka znamená starosť navyše, keď však používate program POHODA, môže byť
všetko jednoduchšie. Systém teraz dokáže preplatky automaticky zaúčtovať. A po novom Vám prácu
uľahčí i pri automatickej likvidácii dokladu.
Ako ste boli zvyknutí, ak likvidujete doklad
expresnou likvidáciou alebo výberom a výška
úhrady je nad hodnotu malého preplatku, POHODA
automaticky vystaví ostatný záväzok, resp. ostatnú
pohľadávku na preplatok. Po novom sa tieto

doklady vystavia automaticky i pri použití funkcie
Automatická likvidácia z ponuky Záznam v agende
Banka. Stačí, aby ste v Sprievodcovi automatickej
likvidácie bankových dokladov zaškrtli voľbu
Párovanie podľa zhodného VS.

Doklad na preplatok sa od novej verzie vystaví
i pri použití funkcie Automatická likvidácia…

Ak zaškrtnete túto voľbu, vytvorí sa k poslednému
likvidovanému dokladu položka na čiastku preplatku a po
novom i ostatný záväzok, resp. pohľadávka s preplatkom

Január 2019
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Najpoužívanejšie texty na
dokladoch
Určite sa všetci zhodneme, že vypisovanie textov na doklady je nielen otrava, ale i strata času.
O to viac, ak sa často jednotlivé formulácie opakujú. Ako ale viete, program POHODA má agendu
Zoznam textov, vďaka ktorej môžete vopred pripravené texty vkladať do niektorých polí na
doklade – a práve túto funkciu sme od novej verzie rozšírili.
Doteraz ste agendu Zoznam textov používali pre
vkladanie textov do polí Text vo formulári (po
novom je to možné i v agendách Príjemky, Výdajky,
Výroba, Prevod, Reklamácie a Servis) alebo do poľa
Položka na záložke Položky faktúry, resp. príjemky,

objednávky (a iné, v závislosti od agendy). Teraz
môžete vopred pripravený text pridať i na záložku
Poznámky, a to napríklad v agendách Adresár,
Zásoby, Mzdy, Majetok, Kniha jázd a ďalších.

Cez povel Zoznam textov -> sa môžete prepnúť
do rovnomennej agendy a v nej si nové texty pridať alebo
upraviť existujúce. I odtiaľto môžete text samozrejme vložiť
do dokladu

Text vložíte na záložku Poznámky (do poľa Poznámky
i Internej poznámky) rovnako, ako ste boli doteraz zvyknutí.
Stačí stlačiť pravé tlačidlo myši a pomocou voľby Vložiť text
priamo vybrať ponúkaný text
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Report dostupnosti materiálu
na zložených zásobách
Plánovanie zásob je pre väčšinu firiem zložitou problematikou. Na sklade nechceme mať príliš veľa
materiálu, na ktorý tak akurát sadá prach, a výrobkov, ktoré nie je komu predať. Jednak v nich máme
zbytočne investované peniaze a tiež ich skladovanie niečo stojí. A práve preto POHODA obsahuje
množstvo užitočných tlačových zostáv, ktoré Vám skladové plánovanie zefektívni.
Tentoraz POHODA vylepšila tlačovú zostavu
Zložené zásoby (po položkách), kde sa zobrazujú
zásoby s typom Výrobok, Komplet a Súprava

vrátane zásob, z ktorých sa zložená zásoba skladá.
Po novom na nej nájdete i stĺpec Skladom a riadok
Možno zostaviť.

V stĺpci Skladom zistíte aktuálny stav zásoby a vďaka
porovnaniu s požadovaným množstvom zistíte, či je na
sklade dostatočné množstvo zásoby tvoriace zloženú zásobu

Údaj je iba informatívny a je vypočítaný podľa
stavu položiek tvoriacich zloženú zásobu, bez
ohľadu na to, či je daná položka súčasťou aj
inej zloženej zásoby

Vďaka novému riadku máte prehľad o tom,
aké množstvo zloženej zásoby môžete zostaviť.
Nezapočítavajú sa sem rezervácie, reklamácie,
textové položky a položky s typom Služba

A to nie je zďaleka všetko! Prehľad všetkých noviniek nájdete na

www.pohoda.sk/novinky

Január 2019
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Aplikácia mPOHODA
verzia 2.4

Aplikáciu mPOHODA stále vylepšujeme tak, aby bola šikovným pomocníkom na cestách i v pohodlí
domova – v októbri sme napríklad pridali objednávky, čím sa mPOHODA stala skvelým nástrojom i pre
obchodníkov. Do novej verzie sme pre Vás pripravili ďalšiu veľkú novinku – obmedzenie nahliadať do dokladov.
Zapracovali sme tiež automatické vypĺňanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách a tiež
sme popracovali na výkonnosti, čo by ste mali vidieť na rýchlosti a spoľahlivosti synchronizácie.

Obmedzenie nahliadať do dokladov
Ako firma rastie, je potrebné prácu rozdeliť medzi viacero ľudí. mPOHODA od začiatku umožňuje vzájomnú
spoluprácu viacerých užívateľov. Nie vždy však chceme, aby užívatelia mohli vidieť všetko.
Po novom aplikácia mPOHODA umožňuje nastaviť
obmedzenie, aby užívateľ mohol pracovať a nahliadať
iba do dokladov, ktoré sám vytvoril. Obmedzenie sa
týka objednávok a faktúr. Na mobilné zariadenie sa
doklady iných užívateľov ani nebudú sťahovať, čím
sa urýchli i synchronizácia údajov. Rovnako je možné
zakázať zobrazenie štatistických súhrnov na úvodnej

stránke aplikácie. Údaje o obratoch, najpredávanejších
položkách i najvýznamnejších odberateľoch tak po
novom môžete sprístupniť iba zodpovedným osobám.
Bezpečnosť je pre nás dôležitá a tieto novinky sú iba
začiatok. Čoskoro sa môžete tešiť na možnosť vyhradiť
každému užívateľovi vlastný sklad a ďalšie novinky.

Admin vidí doklady všetkých užívateľov aplikácie

A takto už vyzerá agenda Faktúry v aplikácii užívateľa, ktorý
má právo nahliadať iba do faktúr, ktoré sám vytvoril
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Keď mám
dokončené,
zaškrtnem

ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA
podvojné účtovníctvo

jednoduché účtovníctvo

Skôr ako začnem
 ynchronizujem údaje s mobilnou aplikáciou
S
mPOHODA, doplnkom POHODA PSÚ a POHODA Kasa
Offline.
Dokončím všetky záznamy a priradím im predkontáciu.

Skontrolujem účtovníctvo
 áznamy s predkontáciou Bez, Neviem a vlastnou
Z
predkontáciou Bez, vrátane väzieb na zdrojové doklady.

podvojné i jednoduché účtovníctvo

 ykonám ročné zúčtovanie preddavkov na daň
V
z príjmov zamestnancom, ktorí si o ročné zúčtovanie
preddavkov DzP požiadajú (a vygenerujem údaje do
ELDP pre zamestnancov).
Zostavím inventúru a zaúčtujem ju.
 reúčtujem nevyfakturované dodávky a materiál na
P
ceste.
 ri skladoch účtovaných spôsobom A zaúčtujem
P
odchýlku metódy váženej nákupnej ceny.

Podvojnosť zápisov.

 ri skladoch účtovaných spôsobom B zaúčtujem
P
počiatočný stav zásob a konečný stav zásob zistený pri
inventarizácii.

Zostatky na bankových účtoch a v pokladniach.

Zaúčtujem splatnú daň z príjmov z bežnej činnosti.

Obstaranie zásob pri účtovaní skladov spôsobom A.

Prepočítam váženú nákupnú cenu.

Počiatočné stavy na súvahových účtoch.

 ulový zostatok pri niektorých účtoch (111, 131, 395, 399,
N
431).
 úvahu a výsledovku, riadky výkazov a zostatky
S
jednotlivých účtov.
 orovnanie zostatkov účtov 311 a 321 so saldom
P
a knihou pohľadávok a záväzkov.

Pripravím si podklady
pre daňové povinnosti
 ykonám uzávierku kurzových rozdielov neuhradených
V
pohľadávok a záväzkov v cudzích menách kurzom
k 31. 12. 2018.
 k mám valutovú pokladňu alebo devízový účet,
A
prepočítam ich konečný stav kurzom ECB k 31. 12. 2018.
 kontrolujem časové rozlíšenie dokladov účtovaných
S
alebo hradených na prelome období.
 k som počas roka vykonal/a krátenie odpočtu dane
A
podľa zákona o DPH, doúčtujem vysporiadací
koeficient.

Mohlo by sa mi hodiť
 odklady pre daň z príjmov nájdem v agende Účtovníctvo/
P
Daň z príjmov.
Pre zostavenie priznania k dani z príjmov môžem využiť
agendu Priznanie k dani z príjmov. Účtovníctvo si skontrolujte
pomocou kontrolných zostáv v jednotlivých agendách.
Keď si nebudem vedieť poradiť, pomôže mi databáza
najčastejších otázok a odpovedí (www.stormware.sk/faq),
videonávody (www.stormware.sk/videonavody),
školenie zamerané na účtovnú uzávierku
(www.stormware.sk/skoleni/ucetni-uzaverka.aspx).
alebo návod na ukončenie účtovného obdobia a účtovnú
uzávierku (www.stormware.sk/podpora/faq/pohoda/
ukonceni-obdobi).

Ak máte všetko pripravené, účtovnú uzávierku spustíte
povelom Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovná uzávierka…

ÚDAJOVÁ UZÁVIERKA
Vďaka údajovej uzávierke oddelíte údaje jednotlivých
účtovných období do samostatných súborov a do nového roka
prevediete len údaje potrebné pre prácu v novom roku. Údajová
uzávierka je nenávratná operácia, preto skôr ako ju spustíte,
odporúčame najprv vykonať správu databázy a jej zálohovanie.

Ak máte všetko skontrolované a zálohované, údajovú
uzávierku spustíte povelom Účtovníctvo/Uzávierka/Údajová
uzávierka…
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MOJE POZNÁMKY

VAŠA POHODA

Obsah
02
Novinky

07

Slováci, ktorí vyzvali Google,
chcú byť ešte svetovejší

Účtovná uzávierka

09 
Tiež používa POHODU:
Sygic, navigačný systém
pre mobilné zariadenia

Moja POHODA
Január 2019 | release 12100

STORMWARE s. r. o.,
Matúšova 48, 811 04 Bratislava,
tel.: +421 2 59 429 911,
info@stormware.sk, www.stormware.sk
foto | archív STORMWARE
ilustrácie | Luisa Stormová

Ak ste niekedy používali navigáciu od firmy Sygic, určite si
pamätáte intuitívne užívateľské prostredie, krásne 3D mapy
a možnosť fungovať offline. Spoločnosť, ktorá je svetovou dvojkou
hneď po produktoch Google v oblasti navigácií a používa ju vyše
200-miliónov ľudí po celom svete však mieri omnoho vyššie.

To, čo vidíte na obrazovke Vášho telefónu,
keď idete na dovolenku alebo cestujete
každé ráno do práce, je iba špička ľadovca.
Omnoho hlbšie sú skryté komplikované
algoritmy pre výpočet trás a úžasný potenciál naprieč všetkými možnými odvetviami.
S príchodom nového CEO Martina Strigača,
sa firma Sygic začína viac zameriavať práve
na zužitkovanie vedomostného a ľudského
kapitálu, ktorý sa „skrýva pod vodou“.

Jedným z takýchto ojedinelých riešení je
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stal jednou z najlepších inovácií v Európe.
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dokáže znížiť čas strávený v zápchach pre
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vynikať naše technológie a budete sa môcť
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zmeniť prístup poisťovní ku svojim klientom – vodičom. „Kým ostatné riešenia sa
vybrali cestou zastrašovania, my sme stavili
na pozitívnu motiváciu, edukáciu a gamifikáciu. Ak teda vodič jazdí slušne, získava rôzne
odmeny, ako napríklad voucher na kávu
a pri ročnom zúčtovaní môže získať aj zľavu
na poistnom. Ak mu to príliš nejde, aplikácia

mu poradí, čo môže nabudúce urobiť lepšie,“
upresňuje Martin Strigač.
S vyššie spomínanou aplikáciou úzko
súvisí aj inteligentná Analýza správania
sa vodiča. Okrem toho, že pri použití
v navigáciách pre bežných vodičov dokáže
zvýšiť bezpečnosť na cestách, firmy,
ktoré spravujú viacero áut, môžu vďaka
nej ušetriť. Podľa prieskumu spoločnosti
Iron Mountain môže zavedenie takéhoto
riešenia do vozových parkov znížiť
nehodovosť až o 87 percent a náklady na
údržbu o 30 percent.
„O našu budúcnosť sa nebojím. Sme zdravá
spoločnosť, máme nápady, talent a nadšenie.
To sú všetky predpoklady pre to, aby sme
mohli byť ešte svetovejší ako doteraz,“
dodáva Martin Strigač.
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