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Cena licencie: na vyžiadanie € s DPH (konečná cena) pre jednu spoločnosť 

 

1. V cene licencie: 

 

Systém Sister (na mieru naprogramovaný webový informačný systém) v jazyku 

PHP s použitím Nette Frameworku obsahuje:  

Jadro systému: 

- Databázu zloženú z 27 tabuliek (normalizácia v tretej normálnej forme ((3NF)) 

- Role systému 

- Prihlásenie do systému (Používatelia) 

- Grafickú šablónu (plne responzívna šablóna prispôsobená na mobilné 

zariadenia) 

- Oprávnenia systému, na takmer každú funkciu systému (priraďovanie rolám) 

- Gridy systému pre jednotlivé Role systému 

- Zmena hesla pre používateľa 

- Profil používateľa s Gridom 

- Logovanie zmien údajov v rámci používateľov 

- Exportovanie údajov do XLS, CSV 

- Predpríprava API (export údajov zo systému, import údajov do systému)  

- TRACY – knižnica / systém na odlaďovanie a odhaľovanie chýb 

- Zoraďovanie stĺpcov a filtrovanie v rámci stĺpcov podľa typu údajov 

- Viacjazyčnosť systému (možnosť prekladu systému do viacerých jazykov) 

- Štatistiky v systéme 
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Funkcie systému: 

 

- Používatelia (Vytváranie, Vymazanie a Úprava používateľov) 

- Spoločnosti (Priraďovanie zamestnancov spoločnostiam, Vytváranie, 

Vymazanie a Úprava spoločnosti) 

- Zamestnanci (Vytváranie, Vymazanie a Úprava zamestnancov, vytváranie 

účtov pre zamestnancov (ručne aj automaticky systémom), LOG záznamy 

editácie údajov pre jednotlivých zamestnancov (vlastný GRID v systéme), 

príprava na import Zamestnancov z CSV, XML, XLS formátu alebo API do 

systému Sister. 

Nástenka: 

Nástenka systému obsahuje číselné štatistiky a informácie o vyplnených tlačivách. 

Štatistiky sú rozdelené podľa  

a) roku 

b) typu tlačiva 

c) stavu tlačiva 

 

Po kliknutí na stav tlačiva na nástenke je možné exportovať dané štatistiky aj 

s údajmi do Excelu (formát .xls) podľa predlohy, ktorú spoločnosť dodala. 

 

Tlačivá: 

1. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD (ďalej len „vyhlásenie“):  

 

Vytváranie, Vymazanie a Úprava vyhlásení 

Vyhlásenie je naviazané na: 

a) rok  

b) zamestnanca (používateľa)  

c) spoločnosť (v ktorej zamestnanec pracuje) 

Vyhlásenie je v rôznych stavoch. Vyhlásenie sa generuje do formátu PDF podľa 

platnej legislatívy. Je možné zobraziť detail vyhlásenia(vo vlastnom Gride). Ku 

každému vyhláseniu je možné nahrať prílohy a tie následne v detaile zobraziť. 

Poznámku je možné ku každému vyhláseniu vytvoriť a spravovať v rôznych 

stavoch (číselník (možnosť pridať ďalšie stavy)). Samotné tlačivo sa vygeneruje 

s údajmi, ktoré do systému vyplnil zamestnanec.  
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2. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo 

závislej činnosti (ďalej len „žiadosť“): Vytváranie, Vymazanie a Úprava 

žiadosti 

Žiadosť je naviazaná na: 

a) rok 

b) zamestnanca (používateľa) 

c) spoločnosť (v ktorej zamestnanec pracuje) 

Žiadosť je v rôznych stavoch. Žiadosť sa generuje do formátu PDF podľa platnej 

legislatívy. Je možné zobraziť detail žiadosti (vo vlastnom Gride). Ku každej 

žiadosti je možné nahrať prílohy a tie následne v detaile zobraziť. Poznámku je 

možné ku každej žiadosti vytvoriť a spravovať v rôznych stavoch (číselník 

(možnosť pridať ďalšie stavy)). Samotné tlačivo sa vygeneruje s údajmi, ktoré 

do systému vyplnil zamestnanec. 

Vypĺňanie žiadosti je prepracované a obsahuje aj nápovedu pre jednotlivé údaje, 

aby zamestnanec vedel, ako správne daný údaj vyplniť. Je rozdelené do 

farebných blokov. Každý údaj obsahuje aj logické väzby na mnoho ďalších 

údajov v rámci žiadosti. Všetko je logicky usporiadané. Niektoré polia sú 

automatický generované na základe vstupných údajov napr. počet detí (vytvoria 

sa nové polia pre zadanie mien detí a pod.).   

Formulár žiadosti/vyhlásenia automatizovane ponúkne zamestnancovi ďalšie polia na základe 

predchádzajúcich vyplnených údajov. Pre správnosť vyplnenia údajov a ich efektívnejšiu 

kontrolu je k dispozícií množstvo užitočných nápovedi pre jednotlivé polia.  
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Logika systému 

V systéme Sister je prepracovaná logika na základe oprávnení jednotlivých 

používateľských rolí.   

1) Zamestnanec:  

Po prihlásení vidí na nástenke svoju štatistiku, koľko tlačív on sám vytvoril. Môže 

si zobraziť svoje tlačivá či už vyhlásenie alebo žiadosť.  

 

Tlačivo môže upraviť, doplniť údaje, zobraziť, vygenerovať a nahrať prílohy. 

Nemá oprávnenia vymazať. V rámci tlačív vidí poznámku, ktorú mu napísal 

„supervizor“(spracovávateľ tlačív) a podľa týchto poznámok (návodov) vyplní 

svoje tlačivo správne.  

 

Stav tlačiva mu signalizuje či má tlačivo vyplnene správne alebo musí ešte niečo 

doložiť / vyplniť. Zamestnanec si môže vo svojom profile doplniť údaje alebo ich 

upraviť. Každá zmena údajov sa zaznamenáva. Tieto záznamy sú dostupné pre 

supervízora, ktorý si môže tieto záznamy exportovať do excelu podľa predlohy, 

ktorú daná spoločnosť(pre ktorú supervízor pracuje) dodala. 

 

2) Supervízor (spracovávateľ tlačív): 

Po prihlásení vidí všetkých zamestnancov danej spoločnosti / daných spoločností. 

V rámci nástenky môže sledovať štatistiky vyplnených tlačív (žiadosť a 

vyhlásenie). Môže si vygenerovať prehľad do Excelu (.xls), kde sa mu vyobrazí 

prehľad, čo chýba jednotlivým zamestnancom. Môže im napísať poznámku 

a zmeniť stav tlačiva podľa správnosti vyplnenia daného tlačiva.  

 

V prípade, že označí tlačivo ako skontrolované (konečný stav tlačiva), 

zamestnanec už nie je oprávnený dané tlačivo upraviť ani sním manipulovať. 

Supervízor môže zasahovať do tlačív jednotlivých zamestnancov, dopĺňať tam 

chýbajúce údaje. 

 

3) Developer/SuperAdmin 

Plný prístup do systému. Developer/SuperAdmin môže vytvárať Supervízorov, 

vymazať, upraviť a meniť čokoľvek v rámci systému vrátane používateľských 

rolí a oprávnení. 

 

 

 

 


