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1.  LEGISLATÍVNE ZMENY 

Podsystém WMZD verzia 2.241 je už pripravená na výpočet miezd od 1.1.2021 a je vhodné 

ju nainštalovať už pred ročnou uzávierkou za rok 2020. V programe sú zapracované 

legislatívne zmeny, vyplývajúce minimálne z nasledujúcich novelizovaných zákonov: 

1. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

2. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  

3. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ...  

4. Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 

5. Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce 

6. Oznámenie Sociálnej poisťovne - suma všeobecného vymeriavacieho základu 

7. Ustanovenie minimálnej mzdy prechodníkom v zákone 

8. Opatrenie MPSVaR 174/2020 – stanovenie sumy živ. Minima 

9. Podnikateľské „kilečko“ 

10. ... a ďalšie 

 

Podobne ako rok 2019 aj rok 2020 bol bohatý na legislatívne zmeny, ktoré si vyžiadali menšie 

či väčšie zásahy do programu. 

 

Množstvo úprav v programe vyplynulo aj z praktických požiadaviek na operatívne prehľady, 

elektronickú komunikáciu a z iných požiadaviek nevyplývajúcich priamo z legislatívy (Korona, 

požiadavky daňovej správy, Sociálnej poisťovne, Ministerstva zdravotníctva, ...).  
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1.1  Minimálna mzda 

ZÁKON O MINIMÁLNEJ MZDE 

zákon 663/2007 Z. z. je platný od 1.2.2008. Stanovuje pravidlá pre pravidelné určovanie 

hodnoty minimálnej mzdy. Minimálna mzda sa určuje vždy na nasledujúci kalendárny rok v 

zbierke zákonov ako nariadenie vlády a stanoví sa vždy v celých Eurách. V roku 2020 prešiel 

zákon opäť zmenami pravidiel pre stanovenie hodnoty minimálnej mzdy. Tá je stanovená ako 

57% priemernej mzdy, ak nedôjde k dohode partnerov. Pre rok 2021 je však minimálna 

mzda stanovená priamo zákonom v jeho prechodných ustanoveniach (§9b). 

Aktuálne hodnoty  konštánt sú nasledovné: 

 
Minimálna mzda pre rok 2019 je ustanovená nariadením vlády 300/2018: 

 

MINMZDAH : platná 201901-201912 ..............    2,989 € 

MINMZDAM : platná 201901-201912 ..............  520,00  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2020 je ustanovená nariadením vlády 324/2019: 

 

MINMZDAH : platná 202001-202012 ..............    3,333 € 

MINMZDAM : platná 202001-202012 ..............  580,00  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2021 je ustanovená prechodníkom v zákone: 

 

MINMZDAH : platná 202101-202112 ..............    3,580 € 

MINMZDAM : platná 202101-202112 ..............  623,00  € 

 

 

1.2  Životné minimum 

Zákon o životnom minime stanovuje, že k 1.7. bežného kalendárneho roka sa upravia sumy 

životného minima podľa koeficientu, ktorým sa štatisticky určuje rast životných nákladov. 

Novela tohto zákona (zákon 184/2014 Z. z.) z 24.6.2014 však stanovila, že v prípade, že 

koeficient bude záporný, suma životného minima sa meniť nebude. Suma životného minima 

stanovená Opatrením MPSVaR 174/2020 na obdobie od 1.7.2020 do 30.6.2021 je 214,83 €. 
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1.3  Zdravotné poistenie 

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt, ktoré upravujú odvody do fondov zdravotného 

poistenia: 

 
Od roku 2011 sa minimum preddavku nestanovuje, a teda nie je 
potrebné stanoviť konštantu MIMZDAZP 
Od roku 2017 nie je stanovené ani maximum pre vymeriavací 
základ, a preto sa hodnota konštanty PRIEMNHM nepoužije. 
Odpočítateľná položka sa od 1.1.2018 uplatní iba u zamestnanca. 
 

 

Zdravotné poistenie má sadzby 4% pre zamestnanca a 10% pre zamestnávateľa. Ak 

zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba pre zamestnanca je 

2% a sadzba zamestnávateľa za tieto osoby je 5%. Táto skutočnosť sa zadá v kmeňových 

dátach pracovníka v údaji “Zrážať poistné” (napr. v Združenej obrazovke) tak, že na pozícii 

pre ZP (8. pozícia) sa pre osoby so zdravotným postihnutím zadá hodnota 4. Štandardne sa 

zadáva medzera alebo 0 (nula). 

 

Novo zavedené alebo upravené odvody z roka 2016 zostali nezmenené (odvod zdravotného 

poistného z vyplatených dividend formou zrážky preddavku vo výške 14%, odvody za 

dohodárov, ...) 

Novelou 314/2016 sa stanovuje, že dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom 

období, ktoré začalo 1.1.2017 alebo neskôr nepodliehajú odvodom do zdravotného poistenia. 

 

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov pokračuje podľa pravidiel, že dohodár pracujúci 

s pravidelným rozvrhnutím pracovného času na 5 dní v týždni sa prihlasuje a odhlasuje iba 

na začiatku a konci dohody (platia preňho rovnaké pravidlá, ako pre riadneho zamestnanca). 

Prihlasovanie ostatných dohodárov je iba na dni výkonu práce, resp. na posledný deň 

v mesiaci (ak sa deň výkonu práce nedá určiť). 
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AKTUÁLNE ZMENY VO VYKAZOVANÍ ... 

Od 1.1.2021 je povinnosť zasielať výhradne elektronicky i pri jednom zamestnancovi tieto 

dokumenty: 

◆ Mesačný výkaz 

◆ Zmenu platiteľa  

◆ Opravy údajov 

Od 1.10.2021 sa ruší povinnosť (všetkým zamestnávateľom) oznamovať zdravotnej poisťovni 

zmenu platiteľa vo vymedzených prípadoch (§11 ods. 7 písm. c), m) a s): poberanie 

rodičovského príspevku, PN, OČR, ...) 

 

ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA 

 

Novelou zákona o Zdravotnom poistení sa zaviedla s účinnosťou od 1.1.2015 tzv. 

odpočítateľná položka. 

Cieľom zavedenia OPZP je nezvýšiť odvodové zaťaženie zamestnávateľov z dôvodu zvýšenia 

minimálnej mzdy. 

Výška odpočítateľnej položky pri výpočte mesačného preddavku je 380 € a znižuje sa 

o dvojnásobok sumy príjmu, ktorý prevyšuje 380 €. Takto upravená suma sa odpočíta od 

vymeriavacieho základu. Výsledný vymeriavací základ nesmie byť záporný. Suma 380 € nie je 

v zákone určená odkazom na zákon o minimálnej mzde, a tak sa nemení automaticky so 

zmenou minimálnej mzdy, ale bude ju musieť meniť novela zákona 580/2004. 

Podmienky uplatnenia pri výpočte mesačného preddavku: 

• Zníženie si môže uplatniť iba zamestnanec z príjmu v pracovnom pomere, 

štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, ktorý: 

o  Má iba jediného zamestnávateľa 

o  Nie je SZČO 

o  Požiadal písomne zamestnávateľa o uplatnenie OPZP 

• Pre určenie výšky OPZP sa použijú všetky jeho príjmy u daného zamestnávateľa 

• Konštanta 380 € sa alikvotne upraví podľa počtu dní trvania zamestnaneckého 

vzťahu (t.j. neznižuje sa o doby PN, ...) 

V ročnom zúčtovaní vypočíta príslušná zdravotná poisťovňa na základe údajov z mesačných 
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výkazov výšku OP každému poistencovi, ktorý mal príjem z pracovného pomeru (a ďalších 

vymenovaných vzťahov) so zohľadnením iných príjmov. Preto v MVP od januára 2015 

pribudli nové údaje: hodnota odpočítateľnej položky, hodnota príjmu, ktorý je možné znížiť 

o OP a hodnota ostatných príjmov. 

Novelou zákona o zdravotnom poistení (351/2017 Z.z.) sa s účinnosťou od 1.1.2018 

stanovuje, že OPZP sa uplatní iba pre odvody zamestnanca (pre zamestnávateľa sa teda 

neuplatní!) 

 

 

RZZP = ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 

 

Zákonom 250/2011 sa spresnili pravidlá pre ročné zúčtovanie poistného, ktoré po prvýkrát 

v roku 2012 realizovali zdravotné poisťovne. Pre rok 2021 už neplatia žiadne prechodné 

ustanovenia. Ak nedôjde v tejto oblasti k zmene, nebude ani tento rok potrebné pre účely 

RZZP zasielať zdravotným poisťovniam žiadne údaje. Zdravotná poisťovňa vykoná RZZP do 

30.9.2021. Nedoplatok je zamestnávateľ povinný uhradiť do 45 dní od nadobudnutia 

platnosti výsledku RZZP alebo do 15 dní podať námietku. Zdravotná poisťovňa uhradí 

preplatok znížený po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov do 45 dní od márneho 

uplynutia lehoty na podanie námietky. 
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1.4  Sociálne poistenie 

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt pre odvody do fondov sociálneho poistenia: 

VSEOVZM : platný 201801-201812 ..............   912,00   € 
VSEOVZM : platný 201901-201912 ..............   954,00   € 
VSEOVZM : platný 202001-202012 ..............  1013,00   € 
VSEOVZM : platný 202101-202112 ..............  1092,00   € 
 
VSEOVZR : platný 201801-201812 .............. 10944,00 € 
VSEOVZR : platný 201901-201912 .............. 11448,00 € 
VSEOVZR : platný 202001-202012 .............. 12156,00 € 
VSEOVZR : platný 202101-202112 .............. 13104,00 € 
 

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu sú každoročne zverejňované na základe údajov 

Štatistického úradu SR.  

S platnosťou od 1. januára 2015 sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný rok 

zverejňuje na svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa, a to vždy do 30. apríla 

kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku. Prvýkrát sa tak stalo 30. 

apríla 2015 zverejnením všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014 na stránke 

Sociálnej poisťovne http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-

zakladu-za-rok-2014-je- 

 

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÁVNEHO VZŤAHU ZAMESTNANCA 

SP zavádza používanie IČPV od 1.1.2021. Je to nutné „zlo“ pre možnosť zavedenia RZSP 

(ročného zúčtovania sociálneho poistenia) od roku 2023. 

SP pridelí IČPV každému existujúcemu právnemu vzťahu k 1.1.2021 do ? 

SP pridelí IČPV každému novovzniknutému PV na základe prihlášky čo najskôr 

Zamestnávateľ má povinnosť IČPV používať: 

• V RLFO - okrem prihlášky 

• V mesačnom výkaze (červenom) 

• Vo výkaze k nepravidelným príjmom (zelenom) 

• Povinnosť používania je od „dátumu zobrazovania IČPV“ 

Podrobný návod na prácu s IČPV je v samostatnej kapitole na www.compeko.sk. 

 

http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-10-296-eur/48411s59946c
http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-10-296-eur/48411s59946c
http://www.compeko.sk/
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INÉ ÚPRAVY PRÁV A POVINNOSTÍ ... 

• Rozširuje sa okruh osôb pre OČR: týka sa aj vnuka/vnučky, súrodencov, starých 

rodičov, detí, ktoré nie sú v priamom rade, ... 

• Od 1.4.2021 sa predlžuje maximálna doba pre OČR z doterajších 10 na 14 dní (v 

programe sa z tohto dôvodu nič nemení, zmení sa iba zadávanie dátumov v MZL 5B21 

a 5B22) 

• Od 1.4.2021 sa zavádza nová dávka „Dlhodobé ošetrovné“. 

o Určené je na celodennú starostlivosť o osoby v terminálnom štádiu choroby 

alebo života 

o Doba je maximálne 90 dní 

o Po 30 dňoch sa môžu ošetrujúce osoby striedať 

o Doba je dobou, za ktorú sa neplatí poistné 

o Výška ošetrovného je 55% DVZ (rovnako ako pri OČR) 

o Pre toto ošetrovné je v programe nová MZL 5B23 

• Od 1.4.2021 sa zavádza nová dávka „Tehotenské“ 

o Dávku ... Rieši výhradne SP. V MZD nie je žiadna zmena. 

• Zamestnávateľ od 1.1.2021 nemusí: 

o Odhlásiť sa z registra, ak už nemá žiadneho zamestnanca 

o Oznamovať 

o Zmeny v údajoch zamestnanca, ktoré sú v registri osôb 

o Začiatok a koniec MD a  RD 

• Zavádza sa princíp druhej šance pri nesplnení si povinností na čas. Ak dôjde s 

plneniu v dodatočnej 7-dňovej lehote, pokuta sa neuloží. 

• SP v e-službách bude poskytovať niektoré informácie o zamestnancoch (PN, OČR, 

DDO, poberanie materského, ...) 

• Ak je zamestnanec na PN a v tom istom čase čerpá dovolenku alebo pracuje z domu, 

táto doba PN sa nepovažuje za dobu, za ktorú sa neplatí poistné (prakticky: takúto PN 

nebudeme zadávať). 
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DÔCHODKOVÝ VEK 

Podľa nového znenia §65 sa dôchodkový vek stanovuje novým spôsobom založeným na 

použití tabuľky v prílohe č. 3a. Tá bola novelou zákona v roku 2020 upravená: u ročníkov 

1957 a neskôr sa dôchodkový vek znižuje a zavádza sa nová skupina mužov, u ktorých sa 

uplatní pre zníženie dôchodkového veku počet vychovaných detí. V programe je podpora na 

základný výpočet dátumu dosiahnutia dôchodkového veku. 

Právne účinky nastávajú až dňom, ktorý SP určí ako deň dosiahnutia dôchodkového veku, 

najskôr však dňom jeho určenia. 

Právne účinky priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia (teda už sa nebudú 

robiť opravy) 

VYMERIAVACÍ ZÁKLAD 

Zákonom 572/2009 sa zrušila spodná hranica vymeriavacích základov s platnosťou od 

1.1.2010. Zákonom 543/2010 sa upravilo obdobie platnosti všeobecného vymeriavacieho 

základu na celý kalendárny rok. Tieto úpravy zostali i naďalej bezo zmeny v platnosti. 

Horná hranica všetkých poistných fondov okrem ÚP je od 1.1.2017 stanovená na 7-násobok 

všeobecného vymeriavacieho základu – v roku 2021 je to suma 7644.00 €. 

ÚRAZOVÉ POISTENIE 

Zákonom 266/2017 sa s účinnosťou od 1.1.2018 mení text §133 a vypúšťa sa §134. 

Znamená to, že ÚP sa platí naďalej vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu. 
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DOHODY 

 

V roku 2020 nedošlo v oblasti dohôd k žiadnym zmenám, ktoré by si vyžiadali zmeny 

v programe. Všetky zmeny v tejto oblasti vykonané v roku 2019 zostávajú aj naďalej 

v platnosti. 

 

 

TYPY POISTNÝCH VZŤAHOV 

 
Vzhľadom na rôzne zmeny vo výpočte poistných fondov sa adekvátne menili aj typy 
poistných vzťahov. Tie určuje pre potreby výkazov a iných oznámení priamo Sociálna 
poisťovňa. Pre lepšiu orientáciu uvádzame v nasledujúcich tabuľkách súpis jednotlivých 
poistných vzťahov, ktoré program používa a všetky zviazané kódy, ktoré sa používajú 

• v kmeňových údajoch (KÚ) 
• v záznamoch RLFO 

• v záznamoch MVP a VPP. 
• Stĺpec VY označuje platnosť výnimky 
• Stĺpec „nad lim.“  označuje stav, kedy príjem (vymeriavací základ) v danom mesiaci 

presiahol limit pre úľavu 
• Kód v stĺpci XML sa používa v elektronickej verzii príslušného dokumentu. 
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1.5  Zákonník práce 

V roku 2020 došlo v Zákonníku práce k viacerým zmenám, ktoré si vyžiadali zmeny vo 

výpočte miezd alebo si vyžiadali vytvorenie nových mzdových zložiek. 

Zo zmien vyberáme: 

• Úplne je zmenený §120 – určenie minimálneho mzdového nároku: 

o Mesačný MMN sa určuje pomerom aktuálnej MM a MM v roku 2020. Upravuje 

sa na základe rozsahu úväzku a skutočne odpracovaných hodín 

o Hodinový MMN sa určuje ako 1/174 mesačného MMN. Upravuje sa podľa 

stanoveného týždenného pracovného času  

• Príplatky sa „odpútali“ od minimálnej mzdy a priamo v zákone majú stanovené 

pevné hodnoty. Ide o tieto príplatky (a doporučené MZL pre ich realizáciu): 

o Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu  

➢ MZL: 2261, 2281  1,79 €  3,58 €   

o Príplatok za nočnú prácu  

➢ MZL: 264   1,43 € 

o Príplatok za prácu vo sviatok (pre dohodára) 

➢ MZL: 218D   3,58 € 

• 13. a 14. plat  

o Od roku 2021 je zrušené oslobodenie od dane, fondov, ... 

o MZL: 386, 386O, 387, 387O nie je možné v roku 2021 použiť !!! 

o Ak sa MZL 368 alebo 387 použijú, spracujú sa ako bežné MZL odmeny. 

• Stravovanie zamestnancov 

o Od marca 2021 je možné splnenie povinnosti zamestnávateľa realizovať aj 

finančným príspevkom 

o Od marca má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom vo všetkých 

zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na 

pracovisku alebo v jeho blízkosti okrem 

➢ Pracovníkov na pracovnej ceste 

➢ Pracovníkov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zahraničí 

➢ Pracovníkov, ktorým poskytuje finančný príspevok 

o Zamestnanec má právo vybrať si gastrolístky alebo finančný príspevok 
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o Zamestnávateľ má právo poskytnúť finančný príspevok, ak technicky nemôže 

zabezpečiť .... 

o Zamestnávateľ má právo určiť podmienky, kedy a ako si zamestnanec bude 

vyberať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom 

o Suma finančného príspevku je  

➢ najmenej 55% zo sumy 75% stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 

hodín (aktuálne 2,11) 

➢ Najviac 55% stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín (aktuálne 

2,81) 

o Suma finančného príspevku nie je mzda 

o Príspevok je oslobodený od dane na strane zamestnanca 

o Príspevok je daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa 

 

 

Dovolenka v rozsahu 5 týždňov 

• Náleží aj zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa (§103 ods.(2) 

• V zákone nie sú žiadne ďalšie podmienky ani odkazy 

• Realizovať sa dá iba na základe požiadania zamestnanca 

• Informácia sa zapíše do nového kmeňového údaja v obrazovke OK99 

• Od januára 2022 sa zvýšenie určí pomerne k dobe starostlivosti 

  

 

 

Príspevok na rekreáciu zamestnancov 

• Pre rok 2021 zostáva v platnosti, i keď sa uvažovalo o jeho zrušení 

• Povinný pre zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami 

• Pre ostatných je dobrovoľný s rovnakými pravidlami 

• Týka sa zamestnancov v pracovnom pomere (nie dohodárov), ktorých pracovný vzťah 

trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite aspoň 24 mesiacov 

• Zamestnanec preukáže oprávnené náklady účtovným dokladom, na ktorom je jeho 

meno. Príspevok sa môže poskytnúť aj prostredníctvom „rekreačného poukazu“.  

• Zamestnanec musí o príspevok požiadať do 30 dní od skončenia rekreácie 
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• Platí zákaz diskriminácie 

• Príspevok je vo výške 55% preukázaných oprávnených nákladov, najviac však 275,00 

€ v úhrne za kalendárny rok 

• Pri kratšom pracovnom úväzku (v čase poskytnutia príspevku) sa limit adekvátne 

upraví 

• Príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do VZ pre poistné fondy 

• Zamestnávateľ môže popri tomto príspevku poskytnúť aj príspevok na rekreáciu zo 

sociálneho fondu (napr. vo výške 45%). Tento príspevok je tiež oslobodený od dane aj 

fondov. 

• Vzťahuje sa na rekreácie, ktoré začali po 31.12.2018 

• Oprávnenými výdavkami sú: 

o Služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním aspoň na dve noci na Slovensku 

o Pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve noci, stravovacie a 

iné služby spojené s rekreáciou na území Slovenska 

o Ubytovacie služby aspoň na dve noci na území Slovenska, ktorého súčasťou 

môžu byť aj stravovacie služby 

o Organizované viacdenné aktivity počas školských prázdnin na území Slovenska 

pre dieťa zamestnanca alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej 

domácnosti, ak navštevuje základnú školu alebo 1.-4. ročník osemročného 

gymnázia 

o Do oprávnených výdavkov spadajú aj výdavky na ďalšie osoby, ktoré sa so 

zamestnancom zúčastnili na rekreácii a to: 

▪ Manžel / manželka 

▪ Vlastné dieťa 

▪ Dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti .... 

▪ Iná osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti 

REALIZÁCIA V PROGRAME MZDY: 

 

• Nový kmeňový údaj REKREA, ktorý obsahuje úhrn poskytnutých príspevkov od 

začiatku kalendárneho roka 

• Upravená obrazovka OK04 – Sociálno-mzdové nároky 

• Nová mzdová zložka 764 na zapísanie výšky oprávnených výdavkov 
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• Nová konštanta DP_REKREA, ktorou sa určuje aktuálna hodnota limitu pre poskytnutie 

príspevku na rekreáciu 

• Program netestuje dĺžku nepretržitého trvania pracovného vzťahu ku dňu začatia 

rekreácie, nakoľko údaj o začatí rekreácie nemá k dispozícii. 

 

• OPRAVY a iné neštandardné vstupy: 

o MZL 764M – na vyplatenie príspevku, ktorý sa vecne týka predchádzajúceho 

roka; zadáva sa výška oprávnených nákladov a testuje sa limit čerpania v 

kmeni za   xxxx12 

o MZL 764P – na vyplatenie príspevku, ktorý sa vecne týka predchádzajúceho 

roka; zadáva sa výška príspevku a nevykonáva sa žiaden test na kumulatívny 

limit ani žiaden iný 

o MZL 764O – na čiastočné alebo úplné storno vyplateného príspevku. Testuje sa 

výška príspevku v opravovanom období. Úprava kumulatívu sa realizuje v 

závislosti od opravovaného obdobia: aktuálny kmeň alebo kmeň z decembra 

opravovaného roka. 

 

 

 

 

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 

• Pre rok 2021 zostáva v platnosti, i keď sa uvažovalo o jeho zrušení 

• Podmienky sú stanovené v §152b 

• Je to dobrovoľný príspevok 

• Týka sa zamestnancov v pracovnom pomere (nie dohodárov), ktorých pracovný vzťah 

trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov k začiatku obdobia, na ktoré sa príspevok vzťahuje 

• Zamestnanec preukáže oprávnené náklady dokladom, na ktorom je meno dieťaťa 

a obdobie, na ktoré sa výdavok vzťahuje.  

• Zamestnanec musí o príspevok požiadať do 30 dní od vystavenia dokladu 

• Platí zákaz diskriminácie 

• Príspevok je vo výške 55% preukázaných oprávnených výdavkov, najviac však 275,00 

€ v úhrne za všetky deti a kalendárny rok 
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• Pri kratšom pracovnom úväzku (v čase poskytnutia príspevku) sa limit adekvátne 

upraví 

• Príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do VZ pre poistné fondy 

• Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie 

podmienky poskytnutia tohto príspevku 

• Oprávnenými výdavkami sú: 

o  výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa (§152b ods.(3) ) 

▪ Vlastné dieťa 

▪ Dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti .... 

▪ Osvojené dieťa 

▪ Iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti 

▪ V kalendárnom roku začiatku obdobia dovŕši najviac 18 rokov 

o u oprávnenej osoby – športová organizácia zapísaná v registri 

o  výkon športu je pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka 

o  dieťa je členom športovej organizácie aspoň 6 mesiacov (ku dňu začiatku 

obdobia, na ktoré sa výdavok vzťahuje) 
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REALIZÁCIA V PROGRAME MZDY: 

 

• Nový kmeňový údaj SPORCD, ktorý obsahuje úhrn poskytnutých príspevkov od 

začiatku kalendárneho roka 

• Upravená obrazovka OK04 – Sociálno-mzdové nároky 

• Nová mzdová zložka 765 na zapísanie výšky oprávnených výdavkov 

• Nová konštanta DP_SPORT, ktorou sa určuje aktuálna hodnota limitu pre poskytnutie 

príspevku na športovú činnosť dieťaťa 

• Program netestuje dĺžku nepretržitého trvania pracovného vzťahu ku dňu začatia 

obdobia ku ktorému sa výdavok vzťahuje, nakoľko tento údaj nemá k dispozícii. 

• Opravy zatiaľ nie sú riešené ... 

 

 

OBSAH DOKLADU -ODPORÚČANIE: 

 

Minimálny obsah dokladu preukazujúceho oprávnenosť výdavku je stanovená v §152b 

ods.(5), ale pre zjednodušenie procesu overovania oprávnenosti odporúčame, aby doklad 

obsahoval tieto údaje: 

• meno dieťaťa 

• meno uhrádzateľa 

• dátum členstva dieťaťa 

• informáciu o registrácii klubu 

• suma a dátum úhrady členského, jednorazového príspevku, .... 

• obdobie, ktorého sa platba týka 

• Kto vedie tréningy (musí byť certifikovaný odborník) 
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1.6  Daň z príjmov 

VYBRANÉ ZMENY V SKRATKE: 

➢ Od 1.7.2021 sa pre určenie daňového bonusu zavedú 3 vekové pásma: 0-6 (2x), 6-15 

(1,7x) 15-?? (1x) 

➢ Od 1.1.2022 bude v pásme 6-15rokov   1,85 násobok ... 

➢ Príspevok na rekreáciu je zatiaľ bezo zmeny 

➢ Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je zatiaľ bezo zmeny 

➢ Oslobodenie 13. a 14. platu je od roku 2021 zrušené 

➢ Od roku 2021 sa ruší kúpeľná starostlivosť 

➢ Všetky zaokrúhľovania sa vykonávajú na centy matematicky 

VÝPOČET NEZDANITEĽNEJ ČASTI NA DAŇOVNÍKA 

sa odvíja od sumy životného minima k 1.1.2020 (210,20 €) 

Pre rok 2020 je suma nezdaniteľnej časti na daňovníka 21 * ŽM = 4 414,20 

Od sumy nezdaniteľnej časti sa dôchodcovi odráta výška starobného dôchodku 

 

Suma nezdaniteľnej časti na manželského partnera je 19.2 * ŽM = 4 035,84 

Zníži sa o vlastný príjem partnera 

Suma nezdaniteľnej časti sa upraví podľa počtu mesiacov spolužitia manželov  

v spoločnej domácnosti  

 

Všetky uvedené výpočty robí program automaticky vo výpočte dane pre ročné zúčtovanie 

dane.  

VÝPOČET PREDDAVKU NA DAŇ 

ako aj výpočet dane zostáva v režime progresívnej dane. Tá má v roku 2021 sadzbu 19% pre 

zdaniteľný príjem do výšky 3165,16 € a sadzbu 25% zo sumy presahujúcej túto hranicu. 

Zdaniteľná mzda sa určí zo zdaniteľných príjmov, znížených o povinné poistné platené 

zamestnancom a o 1/12 nezdaniteľnej čiastky podľa §11 ods. 1 písm. a) – tzv. nezdaniteľné 

minimum (aktuálna hodnota je 375,95 € a nemá klesajúci charakter ako pri RZD). Preddavok 
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sa neznižuje o ďalšie nezdaniteľné sumy podľa §11. Tie sa uplatnia až pri ročnom zúčtovaní 

dane (§35 ods. 1 písm. b). 

 

Preddavok dane v roku 2021 sa teda vypočíta ako úhrn zdaniteľných príjmov znížený o  

• sumy zrazené na povinné poistné a príspevky (nie DDS) 

• nezdaniteľnú časť základu dane v sume 375,95 € 

Preddavok sa vypočíta pre zdaniteľnú mzdu do výšky 3165,16 ako 19%, a pre zdaniteľnú 

mzdu vyššiu ako 3165,16 ako súčet 601,3804 (=3165,16*19%) + 25% zo sumy 

presahujúcej 3165,16. 

Od preddavku dane sa odpočíta daňový bonus vo platnej mesačnej výške (t.j. 23,22 resp. 

46,44 € na každé dieťa). Výsledný rozdiel môže byť aj záporný! 

Konštanta pre daňový bonus na dieťa pre 2020/01 – 2020/12 je: 

 DP_BONUS: mesačná hodnota: 23,22 € 

Na dieťa do 6 rokov uplatní daňový bonus v dvojnásobnej výške 46,44 €.  

Od júla 2021 sa na dieťa od 6 do 15 rokov uplatní bonus vo výške 39,47 € (B * 1,7) 

Posledný krát sa uplatní v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne príslušný vek. 

 

PRÍSPEVOK NA LEKÁRSKU PREVENTÍVNU PREHLIADKU 

Podľa §5 ods.7 písm. h) je od dane oslobodený príspevok zo sociálneho fondu 

zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad 

rozsah ustanovený osobitnými predpismi. V programe je preň vytvorená MZL 756. 

 

POUKÁZANIE 2% ZAPLATENEJ DANE 

v roku 2021 môže zamestnanec poukázať 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2020 určenému 

okruhu prijímateľov. Suma musí byť minimálne 3,00 € pre fyzickú osobu a 8,00 € pre 

právnickú osobu. Pre právnickú osobu platia ešte ďalšie doplnkové podmienky. Vyhlásenie je 

nutné podať na predpísanom tlačive, ktoré má aj predpísanú druhú časť – potvrdenie 

o zaplatení dane. Zverejnené sú 2 alternatívy tlačiva, pričom oprávnená osoba si môže zvoliť, 

ktoré tlačivo použije. Aktuálne tlačivo má iba drobné formálne zmeny oproti roku 2020. 
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ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE 

Ročné zúčtovanie dane je možné zamestnancovi vykonať iba na základe písomnej žiadosti 

zamestnanca a iba v prípadoch vymedzených zákonom. Vzor nových tlačív daňového 

priznania ako aj vzory ostatných tlačív k dani z príjmu zo závislej činnosti sú uverejnené na 

internetovej stránke www.finance.gov.sk a na portáli FSSR. Ide najmä o tieto vzory: 

• Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO 

• Žiadosť o vykonanie RZD 

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

• Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej 

zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse ... 

• Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane ... 

Proces spracovania RZD je popísaný v samostatnej kapitole.  

Upozorňujeme na sankcie za nevykonanie RZD, ale aj v prípade, že zamestnanec podá 

správcovi dane sťažnosť z dôvodu pochybností o správnosti zrazenej dane. 

 

PREHĽAD O   . . ., HLÁSENIE . . . 

Prehľad o zrazených preddavkoch na daň . . .  je pre rok 2021 bezo zmien. 

Hlásenie o vyúčtovaní dane . . . za rok 2020 je tiež bezo zmien. 

  

ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE 

Zákon umožňuje zamestnávateľovi a zamestnancovi dohodnúť sa na podmienkach 

elektronického doručovania niektorých dokumentov (napr. žiadosť o vykonanie RZD, 

výsledok RZD, potvrdenie o príjme, ...). Zákon však vymedzuje podmienky iba veľmi rámcovo 

a v niektorých prípadoch až nesplniteľne. Oficiálne stanovisko FSSR k tejto otázke 

(podmienky, obmedzenia, odporúčania, ...) v čase písania tohto materiálu neexistuje. 

Podpora na úrovni programu je popísaná v samostatnej kapitole. 

 

http://www.finance.gov.sk/
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2.  INŠTALÁCIA PODSYSTÉMU MZDY 

Z pohľadu aktuálneho obdobia spracovania PS MZDY je možné verziu s označením V-2.241   

inštalovať v období December 2020, pred ročnou uzávierkou v období Ultimum 2020 

alebo po ukončení ročného spracovania v období Január 2021. Inštaláciu je potrebné 

vykonať pred prvým použitím RLFO po zverejnení IČPV na webovej stránke Sociálnej 

poisťovne alebo pred výpočtom miezd za obdobie január 2021. 

 

INŠTALÁCIA  WINDOWS VERZIE 

INŠTALÁCIA Z WEBOVEJ STRÁNKY WWW.COMPEKO.SK 

Inštaláciu podsystému MZD je možné vykonať aj priamo z webovej stránky 

www.compeko.sk. Po aktivovaní webovej stránky je potrebné v hlavnom menu otvoriť voľbu 

"Pre klientov". Prechodom do klientskej zóny sa sprístupnia inštalačné súbory a nástroje na 

stiahnutie.  

Inštalačné sady je možné stiahnuť z dvoch volieb: 

• Aktuálne verzie na stiahnutie 

• Archívne verzie na stiahnutie 

AKTUÁLNE VERZIE NA STIAHNUTIE 

V tejto časti sa nachádza inštalačná sada aktuálnej distribuovanej WINDOWS verzie 

podsystému MZDY. Vybrané zmeny v programe sú zobrazené v pravej časti obrazovky. Po 

aktivovaní služby "Kompletný popis zmien a verzií" je možné prehliadať celý zoznam zmien 

v programe. Samotnú inštaláciu podsystému MZDY vykonáme aktivovaním služby "Stiahnuť". 

Sprievodca procesom ponúkne možnosť otvorenia súboru pre inštaláciu. Ak zvolíme túto 

možnosť, môže nás ešte internetový prehliadač požiadať o povolenie načítania inštalačného 

súboru, lebo k nemu nemá príslušný certifikačný záznam. Ak toto všetko povolíme, po 

prenesení inštalačného súboru cez internetovú sieť sa automaticky naštartuje proces 

inštalácie. Ako prvú činnosť procesu inštalácie je potrebné vyjadriť súhlas s licenčnými 

podmienkami spoločnosti COMPEKO, spol. s r.o. V prípade nesúhlasu sa proces inštalácie 

okamžite ukončí. Súhlasné stanovisko aktivuje vlastný proces inštalácie, ktorý je identický 
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s procesom inštalácie z externého média (napr. USB kľúč alebo CD nosič). 

ARCHÍVNE VERZIE NA STIAHNUTIE 

V tejto časti sa nachádzajú inštalačné sady WIN verzie podsystému MZDY z predchádzajúcich 

rokov. Pre prípadných záujemcov slúži napr. na rekonštrukciu alebo opakované spracovanie 

miezd za predchádzajúce roky. Priebeh a vlastnosti inštalačného procesu sú zhodné 

s inštaláciou aktuálnej distribuovanej verzie podsystému MZDY. 

 

OBSAHOVÉ ÚPRAVY V SÚBOROCH A ČÍSELNÍKOCH: 

MZDOVÉ ZLOŽKY 

Počas inštalácie odporúčame prevziať distribuované mzdové zložky. Zmeny v mzdových 

zložkách sú popísané v časti "Zmeny v podsystéme MZDY". 

TABUĽKY ÚDAJOV 

Číselník "Tabuľky údajov" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný pre tabuľky: 

• DANM – "Tabuľka k výpočtu preddavku na daň mesačnou sadzbou" 

• MNMIN  - "Minimálne mzdové nároky" 

Na základe užívateľskej požiadavky v inštalačnom procese je číselník aktualizovaný pre 

tabuľky: 

• DANR –"Ročné sadzby dane" 

• PPOUK –"Poukazočné za poštové poukážky (PPP H 2) " 

• PPPE –"Poukazočné poštové poukážky U (PPP U) " 

• PPE4 –"Poštový peň. poukaz E - 2009/01" 

Počas inštalácie odporúčame prevziať distribuované tabuľky údajov. 

MZDOVÉ KONŠTANTY 

Číselník "Mzdové konštanty" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný.  

POISTNÉ FONDY 

Číselník "Poistné fondy" s platnosťou od roku 2021 je počas inštalácie automaticky doplnený.  
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OBRAZOVKY 

Počas inštalácie odporúčame prevziať distribuované obrazovky. 

PLATIDLÁ 

Číselník "Platidlá" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný.  

KALENDÁRE 

Štandardné kalendáre sú počas inštalácie automaticky doplnené o nové definície všetkých 

distribuovaných kalendárov počnúc aktuálnym rokom inštalácie. Inštalačný program 

kalendáre neprepíše, iba doplní definície ktoré v kalendároch nie sú. Po ukončení inštalácie je 

však možné aj manuálne prevziať definíciu kalendárov z inštalačného média na bežný rok vo 

voľbe Číselníky / Kalendáre / Rozpis kalendárov za rok / Iné / Doplnenie kalendárov podľa 

cesty. Klávesom F1 sa dostaneme k prehľadávaniu adresárov. Klávesom F3 sa automaticky 

dohľadá a vyberie súbor kalendárov z distribučnej sady. Kalendáre sú štandardne uložené v 

adresári \MZD\DATAINS. Postupne označíme všetky mesiace bežného roka pre kalendár 

štandardný aj NS a v ďalšom kroku všetky označené mesiace prenesieme do MZD. 

LOG ZMIEN KMEŇOVÝCH DÁT 

Počas inštalácie sa vytvorí archívny súbor zmien kmeňových dát. Súbor slúži na archiváciu 

všetkých zrušených záznamov v základnom súbore zmien kmeňových dát. 

 

ÚPRAVY POTREBNÉ PRE ROK 2021 

AUTOMATICKÉ ÚPRAVY POČAS INŠTALÁCIE 

Nevykonávajú sa žiadne automatické úpravy údajov počas inštalácie. 

MANUÁLNE ÚPRAVY PRED VÝPOČTOM MIEZD ZA JANUÁR 2021 

Manuálne úpravy pred výpočtom miezd za január 2021 nie sú potrebné. 
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3.  ROČNÁ UZÁVIERKA 

                                                                                                                

1. OBSAH A CIELE ROČNEJ UZÁVIERKY 

Ročná uzávierka je činnosť, pri ktorej sa: 

1. ukončí  možnosť  zmeniť  údaje,  ktoré  v  priebehu roka  v mzdovej agende vznikli 

2. z ročných údajov sa vypočítajú nové údaje potrebné pre nasledujúci rok (denné 

vymeriavacie základy) 

3. pripravia sa nové kmeňové údaje pre nový rok (nároky na dovolenky, kumulatívy pre 

ročné dane, ...) 

4. vytlačia sa potrebné zostavy z údajov uzatváraného roka. 

 

2. POSTUP ROČNEJ UZÁVIERKY 

Ročná  uzávierka  sa  vykonáva  v  období,  ktoré  sa nazýva "Ultimum roka".  Je to obdobie,  

do ktorého program  prechádza po uzatvorení decembra. V tomto období vykonáme tieto 

kroky: 

 

a) Kontrola vnútorných väzieb 

V tejto  činnosti zistíme, či si zodpovedajú údaje zapísané v základnom kmeňovom  

súbore  pracovníka  a  v  súbore rodinných príslušníkov  (dôležitá je  kontrola 

nastavenia  odpočtu na deti u pracovníka a jeho rodinných príslušníkov). Kontrolu 

vnútorných väzieb  spustíme  v  režime  "Servis", "Kontroly  vnútorných  väzieb","A - 

Pracovníci -> Rodinní príslušníci".  

 

b) Doplnenie údajov o rodinných príslušníkoch 

Na  základe  výsledku  kontroly  vnútorných  väzieb doplníme chýbajúce  alebo  

opravíme  existujúce  údaje  v   súbore rodinných príslušníkov.  

 

c) Vytlačíme mzdový list 

V  režime "Spracovanie"  vo voľbe  "Rekapitulácie" -  "ÚPLNÝ mzdový list" vytlačíme 

mzdové listy za všetkých pracovníkov. 



Ročné školenie 2021 Ročná uzávierka 

 

30 

 

d) Vytlačíme zostavu čerpania a zostatkov dovoleniek 

V  režime  "Spracovanie"   vo  voľbe  "Štandardné  zostavy", "F -  Dovolenkové 

prehľady", "A  - Čerpanie dovolenky"  vytlačíme zostavu,  ktorá obsahuje  za 

jednotlivých  pracovníkov nároky  na dovolenku,  čerpanie dovolenky  v mesiacoch  a 

zostatok dovolenky v dňoch. 

 

e) Vytlačíme zostavu prepočtu nároku na dovolenku 

V  režime  "Spracovanie"   vo  voľbe  "Štandardné  zostavy", "F -  Dovolenkové 

prehľady", "D  - Prepočet nároku na dovolenku"  vytlačíme zostavu,  ktorá obsahuje  

za jednotlivých  pracovníkov prepočet nároku na dovolenku. Osobný nárok alebo 

celkový výmer dovolenky je možné zapísať do kmeňových súborov pracovníkov. 

 

f) Nastavíme spôsob práce s dovolenkami 

V režime "Servis" vo voľbe "Nastavenie SS MZD" nastavíme parameter "Dovolenky 

kontrolovať spolu" na  hodnotu, ktorá vyhovuje spracovávanej organizácii. Určíme, či 

sa zostatok  dovolenky má kontrolovať spoločne (dovolenka za bežný rok, z minulého 

roka,  dodatková), alebo či sa s každým druhom dovolenky má pracovať samostatne. 

 

g)  Vytlačíme   zostavu  „Podklad pre ELDP“ 

V režime "Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie", "Podklad pre ELDP" 

vytvoríme podklady a vytlačíme "Evidenčný list dôchodkového poistenia". Pri vytváraní 

tejto zostavy je potrebné nastaviť obdobia 202001-202012. Určíme typ ELDP 

(Riadny/Opravný) a v prípade potreby použijeme aktuálne nastavenie nápočtov 

mzdových zložiek a poistných vzťahov. Určíme spôsob použitia archívnych údajov pre 

ELDP. 
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V nasledujúcom kroku výpočtu podkladov pre ELDP je umožnená manuálna úprava 

údajov a následne sa realizuje tlač vyplneného tlačiva ELDP. V programe je aj 

možnosť prípravy údajov pre elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia 

s označením eELDP. 
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V nasledujúcom kroku výpočtu podkladov pre ELDP je umožnená manuálna úprava 

údajov a následne je možné odoslať pripravený XML súbor cez portál SP. 

 

h)  Skontrolujeme nastavenie niektorých konštánt 

V režime "Číselníky" vo voľbe "Tabuľky" - "Mzdové konštanty"  skontrolujeme, či sú 

správne nastavené hodnoty konštánt pre príslušné obdobia: 

DP_DMIN R 202001-202012 Nezdaniteľné minimun "R"  4 414.20 
 

DP_BONUS   202001-202012      Daňový bonus na dieťa - rok   272.69 
DP_BONUS M 202001-202012      Daňový bonus na dieťa – mesiac    22.72 

 

 

i)  Skontrolujeme  mzdové zložky pre výpočet potvrdenia o príjmoch 

V režime "Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie", nastavením na "G- 

Potvrdenia o príjmoch, preddavkoch ...", "B- Potvrdenie o príjmoch, ... za rok 2020", 

stlačením dvojice kláves CTRL+ENTER a zvolením parametrov zostavy skontrolujeme 

správne nastavenie mzdových zložiek pre výpočet potvrdenia. Štandardné nastavenie 

parametrov je uvedené v nasledujúcej tabuľke. V prípade, že používate iné mzdové 

zložky, napr. pre DDS, treba ich do tabuľky parametrov doplniť. 
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Obsah Hodnota parametra 

Úhrn príjmov 911A,911C 

-z toho príjmy z dohôd 1,2,3,-35,4,5,63,75VD 

-z toho príjmy zo zahraničia 1CZZ,1CZU,1ATZ,1ATU,1xxZ,1xxU 

-z toho príjmy z vlastnej výroby 7581 

-z toho 13. plat (zdanená časť) 386, -386O 

-z toho 14. plat (zdanená časť) 387, -387O 

Poistné a príspevky 901,90R1,9392,90E1,90E2,9ZZ1,9ZZ2 

-z toho poistné na SP 9011,9012,9013,9014,901H,901I,901J,901K,90E1,9ZZ1 

-z toho poistné na ZP 901Z,901Y,90R1,9392,90E2,9ZZ2 

Z toho SP a ZP zo zahr. zdrojov  

Úhrn preddavkov na daň 9113 

Naturálne plnenia 7580 

Sociálne výpomoci 75A 

13. plat (nezdanená časť) 386O 

14. plat (nezdanená časť) 387O 

Úhrn príspevkov na rekreáciu 764,764M,764P,764O 

- z toho za predchádzajúci rok 764M,764P 

Úhrn príspevkov na šport dieťaťa 765 

Nezdaniteľná časť 9102 

Zrazené príspevky na DDS 9341,9343,9346,9348 

Daňový bonus 9114 

 

j) Spustíme "Ukončenie ročného spracovania" 

Ide tu o technické uzatvorenie ročného spracovania.  Túto operáciu  nájdeme v režime  

"Uzávierky". 

 

Ukončenie ročného spracovania vykoná nasledujúce kroky: 

• Preverí  dostatok  diskového  priestoru  pre vykonanie ročnej  uzávierky. 

• Vytvorí kópiu všetkých súborov na pevný disk do adresára 

...\DATAxxx\BACKUP\rrrr13  a druhú kópiu podľa voľby média. 
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• Podľa voľby užívateľa vytvorí kópiu spoločných číselníkov. 

• Vyráta nároky na dovolenku a zapíše ich do kmeňového súboru pracovníkov. 

• Nastaví nové hodnoty pre nároky dovoleniek v novom roku. 

• Nastaví obdobie na začiatok nasledujúceho roka. 

• Vyráta nové DVZ (denné vymeriavacie základy) v EUR a zapíše ich do kmeňového 

súboru pracovníkov. 

 

Upozornenie: 

Pre  technicky  správne  uzatvorenie  roka  postačí  v období "Ultimum roka"  vykonať kroky 

popísané  v bodoch b), e), f), h), i) a j).  Všetky  ostatné  kroky  je  možné  vykonať 

i v nasledujúcich obdobiach. 

 

 

Činnosti po prechode do obdobia január 2021 

a) Vytlačíme  zostavu   ohodnotenia  dovolenky  pre  určenie dohadnej   

položky   do   účtovníctva   pre   dovolenku  čerpanú v nasledujúcom roku. 

V režime  "Spracovanie" vo voľbe "Štandardné zostavy",   "F  -  Dovolenkové   

prehľady",   "C  -  Ohodnotenie dovolenky", zvolíme v parametroch zostavy "Z - 

ohodnotiť zostatok dovolenky" a vytlačíme zostavu, ktorá obsahuje  za jednotlivých 

pracovníkov: 

• dovolenkový priemer podľa výberu (aktuálny, z minulého roku, z minulého 

štvrťroku, zo zadaného obdobia) 

• nároky na dovolenku podľa nastavenia v bode e) predchádzajúcej kapitoly 

• čerpanie dovolenky  

• zostatok  dovolenky  v dňoch 

• hodnota  zostatku dovolenky v EUR 

• hodnota príspevkov do fondov platených organizáciou zo sumy ohodnotenia 

dovolenky v EUR (35,2%) 

• hodnota spolu v EUR (súčet hodnôt z bodov 5 a 6) 

Na konci  zostavy je sumár  dohadnej položky za zostatok  dovolenky, ktorá  sa prenesie  

ako nárok  na nevyčerpanú dovolenku do budúceho roka. 
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 Túto zostavu je možné použiť aj na vytvorenie zostavy ohodnotenia čerpanej 

dovolenky (ak v parametroch zostavy zvolíme hodnotu "C – ohodnotiť čerpanie 

dovolenky").  

Parametre zostavy "Ohodnotenie dovolenky": 

 

Predkontácia poistných fondov pre poistné účtované samostatne po fondoch v zostave  

"Ohodnotenie dovolenky": 
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b) Ročné zúčtovanie dane 

Ročné  zúčtovanie  dane  sa vykoná pracovníkom, ktorí o jeho vykonanie v zmysle 

zákona požiadali v stanovenej lehote (15. február). Postup pre vykonanie RZD je 

popísaný v samostatnej kapitole. 

 

c) Potvrdenie o príjmoch ... 

Potvrdenie o príjmoch ... sa vydáva pracovníkom, ktorým sa nevykoná ročné 

zúčtovanie dane u zamestnávateľa. Toto potvrdenie  je možné vytlačiť   v   režime   

"Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie" - "B – Potvrdenie o príjmoch...". 
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Príklad potvrdenia o ...:                                
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4.  ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2020 

4.1  všeobecný popis 

 Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 sa metodicky oproti predchádzajúcemu roku 

zmenilo iba v niektorých detailoch – nastali iba drobné nepodstatné zmeny v niektorých 

tlačivách, ktoré sa v súvislosti s RZD používajú. Novinkou od roku 2020 je možnosť doručiť 

niektoré doklady zamestnancom elektronicky (§39 ods.16 zákona o dani z príjmov). Pri 

elektronickej komunikácii sa využívajú nastavenia systému pre zasielanie EVP (Elektronickej 

výplatnej pásky), teda údaje SMTP (poštového) servera a spôsob ochrany zasielaných dát, ... 

 Oproti rokom 2011 a predchádzajúcim je však celý proces spracovania v mnohom 

odlišný. Kvôli spätnej kompatibilite preto nájdeme v parametroch a niektorých nastaveniach 

aj údaje, ktoré už pre rok 2011 a nasledujúce  nie sú potrebné. Pri spracovaní údajov RZD za 

rok 2020 pracujeme aj s príjmami z dohôd, ktoré nie sú priamo potrebné pre spracovanie 

RZD, ale sú následne potrebné pre správne automatické vyplnenie „Hlásenia ...“ prípadne 

iných dokumentov. Spracovanie RZD je sústredené do troch volieb: 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E – Žiadosť o vykonanie RZD. 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F - Ročné zúčtovanie dane. 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / G – Potvrdenie o príjmoch, preddavkoch, .... 

 

V týchto častiach programu môžeme pomocou  klávesov Ctrl+Enter nastaviť „Povolenia 

k prístupu“ a „Parametre zostavy“. Parametre zostavy obsahujú súpis mzdových zložiek, 

ktoré sú v priebehu spracovania ročného zúčtovania dane a tvorby potvrdenia použité pre 

napočítavanie do príslušných súborov a konkrétnych položiek zúčtovania alebo potvrdenia.  

 

Vo voľbe Žiadosť o vykonanie RZD  môžeme pomôcť zamestnancom a vytlačiť im už 

predvyplnenú žiadosť o vykonanie RZD. Údaje do žiadosti program preberie z kmeňových 

dát, ale pred tlačou je možné ich manuálne upraviť. Oproti doporučenému tlačivu je tlačivo 

z programu rozšírené o údaj „Žiadosť o doručenie výsledku RZD elektronicky“. Tento 

dokument je možné zamestnancovi poslať aj elektronicky. 
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Vo voľbe Potvrdenie o príjmoch, preddavkoch  môžeme vytlačiť potvrdenia o príjme pre tých 

zamestnancov, ktorí nepožiadali o vykonanie RZD. V programe je podpora na vyhotovenie 

a vytlačenie potvrdenia za rok 2020 ale i tlačivo pre rok 2021. Program pripraví údaje pre tlač 

zo všetkých relevantných archívnych a kmeňových dát a pred tlačou je možné ich manuálne 

upraviť. Aj tento doklad je možné zamestnancovi doručiť elektronicky. 

   

V ďalšom texte sa budeme venovať hlavne ročnému zúčtovaniu dane. 

RZD pracuje s týmito súbormi: 

• „Ročné zúčtovanie dane-hlavička“ (MZxxxRZH.DBF) 

• „Ročné zúčtovanie dane-príjmy“    (MZxxxRZP.DBF) 

• „Ročné zúčtovanie dane-bonus“     (MZxxxRZR.DBF) 

Tieto súbory ročného zúčtovania dane slúžia ako zdroj pre tlačové zostavy: 

• Údaje RZD za pracovníka 

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

• Doplňujúce údaje RZD (RZD II.časť) 

• Vyhlásenie o použití 2% zaplatenej dane + potvrdenie o zaplatení dane 
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Parametre zostavy a ich štandardné nastavenie: 

 

Zdaniteľný príjem         911A,911C 

Príjem z dohôd         63 

Povinné poistné         901,9392,90R1,9S1,90E1,90E2 

Povinné poistné SP         9011,9012,9013,9014,901H,901I,901J,901K,9S1,-9S1Z,90E1 

Povinné poistné ZP         901Z,901Y,90R1,9392,9S1Z,90E2 

Príspevky na DDS-bežný rok*)  9341,9343,9346,9348 

Dobrovoľné príspevky na SDS   949 

Príspevky na DDS**)        9341,9343,9346,9348 

Príspevky na rekreáciu        764 

Preddavok dane         9113 

Daň vyberaná zrážkou*)        912Z 

Daňový bonus         9114 

Príspevky na DDS-minulý rok*) 9341,9343,9346,9348 

 

*) Tieto parametre zostali v programe pre potreby výpočtov za predchádzajúce roky 

**) Toto je nový parameter, ktorý predstavuje zaplatené príspevky za rok (nie v roku) 

 

Parametre ročného zúčtovania je možné aktualizovať aj samostatne vo voľbe 

Číselníky / C-Definičné číselníky SS MZD / D-Parametre štandardných zostáv / T-RZD  

 

Pred vlastným výpočtom RZD je potrebné ešte preveriť nastavenie hodnôt niektorých 

konštánt pre rok 2020; napr.: 

 daňový bonus:  22,72 

 nezdaniteľné minimum: 367,85 

 životné minimum:  210,20 
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Po zvolení voľby „F - Ročné zúčtovanie dane“ je potrebné vybrať rok, za ktorý sa požaduje 

RZD vykonať. Po zadaní roka sa zobrazí nasledujúce okno: 

 

 

V tomto režime môžeme využívať nasledovné voľby: 

Medzera-oprava: aktualizácia zvyšných údajov pre RZD a vlastný výpočet ročného 

zúčtovania 

 

P-Príjmy: nahratie príjmov od cudzích zamestnávateľov podľa doložených potvrdení 

o príjmoch,  

 

D-Daňový bonus: kontrola a  prípadná aktualizácia nárokov a vyplatených bonusov detí 

pracovníkov. 
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H-Hľadanie: vyhľadanie záznamu požadovaného zamestnanca podľa osobného čísla alebo 

priezviska 

 

V-Výber: vyberáme okruh spracovávaných pracovníkov 

 

T-Tlač: tlače zostáv ročného zúčtovania dane, potvrdení o zaplatení dane, vyhlásení 

o poukázaní sumy 2%, zoznamy pracovníkov, ktorým sa vykonalo  RZD, resp. vyhotovilo 

potvrdenie o príjme. 

 

I-Iné: voľba na prevzatie príjmov a bonusov za pracovníkov do súborov ročného zúčtovania 

dane, generovanie mzdových  zložiek preplatkov/nedoplatkov... 

 

 

Nasleduje podrobnejší popis jednotlivých volieb: 
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VOĽBA „MEDZERA-OPRAVA“: 

Je určená na zadanie zvyšných údajov potrebných k výpočtu RZD a tiež na okamžité 

zobrazenie výsledku ročného zúčtovania. Obrazovka má nasledujúci tvar:  

 

 

 

V tejto obrazovke je v hornej časti zaškrtávacie políčko na určenie, či sa výsledok RZD má 

doručiť elektronicky. 

Ak bude údaj „Dátum požiadania“ prázdny, znamená to, že zamestnanec nepožiadal 

o vykonanie RZD a bude mu vyhotovené potvrdenie o príjme.  

Je tu tiež údaj „príspevky na DDS“, ktorý sa automaticky naplní z údajov o príjmoch 

pracovníka. Zaškrtávacie políčko za ním slúži na zadanie informácie o tom, že sa má suma 

zaplatených príspevkov použiť  ako nezdaniteľná časť (na základe žiadosti o vykonanie RZD). 
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Výška uplatniteľnej sumy vrátane obmedzenia maximom (180,00 Eur) sa zobrazí až po 

zaškrtnutí príslušného políčka. 

VOĽBA „P-PRÍJMY“ 

Aktualizácia príjmov predstavuje možnosť aktualizácie údajov o príjmoch za pracovníka. 

Aktualizovať je možné prevzaté vlastné údaje z PS MZDY alebo formou nových záznamov 

pridať údaje o príjme od iných platiteľov. Údaje sa aktualizujú v nasledujúcom okne: 

 

 

V tejto obrazovke je údaj „Príspevok na DDS“, do ktorého zapíšeme sumu preukázateľne 

zaplatenú na DDS (III. pilier) bez ohľadu na to, či sa táto položka má alebo nemá uplatniť 

ako nezdaniteľná časť. 

Od roku 2020 je tu nový údaj „Príspevok na rekreáciu“. Tento údaj sa nepoužíva vo výpočte 

ročného zúčtovania, ale vykonáva sa kontrola, či celková suma tohto príspevku za všetkých 

zamestnávateľov nepresiahla povolené maximum (275,00 Eur). Ak táto skutočnosť nastane, 
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program iba na ňu upozorní. Na vyriešenie tohto porušenia zákona nie sú v čase písania 

tohto materiálu známe žiadne záväzné postupy. 

 

VOĽBA „D-DAŇOVÝ BONUS“ 

 

Aktualizácia bonusov predstavuje možnosť aktualizácie údajov o bonuse za jednotlivé deti 

pracovníka. Aktualizovať je možné údaje o nároku na bonus a údaje  o  priznanom 

a vyplatenom bonuse za každý kalendárny mesiac roka, za ktorý sa ročné zúčtovanie dane 

vykonáva. Údaje sa aktualizujú v nasledujúcom okne: 

 

 

 

Program automaticky testuje vek dieťaťa a v mesiacoch, v ktorých ešte nedosiahlo 6 rokov 

veku (počnúc aprílom 2019), nastaví nárok na daňový bonus na dvojnásobok. 
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VOĽBA „TLAČ“ 

pozostáva z nasledujúcich možností: 

         

 

Údaje RZD za pracovníka 

Tlačová zostava, ktorá  je určená na kontrolný opis všetkých údajov vstupujúcich do výpočtu 

ročného zúčtovania dane. Je vhodné dať ju podpísať  každému pracovníkovi, ktorému sa 

ročné zúčtovanie dane vykoná, aby tým potvrdil, že všetky údaje sú v poriadku. 

 

Odoslanie RZD na mail 

Táto voľba je určená na priame odoslanie výsledku RZD na mail pracovníka. Aktivovaná je 

iba vtedy, ak v údajoch RZD bolo zaškrtnuté pole „Výsledok RZD doručiť elektronicky“ 

a v kmeňových dátach je uvedený mail zamestnanca, na ktorý sa odosiela EVP prípadne iné 

elektronické dokumenty. Po zvolení voľby sa program už na nič nepýta, vytvorí mail podľa 

nastavených parametrov, odošle ho na mailovú adresu zamestnanca a vytvorí o odoslaní 

záznam v súbore odoslaných mailov (viac v samostatnej časti o elektronickom odosielaní 

dokumentov). 

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

Táto tlačová zostava je vytvorená podľa doporučeného vzoru tlačiva RZD. Tlačí sa iba prvá 
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strana. Na tlač druhej strany (II. Časti) slúži samostatná voľba. 

 

Doklad o vykonaní RZD (časť II - §39 ods.6) 

Touto voľbou je možné vytlačiť II. časť RZD – obsahuje doplňujúce údaje k vykonaniu RZD, 

ak po vykonaní RZD zamestnanec zistí, že je povinný alebo chce podať sám daňové 

priznanie. Keďže v PS MZDY nie sú potrebné údaje, väčšinu údajov potrebných pre toto 

tlačivo je potrebné zadať ručne (ide o informáciu o úplnom alebo čiastočnom zrazení 

nedoplatku, vyplatení preplatku, ...). Program si príslušné dáta vyžiada a ponúkne celkové 

hodnoty vybraté z jednotlivých riadkov RZD – I. časť v nasledujúcom okne: 

 

 

Potvrdenie o zaplatení dane pre účel poukázanie 2% 

Táto tlačová zostava je vytvorená podľa záväzného vzoru tlačiva potvrdenia o zaplatení dane. 

Pre tlač je použitý „čiernobiely“ vzor, ktorý bol v januári 2018 dodaný od FSSR SW firmám 

tvoriacim mzdové programy. Tlačivo je povinnou prílohou vyhlásenia o poukázaní sumy 2% 

zaplatenej dane. Program si vyžiada dátum zaplatenia dane (v prípade postupného zrážania 

nedoplatku uvedieme dátum poslednej zrážky). 
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Odoslanie potvrdenia o zaplatení dane pre účel poukázanie 2% na mail 

Touto voľbou sa automaticky vyhotoví a mailom odošle potvrdenie o zaplatení dane podľa 

záväzného vzoru tlačiva. Pre tlač je použitý „čiernobiely“ vzor, ktorý bol v januári 2018 

dodaný od FSSR SW firmám tvoriacim mzdové programy. Tlačivo je povinnou prílohou 

vyhlásenia o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. Ako dátum zaplatenia program použije 

dátum vykonania RZD. 

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % 

Zostava sa vytvorí iba pre pracovníkov, ktorých ročná daň je aspoň 3.00 EUR a vytvorí sa 

s využitím elektronického záväzného vzoru daňovej správy. Na tlačive sa nachádza 

identifikácia softvéru, ktorým bolo toto tlačivo vytvorené. 

 

Zoznamy pracovníkov                 

              – ktorým sa vykoná RZD 

              – ktorým sa vyhotoví PZM 

              – ktorým sa RZD doručí mailom 
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VOĽBA „INÉ“  

pozostáva z nasledujúcich možností: 

 

 

A,B -Prevzatie príjmov 

Podľa voľby za aktuálneho pracovníka alebo za všetkých pracovníkov program postupne 

napočítava mzdové zložky po kalendárnych mesiacoch v kalendárnom roku, za ktorý sa 

spracúva ročné zúčtovanie dane. Napočítavajú sa kumulatívne hodnoty pre zdaniteľný 

príjem, povinné poistné a  preddavok dane. Výsledok sa zapíše do súboru „Ročné zúčtovanie 

dane-príjmy“. 

Prevzatím príjmov sa automaticky vyplní dátum požiadania o ročné zúčtovanie na 

15.02.2020. Tým pracovníkom, ktorí nepožiadali o ročné zúčtovanie, treba tento dátum  

vymazať. 

 

C,D -Prevzatie bonusov 

Podľa voľby za aktuálneho pracovníka alebo za všetkých pracovníkov program postupne 

napočítava mzdové zložky po kalendárnych mesiacoch v kalendárnom roku, za ktorý sa 

spracúva ročné zúčtovanie dane. Samostatne po jednotlivých deťoch sa napočítavajú údaje 

o  priznanom a vyplatenom bonuse. Údaje o nároku na bonus sa preberajú zo súboru detí 

z archívu za príslušný mesiac a výška nároku je programom automaticky nastavená podľa 

veku dieťaťa v každom jednotlivom mesiaci. Výsledok sa zapíše do súboru „Ročné zúčtovanie 
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dane-bonus“. 

 

E -Aktualizácia príjmov pracovníka 

Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k údajom o príjmoch pracovníka. 

 

F -Aktualizácia bonusov 

Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k údajom potrebným pre priznanie daňového 

bonusu za jednotlivé deti pracovníka. 

 

G -Generovanie MZL do mesačných dát 

Táto voľba slúži na hromadný zápis výsledku RZD do súboru mesačných dát. Spustíme ju 

v mesiaci, v ktorom chceme preplatky alebo nedoplatky zahrnúť do výplat pracovníkov. 

Príslušné mzdové zložky 918B, 918D, 919B, 919D sa vygenerujú tým pracovníkom, ktorým 

bolo vykonané ročné zúčtovanie dane, teda tým, ktorí mali vyplnený dátum požiadania 

o ročné zúčtovanie. Mzdové zložky sa generujú formou dávky, ktorú je možné v prípade 

potreby vylúčiť zo súboru mesačných dát, a to vo voľbe Kópie/K-Údržba mesačných 

vstupných dát/Vymazanie dávky. Z generovania mzdových zložiek preplatku/nedoplatku  sa 

vytvorí protokol. 

 

P -Parametre spracovania ročného zúčtovania: 

Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k parametrom pre RZD. 
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4.2  Štandardný postup pri spracovaní ročného 

zúčtovania dane za rok  2020 

 

Spracovanie RZD v konkrétnych podmienkach sa môže vykonať rôznymi postupmi. 

V nasledujúcom texte uvádzame príklad postupu, ktorý sa dá použiť vo väčšine prípadov. 

 

1. Vytlačíme / odošleme zamestnancom žiadosti o vykonanie RZD 

• voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E -Žiadosť o vykonanie RZD 

• údaje je možné pred tlačou aktualizovať podľa skutočnosti 

2. Skontrolujeme nastavenie parametrov RZD 

• voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F -Ročné zúčtovanie dane 

• klávesy CTRL+ENTER a voľba Parametre zostavy 

• skontrolujeme najmä nastavenie MZL pre povinné poistné 

3. Vojdeme do režimu spracovania RZD 

• voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F -Ročné zúčtovanie dane 

• zadáme rok spracovania 2020 

• pri opakovanom vstupe: aktualizovať zoznam detí NIE 

• pri opakovanom vstupe: aktualizovať zoznam pracovníkov NIE 

4. Prevezmeme príjmy za všetkých pracovníkov 

• Voľba Iné / B -Prevzatie príjmov za všetkých pracovníkov 

5. Prevezmeme bonusy za všetkých pracovníkov 

• Voľba Iné / D -Prevzatie bonusov za všetkých pracovníkov 

6. Zapíšeme príjmy od iných zamestnávateľov 

• Voľba P -Príjmy -  nahráme príjmy od iných zamestnávateľov podľa priložených 

potvrdení 

7. Preveríme výšku príspevku na DDS 

• Voľba  P -Príjmy -  pri záznamoch, ktoré vznikli v kroku 4 (vlastné príjmy) preveríme 

alebo upravíme sumu príspevkov na DDS podľa potvrdení alebo údajov zo mzdového 

listu (MZL 934*) . 
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8. Aktualizujeme nároky a sumy vyplatených bonusov 

• Voľba D -Daňový bonus - podľa skutočného stavu aktualizujeme nároky a vyplatené 

sumy daňového bonusu v jednotlivých mesiacoch pre každé dieťa samostatne (t. zn. 

doplníme bonusy podľa priložených potvrdení). 

9. Aktualizujeme sumárne údaje pre RZD 

• Voľba medzera dá možnosť opraviť údaje o príjmoch alebo nezdaniteľných častiach 

jednotlivých pracovníkov, ich manželov alebo manželky. V tejto časti tiež na základe 

údajov v žiadosti o vykonanie RZD nastavíme zaslanie elektronicky, povolíme alebo 

zakážeme uplatnenie príspevku na DDS. Pre tých, ktorým sa ročné zúčtovanie dane 

nebude vykonávať, treba vymazať dátum požiadania 15.02.2021. 

10. Vytlačíme alebo mailom odošleme postupne všetky potrebné zostavy: 

• Voľba Tlač a podľa potreby vytlačíme: 

• Údaje RZD za pracovníka (a prípadne túto zostavu necháme podpísať) 

• Zaslanie RZD mailom (ak sa RZD vykonáva a doručuje elektronicky) 

• Hromadné rozoslanie RZD mailom 

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (ak ho vykonávame) 

• Potvrdenie o vykonaní RZD (Časť II RZD, ak o ňu zamestnanec požiada) 

• Potvrdenie o zaplatení dane (ak sa poukazujú 2% / 3% z dane) 

• Hromadné potvrdenie o zaplatení dane pre účel §50 (2% / 3%) 

• Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) 

• Zoznam pracovníkov, ktorým sa vykoná RZD 

• Zoznam pracovníkov, ktorým sa vyhotoví/vyhotovilo PZM (Potvrdenie o príjme) 

• Zoznam pracovníkov, ktorým sa RZD má odoslať / odoslalo elektronicky 

11. Vygenerujeme mzdové zložky ročného zúčtovania dane: 

• Voľba Iné 

• G – Generovanie MZL do mesačných dát 

Program priamo vygeneruje MZL z RZD a vytvorí o postupe protokol. 
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Príklad potvrdenia o príjme: 
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Príklad žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane 
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Príklad žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane – 2. strana 
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Príklad ročného zúčtovania dane 
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Príklad ročného zúčtovania dane – II. Časť 
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Príklad vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% ... 
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Príklad potvrdenia o zaplatení dane k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% ... 
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5.  ELDP 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

 

Vedenie a predkladanie evidencie 

◼ Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ukladá zamestnávateľom povinnosť v 

oblasti dôchodkového poistenia 

◆ Viesť o zamestnancoch evidenciu 

◆ Predložiť túto evidenciu pobočke SP v lehote 

⧫ Do troch dní od uplatnenia nároku na dávku (dôchodok) 

⧫ Do troch dní od skončenia pracovného pomeru 

◼ Evidencia (nie ELDP) sa vedie po celé obdobie trvania poistenia 

◼ Obsah evidencie je stanovený v §232 ods.2 zákona 461/2003 

ELDP a eELDP 

◼ Uvedené povinnosti zamestnávateľ plní na základe §231 ods.2 zákona 461/2003 

formou, ktorú určí SP.  

◼ Určenou formou do 31.12.2015 bolo tlačivo ELDP 

◼ Do 30.6.2016 bolo možné použiť ELDP alebo eELDP 

◼ Od 1.7.2016 pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20 je povinnosť 

používať eELDP 

◼ Od 1.1.2017 je povinnosť používať výhradne eELDP platná pre všetkých 

zamestnávateľov 

◼ SP môže v závažných prípadoch udeliť výnimku. 

◼ Detailný a aktuálny popis požiadaviek SP na obsah eELDP je možné nájsť na stránke 

SP (napr.http://www.socpoist.sk/ext_dok-27042016---eldp---mu---01012016/61551c ) 

◼ Dôležitými požiadavkami sú: 

◼ eELDP sa vyhotovuje za každý poistný vzťah samostatne 

◼ eELDP musí obsahovať údaje za celú dobu trvania poistenia, teda aj pred 

1.1.2004 

◼ V eELDP musia byť rozdelené doby do dosiahnutia dôchodkového veku a po 

http://www.socpoist.sk/ext_dok-27042016---eldp---mu---01012016/61551c
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dosiahnutí 

◼ Ak poistenie trvá v čase vyhotovenia eELDP, tak sa neuvádza dátum skončenia 

poistenia, ale zaškrtne sa údaj „trvá“ 

◼ Údaje o VZ počas vylúčiteľnej doby sa neuvádzajú za zamestnancov 

narodených po 31.12.1984 

◼ RD (Rodičovská dovolenka)  sa uvádza iba do 30.6.2005 

 

Realizácia v programe MZDY: 

 

Základná schéma spracovania eELDP v programe MZDY ja nasledovná: 

 

 

 

Základnými princípmi pre spracovanie a podanie eELDP v programe MZDY sú: 

• Program vie zostaviť údaje pre tlač ELDP alebo podanie eELDP z archivovaných 

kmeňových údajov a vypočítaných miezd a to z období, v ktorých sa program aktívne 

využíval po januári 2004 

• Potrebné údaje z iných období je možné zadať manuálne (alebo načítať z iných 
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vhodných zdrojov) do súboru archívnych dát pre ELDP. Tieto sa potom pri zostavovaní 

eELDP použijú tak, aby vznikol jeden súbor eELDP vhodný na priame podanie na 

portáli SP 

• Ak je potrebné upraviť niektoré údaje vypočítané automaticky, je možné správnu 

hodnotu zapísať do súboru archívnych údajov pre ELDP. Tento záznam potom pri 

zostavovaní eELDP nahradí záznam, ktorý vznikne automaticky. 

• Súbor archívnych údajov je možné aj priebežne (raz za rok) napĺňať automaticky 

pripravenými údajmi a tie prípadne korigovať. Takto pripravené údaje potom môžu 

pomôcť pri ľahšom zostavení eELDP v budúcich rokoch. 

 

Príprava údajov i vlastné podanie eELDP je v programe MZDY vo voľbe 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / K-Podklad pre e-ELDP 

V rámci výpočtu a prípravy údajov pre eELDP program vykoná nasledovné: 

• Z kmeňových dát požadovaných období si vyberie základné údaje zamestnanca a pre 

každý pracovný vzťah dátum vzniku a ukončenia PV 

• Pre každý dátum vzniku sa potom vytvorí samostatný identifikátor poistného vzťahu 

(A,B,C,D,....) a v závere sa za každý poistný vzťah vytvorí samostatný eELDP 

• Ku každému poistnému vzťahu sa z výpočtových súborov požadovaných období 

prevezmú údaje o započítanej dobe, vylúčiteľných dobách, dobách MD, RD, 

prerušeniach poistenia, a vymeriavacích základoch 

• Program údaje pospája prípadne porozdeľuje do intervalov tak, aby z nich už bolo 

možné priamo vytvoriť eELDP (pri RD zohľadňuje dátum 30.6.2005, zohľadňuje dátum 

dosiahnutia dôchodkového veku, ...) 

• Program prevezme alebo doplní údaje, ktoré sa nachádzajú v archívnych údajoch pre 

ELDP 

 

Po príprave údajov program umožní pripravené dáta upraviť, doplniť chýbajúce (staré) dáta, 

prípadne vykonať iné špeciálne úpravy, ktoré program nemohol zrealizovať a následne 

program dáva možnosť priamo cez portál SP pripravený eELDP podať. Program pripravené 

a upravené údaje môže pridať alebo zapísať do súboru archívnych údajov pre ELDP (takto je 

možné priebežne archív údajov pre ELDP napĺňať a udržiavať). 

Archívne údaje je možné zadávať a aktualizovať aj manuálne. 
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Aké sú aktuálne známe problémy v oblasti eELDP? 

• eELDP nie je možné podávať „po častiach“, ale podáva sa až keď treba za celé 

obdobie trvania poistenia. Údaje, ku ktorým sa program nedostane, je potrebné pri 

vytvorení eELDP dopísať „manuálne“ (napr. údaje spred roka 2004, údaje z iného 

programu, ak došlo k výmene programu na spracovanie miezd v priebehu trvania 

poistenia, ...) alebo na tento účel využiť možnosti poskytované programom MZDY 

zavedením archívnych údajov pre ELDP. SP takúto možnosť nedáva. 

• Lehota na podanie eELDP pri opakujúcich sa dohodách nie je úplne jasná. 

• Spôsob rozdelenia VZ v mesiaci, v ktorom sa súčasne vyskytne viac prerušení a aj 

zlomových dátumov (dosiahnutie dôchodkového veku), nie je jasne definovaný a 

zostáva skôr na „zdravom rozume“. Programovo sa takéto prípady riešia rovnomerným 

rozpočítaním mesačného príjmu na jednotlivé kalendárne dni a následne sa započítajú 

do jednotlivých intervalov trvania poistenia. 
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6.  ZMENY V PODSYSTÉME MZDY 

VSTUP DÁT 

Do programu bola v časti "Uzávierky", "Špeciálne činnosti" doplnená služba "Prevzatie IČVP 

zo Sociálnej poisťovne". Viac detailov o tejto operácii nájdete na www.compeko.sk.. 

 

Zápis kmeňových údajov budúcich období je rozšírený o možnosť zápisu údajov "Dôvod 

ukončenia pracovného vzťahu", "Podmienka ukončenia pracovného vzťahu" a "Dovolenka-

nárok". 

 

Zápis kmeňových údajov budúcich období je rozšírený o zápis údaja "Dátum účinnosti zmeny 

strediska". Uvedený údaj sa použije pri tvorbe zostavy "Očakávaný stav pracovníkov". 

Parameter "KÚBO: Dátum účinnosti zmeny HS" určuje, či sa má pri zápise kmeňových údajov 

budúcich období sprístupniť pre zápis aj pole "Dátum účinnosti zmeny strediska". Štandardné 

nastavenie hodnoty parametra je N = nie. 

 

Vo voľbe "Uzávierky / Špeciálne činnosti" bola operácia napárovania PN a LPN nahradená 

aktualizáciou LPN, ktorá má prepárovanie s PN pod tlačidlom "Iné". 

 

VÝPOČET MZDY 

Pre výpočet mzdy od januára 2021 je v zmysle novely zákona zmenený spôsob určenia 

minimálnych mzdových nárokov. Zmena je realizovaná priamo v procese výpočtu a v 

zmenenom obsahu tabuľky minimálnych mzdových nárokov. 

 

Pre správny výpočet nových mzdových nárokov boli vytvorené alebo upravené MZL: 

2261 - Príplatok za sobotu,  

2281 - príplatok za nedeľu,  

5B23/8B23 - dlhodobé ošetrovné (použiteľné od apríla 2021),  

386 a 387 (13. a 14. plat - zrušenie oslobodenia).  

S touto zmenou súvisí aj úprava mzdových konštánt PRIP_SO, PRIP_NE, PRIP_NOC. 
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Proces výpočtu priemerov pre CN bol upravený tak, aby zohľadnil aktuálne definície MZL pre 

výluku COVID. MZL pre výpočet niektorých typov výluk má viac krokov a v niektorých 

prípadoch výpočet priemerov tieto MZL mohol ignorovať, čo mohlo spôsobiť drobné rozdiely 

(spravidla v prospech zamestnanca). 

 

Do programu bol pridaný nový parameter, ktorým je možné určiť, že počas výpočtu mzdy sa 

automaticky upraví hodnota priemeru pre pracovnoprávne účely tak, aby nebola menšia ako 

priemer vypočítaný zo zaručenej mzdy a to buď použitím priemerného počtu pracovných dní 

v mesiaci (21,74) alebo skutočného počtu pracovných dní v aktuálnom mesiaci (podľa 

kalendára používaného pre daného pracovníka). 

 

Pri MZL, pri ktorých sa požaduje prenos textu poznámky do poznámky vo výpočtovom 

súbore, tento prenos sa nezrealizoval pri zadaní danej MZL do nárokov. Problém bol 

identifikovaný a odstránený. 

 

Vo voľbe "Tvorba sociálneho fondu" bola vykonaná úprava, ktorou si program zapamätá 

posledné nastavenie volieb pre výpočet tvorby SF a rovnaké nastavenia ponúkne pri ďalšom 

výpočte SF. 

 

Výpočet počtu dní ZP pri dohodách s nepravidelnou pracovnou dobou bol upravený tak, že 

do počtu dní vykazovaných vo výkaze preddavkov na ZP zarátava iba dni skutočne vykonanej 

práce (podľa dní uvedených v MZL 63**). Ak dni nie sú určené, započíta sa iba jeden deň 

(posledný deň mesiaca). Táto úprava sa uplatní iba vtedy, ak všetky aktívne pracovné 

pomery sú dohody (typ pracovného vzťahu je C,D,E,F) a typ pracovnej doby je "N" = 

nepravidelne rozvrhnutá pracovná doba. 

 

Pri prepočte nároku na dovolenku spätne za uzatvorený rok v prípade čerpania RD ku koncu 

roka program v niektorých prípadoch neurčil správne pôvodný predpoklad budúceho čerpania 

rodičovskej dovolenky a následne došlo k nesprávnemu kráteniu dovolenky. Výpočet v 

bežnom roku bol správny. 
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V programe je realizovaná zmena v zaokrúhľovaní dane: do obdobia 2019/12 vrátane sa daň 

zaokrúhľuje na centy nadol, od 2020/01 sa zaokrúhľuje na centy aritmeticky. 

COVID 19 

V distribuovaných personálnych zostavách je pridaná nová zostava "potvrdenie o mieste 

výkonu práce UV 808". Táto nová zostava obsahuje potvrdenie pre zamestnanca, že spĺňa 

podmienky výnimiek z uznesenia vlády SR č. 808 bod B.1.1. V potvrdení o mieste výkonu 

práce bude uvedené sídlo zamestnávateľa, resp. iný údaj, ktorý bude zapísaný v údaji 

"Miesto výkonu práce" na obrazovke OK03. Inštalačný program sám doplní túto personálnu 

zostavu do zoznamu personálnych zostáv. 

 

Nový projekt "Prvá pomoc PLUS" (ďalej ako PPP) je realizačne úplne odlišný od projektu Prvá 

pomoc. V Projekte PPP nie je možné vopred si pripraviť výkaz, ale všetky výkazy sa vypĺňajú 

on-line manuálne priamo na portáli slovensko.sk. Jedinou pomôckou môže byť načítanie 

údajov zamestnancov z CSV súboru i to neštandardným spôsobom (miesto uvedenia názvu 

súboru je potrebné preniesť obsah súboru). Nová možnosť v programe MZDY pripraví 

príslušné CSV súbory a vloží ich do schránky (clipboard). Keďže návody na stránke 

pomahameludom.sk sú chybné, priamo z programu pre PPP je možné prezretie si nášho 

návodu na podanie výkazov. Návod na podanie je tiež možné prezrieť priamo zo stránky 

www.compeko.sk z časti k problematike COVID-19. 

 

Do programu boli postupne zaraďované aktualizované výkazy "Prvá pomoc" platné za 

obdobia 2020/05, 2020/06, 2020/07, 2020/08, 2020/09. Vo výkazoch je fixne určené obdobie 

a nedá sa meniť. 

 

Do štandardných parametrov výpočtu podkladov pre výkazy COVID bola do výpočtu 

poskytnutej mzdy pridaná aj skupina mzdových zložiek 57 (nárokové náhrady). 

 

Vo výkaze pre Opatrenie 3B došlo ku štrukturálnej zmene (niekedy po 14.5.2020): vypustený 

je stĺpec s vymeriavacími základmi. Do programu bol zaradený aktuálne platný vzor výkazu 

pre Opatrenie 3B platný pre žiadosti za mesiac apríl 2020. 

 

Do distribuovanej sady MZL bola pridaná nová MZL 585E - Výluka COVID80S, ktorá sa 
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vypočíta rovnako ako MZL 585D (80%), ale na rozdiel od MZL 585D v prípade kalendára s 

generovaním sviatkov ponechá sviatky bezo zmeny, teda vygeneruje sa na tieto dni náhrada 

za sviatok v štandardnej výške (spravidla 100%). O použití MZL 585D alebo 585E sa musí 

rozhodnúť mzdárka na základe toho, ktorý variant je možné u daného zamestnanca použiť. 

Ďalej všetky MZL 585* boli upravené tak, že pri výpočte údajov pre ELDP bude doba výluky 

považovaná za vylúčiteľnú dobu. 

 

Do distribuovaných parametrov UMZL (Úplného mzdového listu) boli doplnené MZL súvisiace 

s COVID. Do samostatných tabuliek hodín a dní boli doplnené MZL 5AC1 a 5B2C. MZL 585* 

sa pri štandardných parametroch zobrazujú v tabuľke peňažných MZL. 

 

Ak v počítači, na ktorom bežia MZDY, nie je nainštalovaný program EXCEL, tak je možné dáta 

zamestnancov priamo z voľby Manuálny výber zamestnancov exportovať dáta vybraných 

zamestnancov do súboru v štruktúre EXCEL. Tento súbor je potom možné prekopírovať do 

PC, v ktorom je EXCEL alebo OpenOffice nainštalovaný, a do výkazu MPSVaR ho vložiť 

pomocou ctrl+c a ctrl+v. Možnosť priameho exportu údajov zamestnancov do "pomocného" 

EXCEL súboru alebo tlač údajov vybraných zamestnancov sú rozšírené o údaje "Počet 

zamestnancov" a "Celkový vymeriavací základ". Tieto údaje je potrebné manuálne preniesť 

do finálneho výkazu určeného na podanie. 

 

V nepravidelnom spracovaní je nová voľba "Q-Výkaz pre podporu Prvá pomoc COVID". V 

tejto voľbe je možné pripraviť výkaz pre štátnu podporu podľa opatrenia 1, 3A alebo 3B za 

zvolené obdobie prípadne stredisko. Program vyberie za požadované obdobie zamestnancov 

v riadnom pracovnom pomere (typpv="A") s dátumom nástupu najneskôr 1.3.2020 a uplatní 

ďalšie realizovateľné filtre (pomer neprítomnosti voči časovému fondu, ..). Následne je 

možné výber zamestnancov aktualizovať (napr. vylúčiť zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej 

lehote, ...). Po ukončení výberu program naplní príslušný výkaz MPSVaR a umožní jeho ďalšiu 

aktualizáciu (manuálne je potrebné doplniť ďalšie nemzdové údaje). Podanie je potrebné 

vykonať manuálne podľa inštrukcií na portáli www.pomahameludom.sk . 

 

Podľa nového ustanovenia §250b ods. (6) Zákonníka práce počas výluky v čase mimoriadnej 

situácie patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 80% jeho priemerného  
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zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Na realizáciu tohto ustanovenia je v 

programe k dispozícii nová MZL 585D. Účinnosť tohto ustanovenia je od 4.4.2020 

 

Do distribučnej sady a tiež na webové sídlo boli doplnené ďalšie MZL v súvislosti s 

opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19. Ide o MZL 5AC1-PN pre karanténu, a MZL 5B2C-

OČR z dôvodu COVID-19. Detailnejší popis k MZL je na www.compeko.sk. 

 

Pre zaznamenanie výluky z dôvodu uplatňovania opatrení na zamedzenie šírenia 

koronavírusu COVID-19 (s nárokom na náhradu mzdy) je vytvorená nová MZL 585C. Funkčne 

je zhodná s MZL 585, ale líši sa textom a takto dáva možnosť dodatočne tieto časy pre účely 

štatistík jednoznačne určiť, vybrať a spočítať. 

 

V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID19 vznikla potreba 

zamestnávateľov vydať v prípadoch, kedy je to žiadúce (napr. v prihraničných oblastiach), 

potvrdenie o mieste výkonu práce. Preto bola do personálnych zostáv doplnená špeciálna 

jednoduchá zostava "Potvrdenie o mieste výkonu práce". Táto zostava sa automaticky 

nainštaluje vo všetkých režimoch inštalácie (teda nie je potrebné na tento účel nič 

potvrdzovať, zadávať, ...). 

 

VÝPLATNÉ PÁSKY 

Pri generovaní hesiel pre EVP (Elektronické výplatné pásky) je nová možnosť: odoslať 

informáciu o vygenerovaní hesla mailom. Mail sa odošle na mailovú adresu pracovníka, ktorá 

je zadaná v kmeňových údajoch, dokument je vždy komprimovaný ako ZIP chránený heslom 

a heslo je osobné číslo pracovníka. Túto možnosť je možné využiť pri jednotlivom 

vygenerovaní hesla ale tiež pri hromadnom generovaní hesiel pre EVP. 

VÝKAZY 

SP oznámila, že bude prijímať RLFO iba v novej schéme platnej pre rok 2021. Vo vnútornom 

obsahu RLFO je množstvo zmien, avšak najdôležitejšia je tá, že okrem prihlášky je potrebné 

vždy uvádzať nový údaj SP IČPV. (K získaniu a načítaniu tohto údaja je samostatný komentár 

v zmenách i na www.compeko.sk v sekcii "Novinky"). Program po 29.12.2020 vždy vytvára 

novú štruktúru. Zmeny boli realizované aj pre cudzincov bez povolenia pobytu a bez 
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prideleného RČ. 

 

V štruktúre RLFO boli vykonané ďalšie drobné úpravy na základe prvých reálnych skúseností 

z podávania RLFO; v reálne nasadených kontrolách štruktúry RLFO na strane SP sú kontroly 

na obsah a formu RLFO mierne odlišné od tých, ktoré boli k dispozícii na testovanie. Po 

úprave boli RLFO úspešne podané. 

 

Forma výkazu Pen 3-04 (Modul 5) bola aktualizovaná podľa aktuálneho tvaru tohto výkazu. 

Oproti predošlému z výkazu boli vylúčené niektoré riadky a stĺpec 2. Zostávajúce riadky boli 

prečíslované, ale obsah sa nezmenil. 

 

Forma výkazu Praca 2-04 bola aktualizovaná podľa aktuálneho tvaru tohto výkazu. Oproti 

predošlému z výkazu boli vylúčené niektoré riadky a stĺpec 2. Zostávajúce riadky boli 

prečíslované, ale obsah sa nezmenil. 

 

V parametroch nastavení SSMZD je nový parameter S_DENVYP - Deň určený na výplatu 

miezd. Hodnota tohto parametra sa použije na určenie dňa určeného na výplatu miezd v 

niektorých výkazoch (MVP a VPP pre SP, MVP do ZP). Ak je parameter uvedený v hodnotách 

medzi 1 a 28, tak program ponúkne ako deň ... príslušný deň nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca. Ak parameter nie je uvedený (má hodnotu 0), program ponúkne ako Deň ... 

posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca (doterajší stav). 

 

Vzhľadom na aktuálne nastavené kontroly pre Hlásenie na portáli FSSR bol upravený proces 

výpočtu riadku "D" (Vyplatená suma daňového bonusu na úroky) na prvej stane hlásenia tak, 

že údaje sa preberajú iba z rovnakého údaja na prehľadoch. Údaje z RZD sa nepoužijú. 

 

Vzhľadom na rôzne spôsoby spracovania RZD, prehľadov ... za rok 2019 bol upravený pri 

výpočte Hlásenia za rok 2019 spôsob výpočtu príspevku na rekreáciu (preberá sa výhradne z 

výpočtových súborov roku 2019). 

 

Sociálna poisťovňa 23.4.2020 zverejnila aktualizované štruktúry MVP a VPP. Nové schémy sú 

povinné pre všetky výkazy, ktoré majú v hlavičke obdobie 2020/04 a neskôr (teda aj výkaz 
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VPP - zelený - za mzdové obdobie marec 2020). V programoch vytvárajúcich súbory pre 

priame podanie výkazov MVP a VPP cez portál SP boli upravené podľa inštrukcií SP a nové 

schémy boli na testovacích dátach overené ako správne. 

 

SP pristúpila ku zmene štruktúry RLFO ako dôsledok zmeny v zákone o Sociálnom poistení 

(zavedenie osobitného poistného plateného zamestnancom, ktorý je zamestnaný ako 

mestský policajt). Obsahovo  sa uvedená zmena týka iba miest a obcí, ktoré majú zriadenú 

vlastnú mestskú políciu. Avšak štrukturálna zmena sa týka všetkých zamestnávateľov. 

Povinnosť používať novú štruktúru XML súboru pre podávanie RLFO je platná od 1.4.2020 

00:00. Táto podmienka je zabudovaná v programe tak, že XML súbory pre RLFO vytvorené 

po 31.3.2020 23:59:59 budú už vytvárané v novej štruktúre.  

 

Podľa aktuálneho vyjadrenia SP k vylúčiteľným dobám počas neprítomnosti ktorá netrvala 

celý deň (celú pracovnú zmenu) sa do počtu kalendárnych dní vylúčiteľných dôb majú 

zarátavať iba tie dni, v ktorých daná neprítomnosť trvala celý deň (celú pracovnú zmenu). 

Počet dní sa v zmysle tohto stanoviska upraví automaticky pri zostavovaní podkladu pre ELDP 

resp. eELDP na základe údajov o danej neprítomnosti v príslušnom mesačnom súbore. 

 

ČÍSELNÍKY 

Definície všetkých MZL pre výluky boli upravené tak, aby bolo možné zadávať výluku aj pre 

ďalšie pracovné pomery samostatne. 

 

V programe pre aktualizáciu číselníka mzdových zložiek je funkcia importu MZL rozšírená o 

možnosť priameho importu MZL z webu. Táto voľba je v okne importu označená ikonou 

prehliadača IE a priamo prevezme sadu distribuovaných všeobecných štandardných MZL z 

webového sídla www.compeko.sk. Následný import je rovnaký, ako pri importe z iného 

zdroja. 

 

Do tabuliek údajov je doplnená tabuľka pre výpočet dôchodkového veku podľa novely 

zákona účinnej od 1.1.2021. Táto tabuľka sa použije pre výpočet až od obdobia 2021/01. 

Dovtedy sa použije aktuálna tabuľka. Tabuľka obsahuje tieto údaje: stĺpec 1 je rok narodenia 

osoby, údaje v ďalších stĺpcoch obsahujú počet mesiacov (v desatinnej časti + počet dní) pre 
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určenie dôchodkového veku. Jednotlivé stĺpce sú určené pre osoby takto: 02=muž, 

03=muž/1 dieža, 04=muž/2 deti, 05=muž/3 a viac detí, 06=žena, 07=žena/1 dieťa, 

08=žena/2 deti, 09=žena/3-4 deti, 10=žena/5 a viac detí. 

 

V distribučnej sade sú doplnené už známe konštanty pre rok 2021, najmä minimálna mzda, 

ktorá je stanovená priamo zákonom 249/2020. S účinnosťou od 1.1.2021 sa mení aj 

zaokrúhľovanie vypočítanej hodinovej MM pre kratší pracovný čas na 3 des. miesta. 

 

V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima 

(úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 174/2020 Z.z. o úprave súm životného 

minima s účinnosťou od 1.7.2020). Nová suma životného minima od 1.7.2020 je 214,83 

(zvýšenie o 4,63 Eur = 2,20%). Táto sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných 

súm pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2021 sú suma daňového 

bonusu (23,22 Eur mesačne, 278,64 Eur ročne) a nezdaniteľná časť základu dane (375,95 

Eur mesačne, 4511,43 Eur ročne). 

OPERATÍVNE PREHĽADY 

V programe "LOG zmien kmeňových dát" je rozšírená štruktúra súboru zmien o pole určené 

na zápis programu, z ktorého bola vykonaná zmena kmeňových dát. Nové pole sa zobrazuje 

ako samostatný stĺpec v základnom prehliadači ako aj v dátovom okne detailu záznamu. 

Programy z ktorých môže byť priamo vykonaná zmena kmeňových dát sú nasledovné: 

"Mesačné mzdové zložky", "Zrážky", "Nároky", "Aktualizácia kmeňových údajov" a 

"Hromadná aktualizácia kmeňa". Zmeny zo súboru "Kmeňové údaje budúcich období" sa 

prenesú do kmeňových dát počas mesačnej alebo ročnej závierky, prípadne aj užívateľsky 

spustením programu "LOG zmien kmeňových dát" v časti "Uzávierky", "Špeciálne činnosti". 

 

Všetky operatívne prehľady, ktoré využívajú ako svoj dátový zdroj pracovný súbor obsahujúci 

údaj "Stredisko",  sú pre export do tvaru  DBF a pre EXCEL rozšírené o pole "Názov 

strediska". 

 

Operatívne prehľady "Mesačné vstupné údaje", "Výpočtový súbor" a "Výplaty pokladňou" sú 

v základnom prehliadači rozšírené o údaj "Názov strediska".  Údaj "Názov strediska" je 

zároveň zahrnutý do exportu príslušných súborov pre EXCEL. 
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Rozsah poľa "Názov strediska" bol vo všetkých operatívnych prehľadoch pre export do tvaru 

DBF a pre EXCEL rozšírený na 60 znakov. 

 

V operatíve mailom odoslaných dokumentov bol rozšírený výberový filter o jednoduchšie 

vybratie požadovaného typu dokumentu a možnosť vybrať záznamy týkajúce sa organizácie - 

nie zamestnancov (napr. výkaz TREXIMA). 

TLAČOVÉ ZOSTAVY 

Do programu bola doplnená tlač potvrdenia o zdaniteľných príjmoch ... za rok 2021. V tlačive 

pre rok 2021 nie sú údaje o 13. a 14. plate. 

 

Kmeňové zostavy sú rozšírené o distribuovanú definíciu s označením "IČPV", ktorá je určená 

na jednoduchú kontrolu prevzatých hodnôt IČPV zo Sociálnej poisťovne. 

 

Tlačová zostava "Evidenčný počet pracovníkov" je rozšírená o možnosť zahrnúť alebo 

nezahrnúť do evidenčného počtu aj pracovníkov s druhom pracovného vzťahu "9=ostatné". 

Na uvedenú voľbu je do výberovej masky parametrov zostavy doplnené zaškrtávacie pole 'Do 

evidenčného počtu zahrnúť aj druh pracovného vzťahu "9"'. 

 

Tlačová zostava "Evidenčný počet pracovníkov" má rozšírené možnosti exportu. V prípade, ak 

sa požaduje zobrazenie analytického súboru je vo formulári na jeho zobrazenie pridané 

tlačidlo "EXCEL", ktoré zrealizuje export analytického súboru do excelu. V prípade, že sa 

požaduje tlač kontrolných záznamov (hodnota parametra "A" alebo "B") je rozšírený export 

pracovného súboru zostavy. V zachovanom poradí z tlačovej zostavy sú do exportu pridané 

kontrolné záznamy, pričom prvý stĺpec exportu s označením KZ="kontrolný záznam" 

hviezdičkou vo svojom obsahu rozlišuje kontrolné záznamy od kumulatívnych záznamov. V 

prípade, že sa tlač kontrolných záznamov nepožaduje, export pracovného súboru zostavy je 

bez zmeny, teda obsahuje iba kumulatívne záznamy. 

 

Tlačové zostavy "Pohyb pracovníkov " zo skupiny zostáv "Štandardné zostavy ", "Kmeňové 

zostavy" a "Personálne zostavy" v prípade vytvárania za obdobie vyššie ako je obdobie 

spracovania zohľadňujú dáta zapísané v súbore kmeňových údajov budúcich období. 
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Do programu je doplnená tlačová zostava "Očakávaný stav pracovníkov". Zostava vytváraná 

ku konkrétnemu dátumu z budúcich období dátovo vychádza z údajov PER a SPP bežného 

obdobia. Vzhľadom k dátumu ku ktorému sa zostava vytvára program vykoná korekcie stavu 

pracovníkov. Z údajov súborov PER / SPP bežného obdobia program koriguje očakávaný stav 

o pracovníkov ktorí nie sú v stave a o vyňatia v súbore PER bežného obdobia. Z údajov 

súboru "Kmeňové údaje budúcich období" program koriguje očakávaný stav o pracovníkov s 

ukončeným pracovným vzťahom a o pracovníkov so zmenou strediska so zodpovedajúcim 

dátumom účinnosti zmeny strediska. Zo súborov mesačných dát bežného obdobia a budúcich 

období program koriguje očakávaný stav o pracovníkov so zadanými vyňatiami, ktoré 

zodpovedajú definícii zoznamu vyňatí z parametrov zostavy. 

 

Tlačová zostava "Očakávaný stav pracovníkov" pri korekcii očakávaného stavu pracovníkov 

zohľadňuje zo súboru "Kmeňové údaje budúcich období" údaje za interval období ohraničený 

obdobím nasledujúcim po období spracovania a obdobím odvodeným zo zadaného dátumu 

ku ktorému sa očakávaný stav pracovníkov požaduje. 

 

Všetky tlačové zostavy, ktoré využívajú ako svoj dátový zdroj pracovný súbor obsahujúci údaj 

"Stredisko",  sú pre export do tvaru  DBF a pre EXCEL rozšírené o pole "Názov strediska". 

 

Rozsah poľa "Názov strediska" bol vo všetkých tlačových zostavách pre export do tvaru DBF 

a pre EXCEL rozšírený na 60 znakov. 

 

V mzdovom liste sa v časti "Dávky NP" zobrazia aj neprítomnosti zadávané mzdovými 

zložkami 5A2* (PN bez nároku na náhradu príjmu a dávku NP). 

 

Mzdový list je rozšírený o možnosť exportu vybraných častí zostavy do formátu DBF a pre 

EXCEL. Export obsahuje údaje "Časový fond zákonný", "Časový fond dohodnutý", "MZL 

hodiny", "MZL dni", "MZL sumy v EUR" a "KMN údaje" . Pri kmeňových údajoch za exportujú 

iba vybrané číselné kmeňové údaje. 

 

Tlačová zostava v RZD "Zoznam pracovníkov, ktorým sa vykoná RZD" je rozšíšírená o stĺpec 



Ročné školenie 2021 Zmeny v programe 

 

74 

"Bonus na úroky par. 33a na vyplatenie". 

 

Program pre RZD je v časti "Tlače" rozšírený o možnosti "Odoslanie potvrdenia o zaplatení 

dane pre účel poukázania 2% na mail" a "Odoslanie potvrdení o zaplatení dane pre účel 

poukázania 2% na maily". Potvrdenie je možné odoslať jednotlivo za aktuálneho pracovníka 

alebo hromadne za pracovníkov so zadanou požiadavkou na odosielanie RZD mailom. 

 

Do štandardných parametrov úplného mzdového listu boli doplnené všetky druhy materských 

dovoleniek vrátane muža na rodičovskej dovolenke s nárokom na materské (MZL 5B37). 

Nové záznamy do parametrov UMZL doplní inštalačný program. 

 

Tlačové zostavy "Potvrdenie o príjmoch za rok 2020", "Potvrdenie o príjmoch za rok 2021" a 

"Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane" sa pri výbere mailovej adresy pre odoslanie 

dokumentu riadia nastavením hodnoty parametra "EVP_UAO: použiť údaje akt. obdobia". Ak 

sa vytvárajú elektronické dokumenty  za predchádzajúce obdobie, tak sa štandardne použijú 

pre vytvorenie a rozoslanie dokumentov údaje z príslušného obdobia. Ak požadujeme, aby sa 

pre rozoslanie dokumentov použili aktuálne kmeňové údaje, dáme do tohoto parametra 

hodnotu "A". V tom prípade sa z aktuálneho kmeňového súboru použijú údaje "typ 

kompresie", "heslo pre EVP" a "mailová adresa". 

 

Do štandardných parametrov pre spracovanie potvrdenia o príjme za rok 2020 bola doplnená 

aj MZL 764O pre opravu (storno) príspevku na rekreáciu za predchádzajúce obdobia. 

ÚČTOVNÝ SÚBOR  

Tlačové zostavy účtovného súboru "Mesačný účtovný súbor", "Mesačný účtovný súbor -> 

výber polí", "Analytická účtovná zostava", a "Rekapitulácia" sú rozšírené o možnosť exportu 

zobrazeného obsahu zostáv do formátu DBF a pre EXCEL. 

 

Operatíva účtovného súboru má upravený výberový filter. Pokiaľ sa vyberie na zobrazenie 

exportovaný účtovný súbor, operatívny prehľad bude obsahovať údaje zo súboru, ktorý je 

určený na základe hodnoty poľa "Výber súboru" vybranej zo zoznamu jeho hodnôt. 
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UZÁVIERKY 

Ukončenie mesačného spracovania je rozšírené o možnosť vykonať prepočet nároku na 

dovolenku. V prípade zadania požiadavky na prepočet nároku na dovolenku sa sprístupní pole 

pre zadanie typu aktualizácie kmeňového údaja "Dovolenka - nárok " a voľba pre možnosť 

pridať do protokolu uzávierky aj protokol z výpočtu nároku na dovolenku. 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

Niektorá z nedávnych aktualizácií Windows 10 priniesla so sebou zmenu interných kódov 

niektorých klávesov na klávesnici. Jednou zo zmien bola aj zmena kódu klávesu CTRL. Táto 

zmena mala za následok, že stlačením klávesu ctrl+ENTER na ľubovoľnej položke menu v 

programe MZDY program neprešiel do režimu natavenia parametrov resp nastavenia 

prístupových oprávnení. Vo všetkých programoch, ktoré kláves CTRL umožňujú použiť, bola 

vykonaná programová úprava, ktorou program reaguje na stlačenie CTRL v starších verziách 

Windows (XP, 7, 8, staršie verzie W10) ale aj v aktuálnej verzii Windows 10. 

 

Ak vznikne chybový stav (mimoriadna situácia), program má možnosť odoslať technickú 

správu k vzniku mimoriadnej situácie mailom. Na odoslanie správy doteraz program využíval 

štandardného mailového klienta (spravidla Outlook). V prostrediach, kde ale žiaden mailový 

klient nie je nainštalovaný, odoslanie nebolo možné. Preto bola zrealizovaná úprava, ktorá 

umožní priame odoslanie mailu aj bez nainštalovaného štandardného mailového klienta. Pred 

odoslaním je možné upraviť text mailu, odosielateľa aj príjemcu (všetky uvedené údaje sú 

štandardne prednastavené). 

 

Inštalačný program novým spôsobom nastaví cestu pre vytváranie pracovných súborov, ktoré 

vznikajú počas práce programu. Pri štandardnej novej inštalácii je to adresár 

C:\FENIX\FOXWORK\MZD+[cvj], kde [cvj] je číslo organizácie. Pri reinštalácii program 

skontroluje, či sa v definícii adresára nachádza rozlišovací podadresár "...\MZD+[cvj]". V 

prípade že sa nenachádza, je do definície adresára automaticky doplnený. 

 

"Integrujúce väzby" sú v časti "Export" rozšírené o univerzálny export súborov podsystému 

do súborov formátov TXT, CSV, DBF, XLS. 
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Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov 

platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje 

preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB. 
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