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Zamestnancom môžeme 

pomôcť vytlačením žiadosti o 

vykonanie RZD

Od str. 38



Aj tu môžeme vyberať 

zamestnanca podľa časti 

jeho priezviska ...

















Zaslanie žiadosti je možné 

realizovať aj elektronicky, ak sú 

zadané údaje pre elektronické 

doručovanie pások



Program automaticky vytvorí 

mail a odošle ho ...



Mail je vytvorený aj 

odoslaný podľa nastavení 

pre e-pásku



U príjemcu mail vyzerá takto







Súhrnná informácia o odoslaných 

mailoch je v operatíve ...







Kombináciou klávesov 

CTRL+ENTER získame 

prístup k nastaveniu 

parametrov ...

Od str. 40







Teraz riadne spustíme 

spracovanie RZD

Od str. 41





Pri prvom spustení 

spracovania RZD



Prípravné činnosti pre RZD











Po prevzatí príjmov sa automaticky nastaví 

dátum požiadania na 15.02.2021 a typ RZ na „Z“ 

(zúčtovanie)







K údajom o príjmoch 

pracovníka sa môžeme 

dostať 3 spôsobmi



Tu môžeme aktualizovať 

prevzaté údaje



Od roku 2019 je 

tu nový údaj ...



... alebo môžeme pridať nové 

(na základe potvrdení)





Po zapísaní všetkých údajov 

program upozorní na prípadné 

prečerpanie príspevku na 

rekreáciu. Riešenie ???



K údajom o nárokoch na 

bonus sa môžeme tiež 

dostať 3 spôsobmi





Pri deťoch do 6 rokov veku 

sa od 2019/04 uplatňuje 

dvojnásobok ...



Tlačidlom „Oprava“ sa 

dostaneme k zadaniu ďalších 

údajov pre výpočet dane ...



Na základe žiadosti o RZD môžeme 

vyznačiť požiadavku na elektronické 

doručenie a tlač vyhlásenia / 

potvrdenia o použití 2%

Od str. 43



Následne sa automaticky aktivuje 

požiadavka na zrazenie aj „malého“ 

nedoplatku.

Ďalej môžeme vyznačiť 

požiadavku na uplatnenie  

nezdaniteľnej časti na DDS



Až po jej vyznačení sa zobrazí 

suma príspevkov upravená 

limitom ...



Toto je malý 

nedoplatok ...



Ak treba darovať 

2%, tak sa musí 

zraziť aj malý 

nedoplatok



Ak treba výsledok RZD 

doručiť elektronicky, ale nie 

sú na to zadané údaje, 

program nás upozorní ...







Preveríme si správnosť 

vygenerovania MZL z 

RZD do mesačných dát



Aj tu môžeme určiť 

zamestnanca časťou 

jeho priezviska





Vrátime sa do spracovania 

RZD a vytlačíme potrebné 

zostavy



Rôzne tlačové 

výstupy k RZD

Od str. 46





Ak bola zadaná požiadavka 

na doručenie výsledku RZD 

elektronicky, ...



Program sám pripraví a 

odošle mail



... A podá o odoslaní 

informáciu



Informácia o odoslaní sa nachádza 

aj v hlavnom okne RZD



U príjemcu mail vyzerá takto





Program podporuje aj hromadné 

rozoslanie výsledkov RZD na maily





Doporučené 

tlačivo pre rok 

2020 je nové, 

ale obsah sa 

„starému“ 

veľmi podobá





V hlavnom prehliadači RZD sú opticky 

označení zamestnanci s potvrdením, 

2%, zrážaním malého nedoplatku a 

požiadavkou na mail



Možnosť tlače II. Časti RZD (ak si 

zamestnanec musí podať DP sám



Pre tlačou je potrebné doplniť alebo 

upraviť potrebné údaje. Program 

pripraví iba celkové hodnoty z RZD.



V aktuálnom potvrdení 

sa už nezobrazujú 

dátumy.





Potvrdenie o 

zaplatení dane 

je od r.2019 

„povinné“ tlačivo 

a je povinnou 

prílohou k 

vyhláseniu o 

použití 2%





... Je tu aj údaj s 

dynamickým prepočtom 

sumy ...





Vyhlásenie o 

použití 2%  je 

oproti roku 2019 

takmer nezmenené



Hromadná tlač 

potvrdení o 

zaplatení dane je 

stále možná ...



Zvolíme si triedenie 

(program si sám vyberie 

iba tých zamestnancov, 

ktorí požiadali ...)



Určí sa dátum 

zrazenia ...





Potvrdenia 

môžeme hromadne 

odoslať mailom



Program sám vytvorí 

dokumenty a postupne 

rozošle všetkým ...



Z rozoslania sa vytvorí 

protokol, ale zoznam je aj 

v operatíve ...



Môžeme si vytlačiť 

zoznamy ...







Tento zoznam môže slúžiť 

ako podpisová listina na 

prevzatie potvrdení











Potvrdenia  za 2020 

ale aj 2021



Aj tu môžeme vybrať 

zamestnanca zadaním 

časti priezviska



Okrem iných údajov 

môžeme zvoliť 

elektronické doručenie



Pred vytlačením je možné pripravené 

údaje prezrieť prípadne upraviť







... Ak sme zvolili elektronické doručenie ...



Program sám vygeneruje a odošle mail











Štandardný postup spracovania RZD za rok 2020

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*) .

Od str. 51



Štandardný postup spracovania RZD za rok 2020

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 15.02.2020.

10.Vytlačíme 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



Štandardný postup spracovania RZD za rok 2020

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.




