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1.  LEGISLATÍVNE ZMENY  
Podsystém WMZD verzia 1.970 je už pripravená na výpočet miezd od 1.1.2014, ale je možné ju 

nainštalovať aj pred ročnou uzávierkou za rok 2013. 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. Opatrenie MPSVR 103/2013 – suma všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2012 

7. Opatrenie MPSVR 186/2013 o úprave súm životného minima od 1.7.2013 

8. Opatrenie MPSVR 328/2013 – limity pre zvýhodnenú brigádnickú prácu študentov 

9. Nariadenie vlády 321/2013 – ustanovenie minimálnej mzdy na rok 2014 

10. Oznámenie Štatistického úradu o výške priemernej mzdy ... v roku 2012 

11. ... a ďalšie 

 

Najdôležitejšími novinkami v roku 2013 boli pre spracovanie miezd nové podmienky pre dohody 

a najmä pre brigádnickú prácu študentov, vznik novej kategórie zamestnancov s tzv. odvodovou 

úľavou a postupné rozbehnutie prevádzky nového finančného portálu. 

 

Množstvo ďalších úprav vyplynulo z praktických požiadaviek na operatívne prehľady, 

elektronickú komunikáciu a z iných požiadaviek nevyplývajúcich priamo z legislatívy (požiadavky 

daňovej správy, Sociálnej poisťovne, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,...). 

Množstvo zmien v priebehu roka 2013 bolo realizovaných najmä v súvislosti s postupným 

upresňovaním detailov elektronickej komunikácie s daňovou správou, Sociálnou poisťovňu 

a zdravotnými poisťovňami. Realizovateľné úpravy boli priebežne zapracovávané do programu. 
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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. Nariadenie vlády 321/2013 ustanovuje minimálnu mzdu 

na rok 2014.  

Aktuálne hodnoty  konštánt sú nasledovné: 

 
 

Minimálna mzda pre rok 2012 je ustanovená nariadením vlády 343/2011: 
 
MINMZDAH : platná 201201-201212 ..............    1 ,880 € 
MINMZDAM : platná 201201-201212 ..............  327 ,20  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2013 je ustanovená nariadením vlády 326/2012: 

 
MINMZDAH : platná 201301-201312 ..............    1 ,941 € 
MINMZDAM : platná 201301-201312 ..............  337 ,70  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2014 je ustanovená nariadením vlády 321/2013: 

 
MINMZDAH : platná 201401-201412 ..............    2 ,023 € 
MINMZDAM : platná 201401-201412 ..............  352 ,00  € 
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1.2  Zdravotné poistenie 

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt, ktoré upravujú odvody do fondov zdravotného poistenia: 

 
Od roku 2011 sa minimum preddavku nestanovuje, a te da nie je 
potrebné stanovi ť konštantu MIMZDAZP 
 
PRIEMNHM : platná 201201-201212 ..............   76 9,00   € 
PRIEMNHM : platná 201301-201312 ..............   78 6,00   € 
PRIEMNHM : platná 201401-201412 ..............   80 5,00   € 
 
PRIEMNHR : platná 201201-201212 ..............  922 8,00 € 
PRIEMNHR : platná 201301-201312 ..............  943 2,00 € 
PRIEMNHR : platná 201401-201412 ..............  966 0,00 € 
 

 

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 4. Štandardne sa zadáva medzera alebo 

0 (nula). 

Horná hranica VZ pre odvádzanie preddavkov je pre rok 2014 stanovená na sumu 4025,00. 

 

Novelou zákona o Zdravotnom poistení sa zavádza nová povinnosť odvodu zdravotného 

poistného z vyplatených dividend formou zrážky preddavku vo výške 14% z vyplatenej 

sumy, maximálne zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Odvodovú 

a oznamovaciu povinnosť má platiteľ (ten, kto vypláca dividendu). Oznamovacia povinnosť 

(príslušnej zdravotnej poisťovni) je do 8 dní po vyplatení a odvodová povinnosť je do 8. dňa 

nasledujúceho mesiaca. Týka sa to však iba subjektov so sídlom na území SR a iba dividend zo 

zisku z účtovného obdobia, ktoré začalo po 31.12.2012. Príjemcovi sa suma zahrnie do RZZP 

podobne, ako v minulom roku. Príjemca ale už nemusí zdravotnej poisťovni nič oznamovať. Na 

vykazovanie týchto odvodov je určené nové samostatné tlačivo. 
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DOHODY  

 

Novelou zákona o Zdravotnom poistení sa zaviedla nová odvodová povinnosť z príjmu z dohôd. 

Nová odvodová povinnosť sa týka všetkých dohôd okrem: 

• brigádnickej práce študenta 

• dohôd starobných dôchodcov 

• dohôd invalidných dôchodcov a invalidných výsluhových dôchodcov 

• dohôd výsluhových dôchodcov po dovřšení dôchodkového veku 

Dohodár, ktorého sa týka odvodová povinnosť, sa považuje za zamestnanca a platia preňho 

rovnaké sadzby poistného ako pre riadnych zamestnancov. Pre účely zdravotného poistenia sa 

nelíšia dohody s pravidelným a nepravidelným príjmom. 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v priebehu roka 2013 viackrát aktualizoval 

opatrenie 3/x/2009. Aktualizáciou sa aspoň čiastočne upresnili pravidlá prihlasovania 

a odhlasovania dohodárov. Zjednodušene sa dá povedať, že dohodári s pravidelným 5-dňovým 

rozvrhom práce sa prihlasujú pri vzniku dohody a odhlasujú pri jej zániku. Ostatní dohodári sa 

prihlasujú iba na dni skutočného výkonu práce.  

Pri nepravidelne vyplácaných príjmoch sa dohodár prihlasuje a odhlasuje na posledný deň 

mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom k vyplateniu odmeny (alebo čiastočnej odmeny) 

došlo. 

Prihlasovanie a odhlasovanie sa vykonáva iba vtedy, ak dochádza ku vzniku alebo zániku 

poistného vzťahu daného človeka. Teda ak vzniká alebo  zaniká dohoda popri riadnom 

pracovnom vzťahu, tak sa pracovník ani neprihlasuje ani neodhlasuje. Rôzne kombinácie 

a postupy pri nich popisujú vo svojich materiáloch jednotlivé zdravotné poisťovne. 
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ZAMESTNANCI S  ODVODOVOU ÚĽAVOU – DLHODOBO NEZAMESTNANÍ  

Novelou zákona 580/2004, ktorá je účinná od 1.11.2013, sa zavádza nový typ zamestnanca 

(podľa §11 ods.7 písm. v) ), tzv. zamestnanec s odvodovou úľavou. Podmienky na uplatnenie 

odvodovej úľavy sú: 

• pracovný pomer bol uzatvorený s „dlhodobo nezamestnaným“ (12 mesiacov) 

• mesačný príjem nie je vyšší ako 67% priemernej mesačnej mzdy 

• ZP neeviduje pohľadávku voči zamestnávateľovi 

• zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tohto zamestnanca 

• úľavu na poistnom je možné využiť najviac 12 mesiacov  

Úľava znamená, že za takéhoto zamestnanca platí zdravotné poistenie štát. Znamená to, že 

zamestnanca riadne prihlasuje zamestnávateľ s novým kódom 1W a súčasne aj s kódom 2. Oba 

záznamy musia mať rovnaký dátum začiatku (Metodické usmernenie 3/6/2009 Úradu). 

Na mesačnom výkaze, resp. v dávke 514 sa vykazuje takýto zamestnanec podľa 

aktualizovaného metodického usmernenia 3/7/2008 takto: 

• Započíta sa do počtu prihlásených zamestnancov 

• Započíta sa do počtu všetkých zamestnancov 

• Nezapočíta sa do počtu zamestnancov, za ktorých sa platí poistné 

• Jeho dni sa nezapočítajú do počtu dni 

• Jeho príjem sa nezapočíta do celkového príjmu  

• Jeho vymeriavací základ sa nezapočíta do celkového vymeriavacieho základu 

• Vytvorí sa záznam v zozname zamestnancov, v ktorom sa uvedie: 

o rodné číslo 

o počet dní 

o výška príjmu 

o výška vymeriavacieho základu 

o sadzba preddavku: uvedie sa hodnota 0 (nula !) 

o suma preddavku: uvedie sa 0 (nula !) 

Ak v niektorom mesiaci dôjde k porušeniu niektorej z uvedených podmienok (napr. vyšším 

príjmom), tak úľava prestáva za daný mesiac platiť a už sa neobnovuje. V danom mesiaci treba 

ukončiť v dávke 601 platnosť úľavy kódom 1W a ďalej sa s týmto zamestnancom pracuje ako 

s bežným iným zamestnancom. 
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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 2014 už neplatia prechodné ustanovenia. 

Termíny a povinnosti sa riadia Metodickým usmernením ÚDZS 3/x/2008 a vyhláškou 130/2012. 

V MÚ je stanovená povinnosť zamestnávateľa doručiť Zdravotnej poisťovni do 28.2.2014 výkaz 

s predpísanými údajmi za jednotlivých zamestnancov (čl.2 ods. 5), avšak vyhláška túto 

povinnosť de facto ruší. 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 30.9.2014. Nedoplatok je zamestnávateľ povinný uhradiť do 45 dní od nadobudnutia 

platnosti výsledku RZZP alebo do 15 dní podať námietku. ZP uhradí preplatok znížený po 

zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na 

podanie námietky. 
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1.3  Sociálne poistenie 

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt pre odvody do fondov sociálneho poistenia: 

VSEOVZM : platný 201201-201212 ..............   769 ,00   € 
VSEOVZM : platný 201301-201312 ..............   786 ,00   € 
VSEOVZM : platný 201401-201412 ..............   805 ,00   € 
 
VSEOVZR : platný 201201-201212 ..............  9228 ,00 € 
VSEOVZR : platný 201301-201312 ..............  9432 ,00 € 
VSEOVZR : platný 201401-201412 ..............  9660 ,00 € 
 

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu sú každoročne zverejňované na základe údajov 

Štatistického úradu SR opatrením MPSVR. Údaje za rok 2012 (platné pre rok 2014) boli 

stanovené Opatrením MPSVR SR č. 103/2013. 

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 stanovená na 5-násobok všeobecného 

vymeriavacieho základu – v roku 2014 je to suma 4025 €. 

ÚRAZOVÉ POISTENIE  

Zverejnením úplného znenia zákona (zákonom 174/2008) sa predlžuje prechodné obdobie pre 

úrazové poistenie do 31.12.2009. To znamená, že v roku 2008 a 2009 sa sadzba úrazového 

poistenia nezvyšovala ani neznižovala o čiastky vyplývajúce inak zo zákona (§134), ale zostala 

po celý rok v hodnote 0,8%. (§293ag, ods.(1) a (2)) 

Ďalšími novelami sa postupne platnosť tohto „zjednodušenia“ posúvala až po 31.12.2013 

Zákon 338/2013 v prechodných ustanoveniach v §293cy stanovuje s platnosťou od 1.1.2014 do 

31.12.2017 platenie ÚP vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu, pričom ustanovenia §134 

o zvýšení a znížení sa nepoužijú. 
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DOHODY  

 

Jednou za najdôležitejších zmien v legislatíve v roku 2012, ktorá v roku 2013 predstavovala 

jednu z najťažších zmien vo vykazovaní poistného na SP, bola principiálna zmena prístupu 

k dohodám. V oblasti sociálneho poistenia ide o úplnú zmenu v spracovaní dohodárov: vo 

všeobecnosti sa dá skonštatovať, že dohodári sú postavení na roveň riadnemu zamestnancovi 

(pozri aj zmeny v Zákonníku práce). Niekoľko nesystémových zmien v zákone 461/2003 

spôsobilo, že agenda spracovania dohodárov je príliš rozsiahla a komplikovaná, a to tak zo 

strany SP, ako aj zamestnávateľa. Pre správny výpočet výšky poistného je potrebné každý 

pracovný vzťah (vrátane dohôd) evidovať úplne samostatne s množstvom údajov týkajúcich sa 

toho-ktorého pracovného vzťahu: dátum vzniku a ukončenia príslušného pracovného 

(poistného) vzťahu, jeho typ, spôsob odvádzania do jednotlivých poistných fondov, typ 

vyplácania príjmu (pravidelný / nepravidelný), .... V prípade brigádnickej práce študentov je 

potrebné evidovať oznámenie a čestné vyhlásenie študenta, ktorým si sám určuje, či jeho 

dohoda bude dohoda „s výnimkou“,  teda taká, pri ktorej sa neodvádza poistné do SP, IP a RFS. 

Toto však platí iba v prípade, ak v danom mesiaci nepresiahne jeho príjem limitnú hodnotu: tá 

bola v roku 2013 pre študenta do 18 rokov 66€ a pre študenta nad 18 rokov 155 €. V roku 2014 

sú to hodnoty 68€ a 159€ (stanovené v opatrení MPSVR SR 328/2013). Ak túto sumu jeho 

príjem presiahne, tak sa do SP, IP a RFS platí poistné iba z rozdielu príjmu a limitnej hodnoty. 

V tom prípade ale vzniká k 1. dňu daného mesiaca poistný vzťah (iba na dôchodkové poistenie) 

a je potrebné tohto študenta na DP „doprihlásiť“. Ak následne v nasledujúcom mesiaci príjem 

bude menší ako limit, poistný vzťah zaniká a je potrebné študenta iba z DP „doodhlásiť“. 
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ZAMESTNANCI S  ODVODOVOU ÚĽAVOU – DLHODOBO NEZAMESTNANÍ  

Novelou zákona 461/2003, ktorá je účinná od 1.11.2013, sa zavádza nový typ zamestnanca 

(podľa §4 ods.1 písm. d) ), tzv. zamestnanec s odvodovou úľavou. Podmienky na uplatnenie 

odvodovej úľavy sú: 

• pracovný pomer bol uzatvorený s „dlhodobo nezamestnaným“ (12 mesiacov) 

• mesačný príjem nie je vyšší ako 67% priemernej mesačnej mzdy 

• SP neeviduje pohľadávku voči zamestnávateľovi 

• zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tohoto zamestnanca 

• úľavu na poistnom je možné využiť najviac 12 mesiacov  

Úľava znamená, že za takéhoto zamestnanca platí zamestnávateľ poistné iba do fondov ÚP 

a GP. Do ostatných poistných fondov neplatí nič ani zamestnanec ani zamestnávateľ. 

Ak v niektorom mesiaci dôjde k porušeniu niektorej z uvedených podmienok (napr. vyšším 

príjmom), tak úľava prestáva za daný mesiac platiť a už sa neobnovuje. V danom mesiaci treba 

zamestnanca „doprihlásiť“ na zvyšné fondy a ďalej sa s týmto zamestnancom pracuje takmer 

ako s bežným iným zamestnancom. 

Ak po 12 mesiacoch tento pracovný pomer skončí a dôjde k doplateniu nejakej sumy v súvislosti 

s týmto pracovným pomerom, má sa táto suma rozpočítať na všetky mesiace trvania tohto 

pracovného vzťahu a znova preveriť splnenie všetkých podmienok odvodovej úľavy. Ak budú 

podmienky dodatočne porušené vyšším príjmom, tak je potrebné za celé obdobie zamestnanca 

doprihlásiť na zvyšné poistné fondy, poistné dopočítať a odviesť. Ak mal zamestnanec 

v dotknutých mesiacoch obdobia, ktoré by inak boli považované za prerušenie poistenia (ale 

k nemu nedošlo, lebo poistenie neexistovalo), tak treba prostredníctvom RLFO dooznamovať aj 

takto dodatočne vzniknuté prerušenia dodatočne vzniknutého poistenia. 

Celý, veľmi komplikovaný postup pri dodatočných zmenách pri takomto zamestnancovi je 

popísaný na www stránke SP. 
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KONATELIA , ŠTATUTÁRI ... S ÚČASŤOU NA MAJETKU ASPOŇ 50% 

Novelou zákona 461/2003 s účinnosťou od 1.1.2014 sa ustanovuje, že zamestnanci, ktorí sú 

súčasne štatutármi alebo členmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa a majú majetkovú účasť 

na majetku zamestnávateľa aspoň vo výške 50%, prestávajú byť „zamestnancami“ na účely 

garančného poistenia – t.j. od 1.1.2014 sa za takýchto zamestnancov nebude platiť garančné 

poistenie. 

Zamestnávateľ má povinnosť túto skutočnosť oznámiť sociálnej poisťovni prostredníctvom 

RLFO. Ak ide o nového zamestnanca, tak na RLFO / prihláška uvedie, či je alebo nie je daný 

zamestnanec s predmetnou majetkovou účasťou. 

Každú zmenu (teda aj v tomto údaji) je zamestnávateľ povinný oznámiť SP prostredníctvom 

RLFO / zmena do 8 dní od zmeny. 

Ak zamestnávateľ zamestnáva takéhoto zamestnanca k 31.12.2013 a pracovný vzťah pokračuje 

aj po 1.1.2014, oznamuje zamestnávateľ túto skutočnosť RLFO / zmena do 31.1.2014. 
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 Pre ďalší popis a  použitie vo výkazoch sa budú používať pre jednotlivé typy pracovných / 

poistných vzťahov tieto označenia a skratky: 

 

Legenda: 

KÚ: kód PV používaný v programe FENIX MZD 

NP: dohodnutý je nepravidelný príjem 

XML: kód, ktorý je potrebné použiť v súboroch XML pre elektronické podanie 

RLFO: kód, ktorý je potrebné použiť v listinnej forme RLFO 

MV: kód, ktorý je potrebné použiť v listinnej forme mesačného výkazu (červený) 

VPP: kód, ktorý je potrebné použiť v listinnej forme výkazu poistného a príspevkov (zelený) 
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Vzhľadom na to, že celý systém určenia povinnosti platenia do jednotlivých poistných fondov je 

rozsiahly, uvádzame základnú orientačnú tabuľku pre určenie platenia do fondov pre rôzne typy 

dohodárov (určenie pre platenie príspevkov do jednotlivých fondov pre riadnych zamestnancov 

sa v podstate nemení). 

Tabuľka platenia poistného z dohôd v roku 2014: 

DoBPŠ Ostatné dohody 

S výnimkou 

 

Do limitu Nad limit 

 

Bez výn. 
Dôchodca 

*1) 

 

Ostatní 

Druh príjmu PP NP PP NP PP NP PP NP PP NP 

NP – nemocenské p. - - - - - - - - + - 

SP – starobné p. - - *2) *2) + + + + + + 

IP – invalidné p. - - *2) *2) + + *3) *3) *3) *3) 

PvN – p.v nezamest. - - - - - - - - *4) - 

ÚP – úrazové p. + + + + + + + + + + 

GP – garančné p. + + + + + + + + + + 

RF – rezervný fond - - *2) *2) + + + + + + 

ZP – zdravotné p. - - - - - - - - + + 

PP  pravidelný príjem 

NP  nepravidelný príjem 

+  poistné sa platí 

-   poistné sa neplatí 

*1) starobný dôchodca, invalidný dôchodca, výsluhový dôchodca v dôchodkovom veku 

a invalidný výsluhový dôchodca 

*2) poistné sa platí zo sumy presahujúcej limitnú hodnotu podľa veku študenta 

*3) Poistné na IP sa neplatí, ak zamestnanec 

• má priznaný starobný dôchodok 

• má priznaný predčasný starobný dôchodok 

• je poberateľ výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku 

*4) Poistné na PvN sa neplatí, ak zamestnanec 

• má priznaný starobný dôchodok 

• má priznaný predčasný starobný dôchodok 

• je poberateľ ID (40%-100%) v dôchodkovom veku 
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• je poberateľ ID nad 70% 

 

Ak zamestnanec, ktorý ma priznaný predčasný starobný dôchodok, začne pracovať na dohodu, 

vzniká mu povinné starobné poistenie a ako dôsledok mu bude pozastavená výplata 

predčasného dôchodku. 

 

Vykazovanie a platenie poistného z dohôd s pravidelným príjmom: 

poistné z dohôd s pravidelným príjmom sa vypočíta v danom mesiaci z dosiahnutého príjmu 

a vykáže sa na MV (Mesačnom výkaze – červenom) spolu s poistným k riadnym pracovným 

pomerom s pravidelným príjmom. Lehota na podanie výkazu a zaplatenie poistného sa oproti 

roku 2013 nemení. 

 

Vykazovanie a platenie poistného z dohôd s nepravidelným príjmom: 

poistné z dohôd s nepravidelným príjmom sa vypočíta v mesiaci, v ktorom sa daná dohoda 

končí, z príjmu dosiahnutého za celú dobu trvania dohody. Celkový príjem sa rozpočíta 

rovnomerne na všetky mesiace trvania tejto dohody, z každého mesiaca sa samostatne vypočíta 

poistné a v celkovej sume sa vykáže na VPP (výkaz poistného a príspevkov – zelený) za 

obdobie, v ktorom došlo k skutočnému vyplateniu príjmu (spravidla nasledujúci mesiac). Lehota 

na podanie výkazu a zaplatenia poistného je do 8. dňa ďalšieho nasledujúceho mesiaca. 

Obrovským nedoriešeným problémom pri dlhodobejších dohodách je technické zabezpečenie 

reálnej možnosti zrazenia celého poistného (za celú dobu trvania dohody) pri poslednej výplate. 
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RLFO, prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov: 

 

Vzhľadom na úplnú zmenu v systéme evidencie „zamestnancov“ sa výrazne zmenil aj RLFO 

(registračný list fyzickej osoby). Nový registračný list začala SP používať od 27.12.2012. 

V priebehu roka 2013 bol jeho obsah a formálna štruktúra viackrát modifikovaný. Ku dňu 

písania tohto materiálu stále neboli zosúladené skutočné kontroly pri preberaní XML k RLFO 

a formálny popis požiadaviek na obsah a formu XML RLFO. Preto v tejto oblasti očakávame 

ďalšie zmeny. 

Záhlavie a údaje o zamestnancovi v novom RLFO sú nasledovné: 
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Ako sa má nový RLFO používať v jednotlivých prípadoch? 

 

Pokračujúce dohody: 

(t.j. dohody uzatvorené pred 1.1.2013 a pokračujúce aj ďalej) by sa už v roku 2014 nemali 

vyskytnúť. 

 

Nové dohody: 

pred začatím výkonu práce je potrebné podať prihlášku so správnym uvedením typu 

zamestnanca. Do dátumu vzniku právneho vzťahu sa zapíše skutočný dátum vzniku dohody. Do 

dátumu vzniku poistenia je možné zapísať ten istý dátum. V nasledujúci deň po skončení 

dohody je potrebné podať odhlášku s uvedením správneho typu zamestnanca, do dátumu 

vzniku právneho vzťahu treba zapísať skutočný dátum vzniku dohody a do dátumu zániku 

poistenia treba zapísať dátum skončenia dohody. 

 

Brigádnická práca študenta (pravidelný príjem): 

 Zmeny prihlásenia na základe uplatnenia výnimky. 

Ak študent pred uzatvorením DoBPŠ nepodpísal vyhlásenie o výnimke, tak ho prihlasujeme ako 

typ G (DoBPŠ, ZECD3). Ak v priebehu dohody vyhlásenie podpíše, tak pred 1. dňom mesiaca, 

na ktorý má výnimka platiť, je potrebné podať „doodhlášku z DP“ (dôchodkového poistenia = 

SP,IP,RF) s dátumom zániku poistenia v posledný deň predchádzajúceho mesiaca. Typ 

zamestnanca bude ZECDDPP. Jeho typ v registri zamestnancov sa zmení na I (DoBPŠD, 

ZECD4). Ak ďalej v priebehu dohody na niektorý mesiac vyhlásenie k výnimke nepodpíše, tak 

pred 1. dňom mesiaca, na ktorý už výnimka neplatí, ho musíme „doprihlásiť na DP“ s dátumom 

vzniku poistenia v prvý deň mesiaca, v ktorom výnimka už neplatí. Typ zamestnanca bude opäť 

ZECDDPP. Jeho typ v registri zamestnancov sa zmení na G (DoBPŠ, ZECD3). 

Ak študent pred uzatvorením DoBPŠ vyhlásenie o výnimke podpísal, tak ho prihlasujeme ako 

typ I (DoBPŠD, ZECD4). Ak v priebehu dohody vyhlásenie na niektoré mesiace podpíše / 

nepodpíše, postupuje sa rovnako. 
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 Zmeny prihlásenia na základe dosiahnutého príjmu. 

Tieto zmeny môžu nastať iba pre študenta, ktorý má v danom mesiaci podpísané vyhlásenie 

k výnimke. 

Ak je k 1. dňu mesiaca v registri poistencov zaregistrovaný ako I (DoBPŠD, ZECD4) a jeho 

príjem v mesiaci presiahne limitnú sumu, tak pred podaním MV (mesačného výkazu) je 

potrebné ho doprihlásiť na DP s kódom ZECDDPP k 1. dňu mesiaca. Jeho stav v registri sa k 1. 

dňu mesiaca zmení na G (DoBPŠ, ZECD3). 

Ak je k 1. dňu mesiaca v registri poistencov zaregistrovaný ako G (DoBPŠ, ZECD3) a jeho príjem 

v mesiaci nedosiahne limitnú sumu, tak pred podaním MV (mesačného výkazu) je potrebné ho 

doodhlásiť z DP s kódom ZECDDPP k 1. dňu mesiaca. Jeho stav v registri sa k 1. dňu mesiaca 

zmení na I (DoBPŠD, ZECD4). 

V ostatných prípadoch nie je potrebné RLFO podávať. 

 

Graficky sa proces prihlásenia a následného doprihlasovania / doodhlasovania na základe 

výnimky a na základe príjmu dá znázorniť takto: 
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Pre DoBPŠ s nepravidelným príjmom platia pravidlá obdobne, ale všetko sa vykoná za mesiac, 

v ktorom dohoda končí. 
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1.4  Daň z príjmov 

VÝPOČET NEZDANITE ĽNEJ ČASTI NA DAŇOVNÍKA  

Pre rok 2013 je hodnota nezdaniteľnej časti ZD 3735,94. Pre výpočet odpočítateľnej 

nezdaniteľnej časti ZD sa použije nasledujúca tabuľka: 

Základ dane Nezdaniteľná časť 

<=19 458,00 3 735,94 

>34 401,75 0 

Inak 8 600,436-0.25*príjem 

 

Od tejto sumy sa odráta výška starobného dôchodku 

VÝPOČET NEZDANITE ĽNEJ ČASTI NA MANŽELSKÉHO PARTNERA  

Základ dane daňovníka Nezdaniteľná časť 

<=34 401,75 3 735,94-vpmp 

>49 345,488 0 

Inak 12 336,372-0.25*ZD-vpmp 

 

POZOR! Toto je veľmi zjednodušená verzia 

Vpmp=vlastný príjem manželského partnera 

Táto suma sa upraví podľa počtu mesiacov spolužitia manželov v spoločnej domácnosti. Za rok 

2013 sú sprísnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželského partnera.  

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

 

VÝPOČET PREDDAVKU NA DA Ň 

ako aj výpočet dane bol výrazne zmenený. Od roku 2013 sa opúšťa princíp rovnej dane 

a vraciame sa k progresívnej dani. Tá má v roku 2014 sadzbu 19% pre zdaniteľný príjem do 

výšky 2918,53 € a sadzbou 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 
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hodnota je 316,94 € a nemá klesajúci charakter ako pri RZD). Preddavok 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 2014 sa teda vypočíta ako úhrn zdaniteľných príjmov znížený o  

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

• nezdaniteľnú časť základu dane v sume 316,94 € 

Preddavok sa pre zdaniteľnú mzdu do výšky 2918,53 ako 19%, a pre zdaniteľnú mzdu vyššiu 

ako 2918,53 ako súčet 554,5207 (=2918,53*19%) + 25% zo sumy presahujúcej 2918,53. 

Od preddavku dane sa odpočíta daňový bonus vo platnej mesačnej výške (t.j. 21,41 €). 

Výsledný rozdiel môže byť aj záporný! 

Konštanta pre daňový bonus na dieťa pre 2014/01 – 2014/06 je: 

 DP_BONUS: mesačná hodnota: 21,41 € 

 

ZDAŇOVANIE HONORÁROV  

od roku 2013 dochádza k zmene zdaňovania honorárov za príležitostné príspevky autorov do 

novín, rozhlasu a televízie. Štandardne sa honorár zdaní zrážkovou daňou v sadzbe 19%. Od 

hrubého príjmu sa môže odpočítať iba príspevok do LF vo výške 2%. Paušálne výdavky už nie. 

Ak sa autor a platiteľ vopred písomne dohodnú, je možné zrážkovú daň nezraziť. Platiteľ iba 

zrazí 2% do LF a zvyšnú sumu vyplatí autorovi. Ten si príjem zdaní v ročnom zúčtovaní alebo 

v daňovom priznaní. Platiteľ je povinný takúto dohodu správcovi dane oznámiť do 15. dňa po 

skončení roka, v ktorom takáto dohoda bola uzatvorená. 

POUKÁZANIE 2% ZAPLATENEJ DANE  

v roku 2014 môže zamestnanec poukázať 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2013 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 je doporučené. Tlačivo je pre rok 2014 mierne zmenené. 

Zverejnené sú 2 alternatívy tlačiva, pričom oprávnená osoba si môže zvoliť, ktoré tlačivo 

použije. 
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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 vo finančnom 

spravodajcovi 12/2013 alebo na internetovej stránke www.finance.gov.sk. Ide najmä o tieto 

vzory: 

• Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO 

• 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 . . .  sa oproti roku 2013 nezmenil. 

Hlásenie o vyúčtovaní dane . . . za rok 2013 je mierne zmenené. V čase písania tohto materiálu 

nebola nová forma určená pre použitie v programoch k dispozícii.  
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1.5  Zákonník práce 

V roku 2013 došlo v Zákonníku práce iba k jednej nevýraznej zmene (Nález ústavného súdu 

233/2013), ktorá nemala žiaden vplyv na funkcie programu MZDY. 
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1.6  Elektronická komunikácia s FSSR 

V novembri 2012 oznámilo finančné riaditeľstvo používateľom systému EZU (Elektronický zber 

údajov), že od 1.12.2012 končí funkčnosť systému EZU a všetci užívatelia EZU budú 

automaticky presmerovaní do systémov eDane a eTax. Súčasne im bude vygenerovaný a 

doručený nový ID a prístupový kód. Ďalšia elektronická komunikácia s FSSR bude možná už iba 

cez systémy eDane alebo eTax. 

Portál drsr.sk bol v plnom rozsahu zrušený dňa 27.12.2013 a nový portál finančnej správy SR 

bol spustený od 1.1.2014 s postupným pridávaním jednotlivých funkcií. Povinnosť podávať 

všetky podania výhradne elektronickou cestou pre platiteľov DPH sa tentokrát už nezmenila a 

teda od 1.1.2014 má každý platiteľ DPH povinnosť všetky daňové podania realizovať výhradne 

elektronicky, a to priamo cez nový portál alebo s využítím daňovej aplikácie eDane. 

V programe sa táto skutočnosť prejaví iba tým, že možnosť odoslania XML dokumentov má 

nový tvar: 
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1.7  Rekapitulácia:  

 

V tejto časti sú uvedené rôzne číselné konštanty, ktoré sú potrebné pre výpočet miezd od 

januára 2014. 

 

Číselné hodnoty pre sadzby, minimá a maximá jednotlivých fondov pre rok 2014 v € sú: 

Poistenie Zam-nec Zam-tel Min Max 

NP 1,4 1,4 - 4025,00 

SP 4 14 - 4025,00 

IP 3 3 - 4025,00 

PvN 1 1 - 4025,00 

ÚP –- 0,8 - Nie je 

GP –- 0,25 - 4025,00 

PdRF –- 4,75 - 4025,00 

ZP 4/2 10/5 - 4025,00 

 

Zaokrúhľovanie: 

Údaj 
Poč.des. 

miest 

Typ 

zaokr. 

Vymeriavacie základy sociálneho poistenia 2  Nadol  ↓ 

Poistné do fondov sociálneho poistenia 2  Nadol  ↓ 

Vymeriavací základ zdravotného poistenia 2  Nadol  ↓ 

Poistné na zdravotné poistenie 2  Nadol  ↓ 

DVZ pre náhradu príjmu (zamestnávateľ) 4  Nadol  ↓ 

DVZ pre nemocenské dávky (SP) 4  Nahor  ↑ 
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Daň z príjmov: 

 

Pre spracovanie za rok 2013: 

Údaj Hodnota 

Sadzba dane pre Zd.mzdu do výšky 2866,81 19% 

 Sadzba dane pre Zd.mzdu presahujúcu 2866,81  25% 

 Nezdaniteľná čiastka – mesačne 311,32 

 Nezdaniteľná čiastka – rok 3735,94 

 Daňový bonus na 1 dieťa do 30.6.2013 21,03 

 Daňový bonus na 1 dieťa od  1.7.2013 21,41 

 Životné minimum 194,58 

 

Pre spracovanie za rok 2014: 

Údaj Hodnota 

Sadzba dane pre Zd.mzdu do výšky 2918,53 19% 

 Sadzba dane pre Zd.mzdu presahujúcu 2918,53  25% 

 Nezdaniteľná čiastka – mesačne 316,94 

 Nezdaniteľná čiastka – rok 3803,33 

 Daňový bonus na 1 dieťa do 30.6.2014 21,41 

 Daňový bonus na 1 dieťa od  1.7.2014 ???? 

 Životné minimum 198,09 
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2.  INŠTALÁCIA PODSYSTÉMU MZDY  
Z pohľadu aktuálneho obdobia spracovania PS MZDY doporučujeme verziu s označením V-

2.000   inštalovať po ukončení ročného spracovania za obdobie Ultimum 2013 v období 

Január 2014. Inštaláciu verzie 1.970 alebo vyššej je potrebné vykonať pred výpočtom 

miezd za obdobie január 2014. 

 

2.1  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 "Download". Inštalačné sady je možné stiahnuť z dvoch volieb: 

• Software Fénix 

• Test verzie 

SOFTWARE FÉNIX  

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 "Viac" je možné prehliadať celý zoznam zmien v programe. Samotnú 

inštaláciu podsystému MZDY vykonáme aktivovaním služby "Download". 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 
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spoločnosti COMPEKO, spol.s r.o. V prípade nesúhlasu sa proces inštalácie okamžite 

ukončí. Súhlasné stanovisko aktivuje vlastný proces inštalácie, ktorý je identický 

s procesom inštalácie napr. z CD nosiča. 

TEST VERZIE  

V tejto časti sa nachádza testovacia inštalačná sada WIN verzie podsystému MZDY 

s popisom všetkých zapracovaných zmien v programe. Pre prípadných záujemcov slúži na 

prednostné zoznámenie sa s pripravovanými zmenami v programe, ktoré ešte neboli 

oficiálne uvoľnené do distribúcie, pretože ešte neprešli predpísanými testami. Priebeh 

a vlastnosti inštalačného procesu sú zhodné s inštaláciou aktuálnej distribuovanej verzie 

podsystému MZDY. 

 

2.2  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". Počas inštalácie sa vždy 

prevezmú z distribičnej sady kompletné definície mzdových zložiek pre poistné fondy 

(900*, 901*, 902*, 903* a 9S**). 

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“ 
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• 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" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný.  

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 pre bežný 

rok a január nasledujúceho roka. 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 

v 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. 
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2.3  Úpravy potrebné pre rok 2014 

AUTOMATICKÉ ÚPRAVY PO ČAS INŠTALÁCIE  

Číselník "Tabuľky údajov" má rozšírenú štruktúru o obdobia, ktroré určujú interval 

platnosti tabuľky.  Zmenu si vyžiadala rozdielna hodnota hranice progresívnej dane v 

tabuľke údajov "DANM - Tabuľka k výpočtu preddavku na daň mesačnou sadzbou" pre 

roky 2013 a 2014. Inštalačný program automaticky interne uzavrie horný interval platnosti 

tabuľky pre všetky tabuľky s nedefinovaným horným intervalom platnosti. 

 

MANUÁLNE ÚPRAVY PRED VÝPO ČTOM MIEZD ZA JANUÁR 2014 

Manuálne úpravy pred výpočtom miezd za január 2014 nie sú potrebné. 
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3.  ROČNÁ UZÁVIERKA  

3.1  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. 

 

3.2  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.  
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c) Vytlačíme mzdový list 

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

mzdové listy za všetkých pracovníkov. 

 

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) 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. 

 

f) Nastavíme zápočet dôb od predchádzajúcich zamestnávateľov 

V režime  "Vstupy" vo voľbe  "Aktualizácia kmeňových údajov" pomocou obrazovky 

"OKO2 - Osobné údaje - ZAVEDENIE" alebo "OK99 - Započítateľné doby a dovolenka" 

skontrolujeme a prípadne opravíme údaje  zápočtu  doby  od  predchádzajúcich   

zamestnávateľov  v položkách "Započít.roky-P.zam" a "Započít.dni- P.zam". 

Odpracované roky a dni  u  súčasného  zamestnávateľa   k  1.1.  uzatváraného  roka 

zapíšeme do položiek "Započít.roky k  1.1." a "Započít.dni k 1.1.". Údaje započítanej 

doby  u súčasného zamestnávateľa  v  bežnom  roku   sa  aktualizujú  automaticky  pri  

uzatvorení  roka. Vyplnenie  týchto údajov  nie je  potrebné  pre  správne  určenie  

nároku  na dovolenku v budúcom roku počas vykonávania ročnej uzávierky. Prepočet 

nárokov na dovolenku sa vykoná v súlade s novelou Zákonníka práce platnou od 

1.9.2011. 

 

g)  Vytlačíme   zostavu  „Podklad pre ELDP“ 

V režime "Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie", "Podklad pre ELDP" 
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vytvoríme podklady a vytlačíme "Evidenčný list dôchodkového poistenia". Pri vytváraní 

tejto zostavy je potrebné nastaviť obdobia 201301-201312. Určíme typ ELDP 

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

mzdových zložiek. 

 

 
 

V nasledujúcom kroku výpočtu podkladov pre ELDP je umožnená manuálna úprava 

údajov a následne sa realizuje tlač vyplneného tlačiva ELDP. 

 

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 201301-201312 Nezdanite ľné minimun "R"  3 735.94 
 

DP_BONUS   201301-201312      Da ňový bonus na die ťa - rok   254.64 
DP_BONUS M 201207-201306      Da ňový bonus na die ťa – mesiac    21.03 
DP_BONUS M 201307-201406      Da ňový bonus na die ťa – mesiac    21.41 

 
 

i)  Skontrolujeme  mzdové zložky pre výpočet potvrdenia o príjmoch 

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

Potvrdenie o príjmoch...", 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. 

 

Obsah Hodnota parametra 

Úhrn príjmov 911A,911C 

-z toho príjmy z dohôd 63 
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Poistné a príspevky 901,90R1,9392,9S1 

-z toho poistné na SP 9011,9012,9013,9014,901H,901I,901J,901K,9S1,

-9S1Z 

-z toho poistné na ZP 901Z,901Y,90R1,9S1Z 

Úhrn preddavkov na daň 9113 

Nezdaniteľná časť 9102 

Daňový bonus 9114 

DDS zamestnanec (bežný rok) 9341,9343,9346,9348 

DDS,ÚS,ŽP zamestnávateľ (bežný rok) 9342,9347,9349 

DDS zamestnanec (min. rok) 9341,9343,9346,9348 

DDS,ÚS,ŽP zamestnávateľ (min. rok) 9342,9347,9349 

Úhrn príjmov (daň vyberaná zrážkou) 911A,911C 

Poistné a príspevky (daň vyberaná zrážkou) 901,90R1,9392,9S1 

-z toho poistné na ZP (daň vyberaná zrážkou) 901Z,90R1,9392 

 Úhrnná suma dane (daň vyberaná zrážkou) 912Z 

 Suma dobrov. príspevkov SDS 949 

 

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. 

• 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. 
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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. 
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3.3  Činnosti po prechode do obdobia január 2014 

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. 

 Túto zostavu je možné použiť aj na vytvorenie zostavy ohodnotenia čerpanej 

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

dovolenky").  
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Parametre zostavy „Ohodnotenie dovolenky“: 

 
 

 

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" - "F – Potvrdenie 

o príjmoch...". 
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Príklad potvrdenia o ...: 
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d) Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2013 vykonávajú zdravotné poisťovne. 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni podklady k vykonaniu ročného 

zúčtovania zdravotného poistenia v zákonne stanovenom rozsahu iba ak o to príslušná 

zdravotná poisťovňa požiada.. 
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4.  ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2013 

4.1  všeobecný popis 

 Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 sa metodicky oproti predchádzajúcemu roku 

zmenilo iba v niektorých detailoch – pribudla nová položka znižujúca základ dane – 

dobrovoľný príspevok na SDS. 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 2013 pracujeme už aj s príjmami z dohôd, ktoré nie sú priamo 

potrebné pre spracovanie RZD, ale sú následne potrebné pre správne automatické vyplnenie 

nového „Hlásenia ...“. Spracovanie RZD je sústredené do dvoch volieb: 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E - Ročné zúčtovanie dane. 

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

 

V týchto častiach programu môžeme pomocou  kláves 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.  

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 

 

Parametre zostavy a ich štandardné nastavenie: 
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Zdaniteľný príjem   911A,911C 

Príjem z dohôd   63 

Povinné poistné   901,9392,90R1,9S1 

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

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

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

Dobrovoľné príspevky na SDS 949 

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 

 

Parametre ročného zúčtovania je možné aktualizovať aj samostatne vo voľbe 

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

 

Pred vlastným výpočtom RZD je potrebné ešte preveriť nastavenie hodnôt niektorých 

konštánt pre rok 2013; napr.: 

 daňový bonus:  21,03   resp. 21,41 

 nezdaniteľné minimum: 311,32 

 životné minimum:  194,58 

 

Po zvolení voľby „E - Ročné zúčtovanie dane“ je potrebné vybrať rok, za ktorý sa požaduje 

RZD vykonať. Po zadaní roka sa zobrazí nasledujúce okno: 
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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. 

 

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

priezviska 
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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: 

 



Ročné školenie 2014 Ročné zúčtovanie dane 

 

 

46 

 

 

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:  
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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: 
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VOĽBA „D-D AŇOVÝ 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: 
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VOĽBA „T LAČ“ 

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. 

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

Táto tlačová zostava je vytvorená podľa doporučeného vzoru tlačiva RZD. Tlačí sa iba prvá 

strana. Na tlač druhej strany nie sú v PS MZDY potrebné údaje. V prípade mimoriadnej 

potreby vytvorenia druhej strany (potvrdenie o čiastočnom alebo úplnom zrazení nedoplatku 

z RZD) je potrebné ju vytvoriť „manuálne“ s využitím všeobecnej podpory na internete. 
 

Potvrdenie o zaplatení dane 

Táto tlačová zostava je vytvorená podľa doporučeného vzoru tlačiva potvrdenia o zaplatení 

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

uvedieme dátum poslednej zrážky). 
 

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 
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identifikácia softvéru, ktorým bolo toto tlačivo vytvorené. 
 

Zoznamy pracovníkov                 

               I – ktorým sa vykoná RZD 

              J – ktorým sa vyhotoví PZM 

So sumárnymi údajmi na konci. 

VOĽBA „I NÉ“   

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 

15.02.2014. Tým pracovníkom, ktorí nepožiadali o ročné zúčtovanie, tento dátum treba 

vymazať. 
 

C,D-Prevzatie bonusov 

Podľa voľby za aktuálneho pracovníka alebo za všetkých pracovníkov program postupne 
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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. Výsledok sa zapíše do súboru „Ročné zúčtovanie 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. 

 

K-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  2013 

 

Spracovanie RZD v konkrétnych podmienkach sa môže vykonať rôznymi postupmi. 

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

 

1. Skontrolujeme nastavenie parametrov RZD 

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

• klávesy CTRL+ENTER a voľba Parametre zostavy 

• skontrolujeme najmä nastavenie MZL pre povinné poistné 

2. Vojdeme do režimu spracovania RZD 

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

• zadáme rok spracovania 2013 

• aktualizovať zoznam detí ANO  

• aktualizovať zoznam pracovníkov ANO  

3. Prevezmeme príjmy za všetkých pracovníkov 

• Voľba Iné / B-Prevzatie príjmov za všetkých pracovníkov 

4. Prevezmeme bonusy za všetkých pracovníkov 

• Voľba Iné / D-Prevzatie bonusov za všetkých pracovníkov 

5. Preveríme výšku príspevku na SDS a zapíšeme príjmy od iných zamestnávateľov 

• Voľba P-Príjmy -  pri záznamoch, ktoré vznikli v kroku 3 (vlastné príjmy) preveríme 

alebo upravíme sumu dobrovoľných príspevkov na SDS podľa potvrdení alebo údajov 

zo mzdového listu (MZL 949) a nahráme príjmy od iných zamestnávateľov podľa 

priložených potvrdení 

6. Aktualizujeme nároky a sumy vyplatených bonusov 

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

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

doplníme bonusy podľa priložených potvrdení). 
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7. Aktualizujeme sumárne údaje pre RZD 

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

jednotlivých pracovníkov, ich manželov alebo manželky. Pre tých, ktorým sa ročné 

zúčtovanie dane nebude vykonávať, treba vymazať dátum požiadania 15.02.2014. 

8. Vytlačíme postupne všetky potrebné zostavy: 

• Voľba Tlač a podľa potreby vytlačíme: 

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

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (ak ho vykonávame) 

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

• Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) 

• Zoznam pracovníkov, ktorým sa vykoná RZD 

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

9. Vygenerujeme mzdové zložky ročného zúčtovania dane: 

• Voľba Iné 

• I – 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 ročného zúčtovania dane 
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Príklad vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2%  

...  
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5.  ZMENY V PODSYSTÉME MZDY  

INŠTALÁCIA 

Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v 

prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky 

vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady. 

VSTUP DÁT 

V nastavení parametrov pre zadávanie mesačných mzdových zložiek je možné nastaviť 

hodnotu dvoch nových parametrov: 

1. povinné zadanie SPPID (číslo pracovného pomeru) = vtedy nie je možné údaj SPPID 

ponechať nevyplnený 

2. kontrola použitia MZL voči typu pracovného vzťahu v PER/SPP (na základe povolených 

typov PV v definícii MZL). Kontrola je informatívna. 

 

Ak má zamestnanec daňovú rezidenciu v inom členskom štáte (t.j. všetky jeho príjmy sa 

zdaňujú v IČŠ, nie na Slovensku), je možné toto uviesť v novom kmeňovom údaji "Členský 

štát", ktorý sa nachádza v kmeňovej obrazovke OK04. Ak je údaj vyplnený a iný ako "SK", 

tak sa daň nepočíta (preddavok, nezdaniteľné čiastky, bonus, ...). 

 

Údaje SPP boli rozšírené o ďalšie kmeňové údaje potrebné pre evidenčné a štatistické účely 

(funkcia, miesto výkonu práce). Tieto údaje neovplyvňujú výpočet mzdy. Ďalej bol doplnený 

údaj "Mzdová sadzba k úväzku". Je to informatívny údaj, ktorý predstavuje prepočet celkovej 

mzdy / platu prepočítanej z dohodnutému úvázku. Tento údaj je tiež ako pasívny doplnený 

do aktualizácie kmeňových údajov v režime vstupu mesačných mzdových zložiek. 

 

V kmeňovej obrazovke pre rodinného príslušníka je možné zadať obdobia platnosti resp. 

obdobia pozastavenia platnosti daňového bonusu. Na základe takto uvedených údajov sa 

počas výpočtu daňový bonus prizná alebo neprizná. 

 

V kmeňových údajoch je nový údaj "Dieťa so zdrav.postih.", v ktorom je možné zadať 

informáciu o tom, či daný zamestnanec má alebo nemá dieťa so zdravotným postihnutím na 
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účel výpočtu počtu dní nároku na sprevádzanie. Tento údaj je možné aktualizovať v 

kmeňovej obrazovke OK06 - Združená obrazovka alebo v aktualizácii kmeňových dát poča 

zádávania mzdových zložiek. S touto úpravou sa súčasne zmenili aj štandardné reporty pre 

výplatné pásky, sáčky aj elektronické pásky. 

 

V programe je úplne nová možnosť zadávať vybrané kmeňové údaje, ktoré budú platné až 

od niektorého z budúcich období (z pohľadu spracovania). Takto je možné napríklad vopred 

zadať opätovný nástup pracovníka, budúcu zmenu platu, budúcu zmenu výnimky pre DoBPŠ 

a podobne. Nové údaje je možné zadávať v samostatnej voľbe "Vstupy / Kmeňové údaje 

budúcich období" alebo z aktualizácie kmeňových údajov stlačením tlačidla "Bud.obd.". Údaje 

budúcich obdbí sa použijú aj pri vytváraní RLFO. Do aktuálnych kmeňových údajov sa prepíšu 

počas mesačnej (ročnej) závierky. V závierkovom procese sa o tom vytvorí záznam v 

protokole vykonania závierky a prevezmú sa dáta určené pre obdobie, "do ktorého sa 

uzávierkou vchádza". 

 

Program na prepočet nároku na dovolenku bol upravený tak, že po zobrazení / vytlačení 

zostavy dá možnosť zapísať do kmeňových údajov osobný výmer dovolenky alebo celkový 

upravený nárok na dovolenku. Celkový nárok je možné zapisovať do kmeňových údajov iba v 

období 11, 12 a 13. 

 

VÝPOČET MZDY 

Pre umožnenie realizácie výplat aj takým osobám, ktoré nie sú zamestnanci ani dohodári, je 

do programu doplnený nový typ PV: X-Iná osoba. Použije sa napríklad pre príjemcu honoráru 

za príspevok do novín, ak u daného zamestnávateľa nemá pracovný pomer. Takej osobe 

treba zadať dátum nástupu aj výstupu posledný deň predchádzajúceho roka alebo neskorší. 

 

V programe sú vo voľbe "Nastavenie SS MZD" nové parametre "Čas.fond kontrolovať pre PV" 

a "Nulový fond kontr.pre PV". Týmito parametrami je možné určiť, pre ktoré typy pracovných 

vzťahov sa má vykonávať kontrola časového fondu. Štandardné nastavenie je u oboch 

parametrov "AE", čo znamená, že kontrola časového fondu aj nulového časového fondu sa 

štandardne bude vykonávať iba pre riadne pracovné pomery a pre dohody o pracovnej 

činnosti s pravidelným príjmom. 
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V programe boli vykonané úpravy na podporu viacerých hlavných pracovných pomerov. 

Podpora spočíva vo výpočte dovolenky aj za SPP (pracovné pomery evidované ako súbežné 

pracovné pomery). Do kmeňovej obrazovky  ASPP1 boli dodané údaje o nároku a čerpaní 

dovolenky. Tieto údaje je možné tiež aktualizovať v aktualizácii kmeňových údajov v režime 

zadávania mesačných mzdových zložiek. Výpočet nároku na dovolenku (počas zadávania 

kmeňových údajov) je aktivovaný iba pre typ pracovného vzťahu "A" (riadny zamestnanec s 

pravidelným príjmom). Štandardné distribuované mzdové zložky 521,522 a 523 sú upravené 

tak, aby ich bolo možné zadávať aj s uvedením identifikátora SPP. Pri zadaní * sa MZL 

dovolenky spracuje tak, že dovolenka je čerpaná súčasne vo všetkých "živých" pracovných 

pomeroch. Všetky zostavy dovolenkových prehľadov boli upravené tak, že sa údaje o 

dovolenkách zobrazujú samostatne za každý pracovný pomer. Počas uzatvorenia roka sa pre 

ďalší rok nastavia nároky na dovolenku vo všetkých "živých" pracovných pomeroch, pri 

ktorých je typ pracovného vzťahu "A". 

 

Počas zadávania mesačných mzdových zložiek je mmožné v údaji "ID SPP" zadať aj znak "X", 

ktorý znamená, že zadávaná mzdová zložka platí pre všetky pracovné vzťahy, ale hodiny sa 

rozpočítajú na jednotlivé pracovné vzťahy v pomere podľa dohodnutých úväzkov v 

jednotlivých pracovných vzťahoch. Rozpočet sa vykoná iba pre MZL zadané zo vstupu. Pri 

MZL z nárokov sa rozpočet nevykoná. 

 

V programe bola vykonaná úprava, ktorou sa zabezpečí, že zamestnanci s celomesačným 

neplateným voľnom alebo absenciou nebudú zahrnutí do počtu zamestnancov pre účely 

mesačného výkazu zdravotného poistenia a tiež nebudú v tomto výkaze uvedení. Úprava sa 

týka nápočtu do fondov pri mzdových zložkách, ktoré zodpovedajú ustanoveniu par.11 ods 3) 

zákona o zdravotnom poistení. V inštalačnej sade sú upravené nápočty do fondov pri MZL 

513, 513X, 514, 514X, 515, 517, 518 a 548. Počas inštalácie alebo po nej doporučujeme 

prevziať nápočty aspoň uvedených MZL. Ak sa používajú individuálne mzdové zložky, ktoré 

majú charakter neprítomnosti bez príjmu, ktorá poľa zákona predstavuje zánik štatútu 

zamestnanca pre účely zdravotného poistenia, je potrebné pri týchto mzdových zložkách v 

nápočte do fondov nastaviť pre fond ZP hodnotu "P". Súčasne bol upravený aj program pre 

zostavenie mesačného výkazu do ZP tak, aby predmetných zamestnancov do výkazu 
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nezahrnul. 

 

V program je ďalšia podpora na sledovanie konta pracovnej doby: v kmeňových údajoch na 

obrazovke OK04 "Sociálno-mzdové nároky" je nový údaj  KPD, ktorým sa určuje, či sa 

danému pracovníkovi má alebo nemá sledovať konto pracovnej doby. Ak bude mať uvedené 

"A", tak sa počas výpočtu aj mesačnej uzávierky napočítavajú hodiny v prospech alebo na 

ťarchu konta pracovnej doby. Zostatok sa vytlačí na páske alebo na výplatnom sáčiku. 

 

V distribučnej sade boli doplnené nové mzdové zložky určené na realizáciu zrazenia poistného 

v prípade, že zamestnanec je poistencom v zahraničí. Na zapísanie hodnoty poistného za 

zamestnanca sú určené mzdové zložky 90E1 a 90E2 (hodnotu poistného treba vypočítať a 

zadať na vstupe). Poistné zníži základ dane a tiež finančné netto k výplate. Na zapísanie 

hodnoty poistného plateného organizáciou sú určené mzdové zložky 90E5 a 90E6 (hodnotu 

treba vypočítať a zadať na vstupe). Toto poistné nezníži ani základ dane ani finančné netto k 

výplate. Pre realizáciu prevodu prostriedkov je možné do zrážok s typom 98 zadať mzdové 

zložky 93ES alebo 93EZ. Hodnota zrážok sa vypočíta ako úhrn zahraničného sociálneho resp. 

zdravotného poistného. Tieto mzrážky už neznižujú finančné netto k výplate. 

 

Novela zákona 461/2003 účinná od 1.11.2013 realizuje odvodové úľavy pri zamestnávaní 

dlhodobo nezamestnaných. V dôsledku uvedených zmien je upravený aj RLFO v listinnej aj v 

elektronickej podobe. Povinnosť používať nový RLFO je stanovená od 31.10.2013. 

Prihlásenie takéhoto zamestnanca je potrebné vykonať podobne ako u dohodárov pred 

začatím výkonu práce. Pre možnosť prihlásenia takého nového zamestnanca je v programe 

niekoľko nových typov zamestnanca (označené sú písmenami N,O,P,Q). Ku každému typu je 

stanovená iná odvodová povinnosť. Toto je zabudované v programe, ktorý slúži ako 

pomôcka pre nastavenie zrážania do fondov. v RLFO je ešte jeden nový údaj: zamestnanecký 

pomer. Ten môže mať hodnoty "štátnozamestnanecký pomer" alebo "pracovný pomer". 

Tento údaj je do elektronickej formy RLFO vytvorený automaticky na základe kmeňového 

údaja "Verejná služba", ktorý sa nachádza napr v kmeňovej obrazovke OK03. 

 

Časť programu pre generovanie halierového vyrovnania bola upravená tak, aby sa 

dorovnanie generovalo správne aj v prípade, že mesačná mzda je určená inak, ako na celé 
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eurá a nepožaduje sa zaokrúhlenie dobierky na celé eurá. Dorovnanie sa vykoná za splnenia 

ostatných podmienok dorovnania na stanovenú mesačnú mzdu prepočítanú k dohodnutému 

úväzku so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. 

 

Program pre odosielanie dát na analýzu výpočtu miezd bol upravený tak, že dáta ešte viac 

anonymizuje a navyše po príprave údajových súborov tieto zbalí do chráneného archívu a ten 

priamo odosle mailom na adresu hotmail@compeko.sk 

 

Výpočet počtu dní ošetrenia a sprevádzania s náhradou mzdy bol upravený podľa aktuálneho 

výkladu k zákonu: v kalendárnom roku vzniku PV sa pre výpočet krátenia použije aj dátum 

ukončenia PV, ak je známy a ak je v kmeňových dátach zadaný. Ak je ukončenie po 1.9. 

bežného roka, nemá to vplyv na výpočet počtu dní s nárokom na náhradu mzdy. 

 

V programe je doplnený nový kmeňový údaj "Štatutár 50%" v obrazovke OK06. Do tohoto 

údaja zapíšeme hodnotu "A" v prípade, ak ide o zamestnanca (aj dohodára), ktorý je súčasne 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na 

majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50%. Za takéhoto zamestnanca zamestnávateľ 

neplatí poistné do GP. Každú zmenu v tomto údaji je zamestnávateľ povinný oznámiť cez 

RLFO Sociálnej poisťovni do 8 dní od zmeny. Ak tento stav trval pred 1.1.2014 a trvá 

naďalej, je zamestnávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť formou zmenového RLFO do 

31.1.2014. V programe postačí správne vyplniť nový údaj "Štatutár 50%" v obrazovke OK06 

a následne vytvoriť pre daného zamestnanca RLFO typ zmena. Vyplnenie tohoto údaja nemá 

priamo vplyv na výpočet mzdy, ale ovplyvní naplnenie údaja "Zrážať poistné". Preto je možné 

údaj "Štatutár 50%" vyplniť kedykoľvek, ale údaj "Zrážať poistné" je potrebné upraviť až v 

tom období, v ktorom je použiteľný pre neodvádzanie poistného do GP. 

 

Pri prepočte nároku na dovolenku je možné na záver prezrieť si protokol výpočtu skutočného 

nároku s detailným prehľadom spracovaných mzdových zložiek a so zobrazením metódy 

určenia nároku na dovolenku pre každého zamestnanca a pracovný vzťah. 

 

Na všetkých distribuovaných vzoroch výplatných pások (vrátane elektronických) a na 

základnom výplatnom sáčku sú pridané údaje o nároku a zostatku dní návštevy lekára a 



Ročné školenie 2014 Zmeny v podsystéme MZDY 

 

62 

sprevádzania rodinného príslušníka. 

ELEKTRONICKÁ  VÝPLATNÁ  PÁSKA 

Do programu bola pridaná kompletná podpora na automatické generovanie hesiel pre EVP 

(Elektronické Výplatné Pásky). Vlastné generovanie je možné zvoliť počas aktualizácie hesla v 

obrazovke OK02 a samostatným tlačidlom "Generovanie hesiel" v aktualizácii kmeňových 

údajov. V programe je zabudovaná aj kompletná podpora na distribúciu hesiel 

zamestnancom s dodržaním bežných bezpečnostných štandardov: tlač súpisu 

vygenerovaných hesiel pre internú "papierovú" archiváciu, generovanie diskrétnych listov pre 

odovzdanie hesla zamestnancovi a tlač podpisového formulára k prevzatiu hesla. Všetky tieto 

funkcie sú sústredené vo formulári pre aktualizáciu kmeňových údajov na tlačidlách 

"Generovanie hesiel" a "Heslá" (tlač listov, zoznamov, ...). 

 

Pri generovaní hesiel pre EVP a aj pri tlači hesiel a súvisiacich dokumentov je možnosť 

vytlačiť aj "Individuálny preberací protokol" pre každého zo zvolených zamestnancov. Report 

pre individuálny preberací protokol je možné užívateľsky modifikovať. 

 

Pri tlači zoznamu vygenerovaných alebo pridelených hesiel k EVP (Elaktornickým výplatným 

páskam) je možné zvoliť triedenie podľa osobného čísla, mena alebo strediska. Pri triedení 

podľa strediska je možné požadovať tlač zoznamov každého strediska na samostatnej strane. 

 

VÝKAZY 

V časti "Definitívne spracovanie", "Výkazy poistného" je doplnený výkaz preddavkov z 

dividend, ktorý je vo vyhláške 23/2013 MzSR označený ako "VÝKAZ PREDDAVKOV NA 

POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE PLATITEĽA DIVIDEND". V štandardných 

prevodných príkazoch je vytvorený nový záznam pre generovanie prevodov zo mzdových 

zložiek 901Y (Zdravotné poistenie z dividend). Tento záznam využíva nový typ špecifického 

symbolu "C" (SS v tvare RRRRMM88). 

 

"Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti" je upravené 

podľa upresnených požiadaviek Sociálnej poisťovne pre rok 2013. Do bodu (2) - "Uveďte 

obdobie, počas ktorého zamestnanec mal prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti" sa 
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uvádza obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti v zmysle § 26 zákona, 

ktoré vzniklo v období posledných štyroch rokov trvania pracovného pomeru. Do bodu (3) - 

"Uveďte obdobia vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti  v 

zmysle par. 140 zákona:" sa uvádza obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie 

v nezamestnanosti v zmysle § 140 zákona v období posledných štyroch rokoch trvania 

pracovného pomeru. Do bodu (4) - "Uveďte vymeriavacie základy zamestnanca..." sa 

uvádzajú vymeriavacie základy dosiahnuté za posledné dva roky trvania pracovného pomeru. 

Príklad: 

Vymeriavacie základy za posledné dva roky trvania pracovného pomeru, ktorý trval napr. do 

30.9.2012, sa v prehľade vymeriavacích základov uvedú nasledovne: 

rok 2010 (október až december 2010), 

rok 2011 (január až december 2011), 

rok 2012 (január až september 2012). 

Výkaz sa vytvára za každý poistný vzťah samostatne. 

 

Po vytvorení mesačných výkazov zdravotného poistenia program dá možnosť aj rozoslať 

jednotlivé dávky 514 do zdravotných poisťovní tak, že sa pokúsi aktivovať internetový 

prehliadač s portálom danej poisťovne a meno súboru, ktorý treba odoslať, vloží do schránky 

(clipboardu). 

 

Po vytvorení dávok 601 (Oznámenie o zmene platiteľa pre ZP) program dá možnosť rozoslať 

jednotlivé dávky do zdravotných poisťovní tak, že sa pokúsi aktivovať internetový prehliadač 

s portálom danej poisťovne a meno súboru, ktorý treba odoslať, vloží do schránky 

(clipboardu). 

 

Štatisitcký výkaz UNP 1-01 bol prepracovaný podľa aktuálneho usmernenia k jeho vytvoreniu. 

Všetky údaje, na základe ktorých sa zostavuje, je možné užívateľsky modifikovať vo voľbe 

"Nastavenie parametrov" vo vytvorení výkazu. Táto voľba tiež slúži na overenie si, ktoré 

údaje program do ktorého riadku zaradí. Nastavenie parametrov je viazané aj na kmeňový 

údaj TYPPV (typ poistného vzťahu), ktorý je v roku 2013 novým kmeňovým údajom. 

 

V programe bola vykonaná úprava, ktorá zabezpečí, že dohodár s nepravidelným príjmom a 
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nepravidelným rozvrhom pracovnej doby v mesiaci, kedy nedosiahol príjem, nebude uvedený 

v mesačnom výkaze povinného zdravotného poistenia. 

 

Program pre tvorbu mesačného výkazu poistného pre SP bol upravený tak, aby do výkazu 

nezahrnul zamestnancov, ktorým sa zráža poistné do zahraničia a tiež takých bývalých 

zamestnancov, ktorí majú v danom mesiaci zapísaný a vypočítaný iba výsledok RZZP. 

 

V programe je základná podpora na prihlásenie zamestnanca s odvodovou úľavou pre 

dlhodobo nezamestnaných. podmienky uplatnenia odovodovej úľavy sú stanovené novelami 

zákonov 461/2003 a 580/2004 účinnými od 1.11.2013. Realizovaná je zatiaľ základná 

podpora: t.j. možnsoť prihlásenia takéhoto zamestnanca (s novým kódom poistného vzťahu 

"N"), vytvorenie a podanie registračného listu pre SP a dávky 601 pre ZP a výpočet mzdy 

takéhoto zamestnanca. Zatiaľ nie sú doriešené otázky obsahu mesačného výkazu (pre SP) a 

výkazu poistného (pre ZP) (ku dnešnému dňu chýbajú príslušné usmernenia SP a ZP) a tiež 

nie je doriešená otázka automatickej úpravy poistného vzťahu pri porušení podmienok 

odvodovej úľavy prekročením limitovanej výšky príjmu. Tieto časti budú postupne riešené na 

základe záväzných výkladov k ustanoveniam predmetných zákonov. 

 

V programe sú zapracované minimálne nutné zmeny súvisiace so zmenou štruktúry RLFO. 

Nová štruktúra bude aktívna od polnoci z 29. na 30.12.2013 a obsahuje dva nové údaje: 

zamestnanec podľa par.7 ods.2 (dlhodobo nezamestnaný s odvodovou úľavou - údaj si 

program zistí na základe typu poistného vzťahu N,O,P,Q) a zamestnanec s účasťou (program 

si zistí tento údaj z nového kmeňového údaja "Štatutár 50%" v obrazovke OK06 - obsahovo 

použiteľný až v roku 2014).  Všetky RLFO, ktoré budú cez portál SP podávané od 30.12.2013 

vrátane musia byť v novej štruktúre, aj keď nové údaje nebudú obsahovo naplnené. 

 

SP oznámila SW firmám dňa 7.1.2014 nové štruktrúry MVP a VPP s platnosťou od januára 

2014 (podľa obdobia v hlavičke výkazu). VPP patriace k obdobiu december 2013, pri ktorých 

sa príslušné sumy vyplácajú v januári 2014 je teda potrebné podať už v novej štruktúre. Do 

programu boli vykonané najnutnejšie potrebné úpravy. Pre krátkosť času neboli zatiaľ 

zapracované niektoré špeciálne údaje týkajúce sa zamestnávania dlhodobo nezamestnaných. 

Ďalej bola v RLFO vykonaná zmena v rozpore s poskytnutou štruktúrou pre odhlášky: 
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kontrolný program na portáli SP má nastavené iné kontroly a SP v tejto veci od 27.12.2013 

nekomunikuje. Úprava bola vykonaná podľa odhadnutých pravidiel z chybových výpisov. 

 

V programe je pripravená základná časť procesu spracovania ročného zúčtovania dane za rok 

2013. Proces je rozšírený o zadávanie alebo prevzatie údaja o zaplatených dobrovoľných 

príspevkoch na SDS (z MZL 949*), ich prepočet, limitovanie a zaradenie do nového 

doporučeného tlačiva RZD za rok 2013. Minimálna suma pre poskytnutie 2% (3%) je 3,00 

Eur. Nové tlačivo zatiaľ nie je k dispzícii, vyhlásenie sa robí na tlačive z minulého roka. Suma 

dane, ktorú nie je potrebné zraziť, je 5,00 Eur. 

 

V praxi sa často stáva, že napr. informáciu o priznanom dôchodku zamestnanca dostane 

mzdová účtareň z rôznych dôvodov oneskorene (i niekoľko mesiacov alebo rokov). Následnú 

oprava v odvodoch zdravotného poistenia by sa mala vykonať v rámci ročného zúčtovania, 

avšak zdravotné poisťovne trvajú na zaslaní opravných výkazov za všetky predchádzajúce 

dotknuté obdobia. Priamy zásah do minulých období nie je z daňových a účtovných dôvodov 

možný, opravu je možné daňovo a účtovne vykonať iba v bežnom období. Aby bolo možné 

vyhovieť požiadavke ZP, boli na tento účel vytvorené korekčné mzdové zložky 9S0Z 

(oprava vymeriavacieho základu), 9S1Z (oprava poistného za zamestnanca) a 

9S2Z (oprava poistného za organizáciu). V týchto mzdových zložkách sa zapíšu v 

bežnom období potrebné opravy tak, že do obdobia sa zapíše opravované obdobie a do sumy 

sa zapíše potrebná hodnota opravy (zníženie so znamienkom mínus, zvýšenie so znamienkom 

plus). Ak je potrebná zmena sadzby, zapíše sa správna sadzba do údaja "Sadzba". Ak je 

potrebné záznam zo "starého obdobia" úplne vylúčiť, zapíše sa znak "X" do kľúča poznámky 

1. Po zapísaní takýchto korekcií môžne nanovo vytvoriť výkaz poistného na verejné 

zdravotné poistenie za opravované "staré" obdobie s tým, že zašrtneme novú voľbu 

"Spracovať korekčné MZL z budúcich období". O použití korekčných MZL sa vytvorí 

samostatný protokol. Novovytvorený výkaz (aj v elektronickej forme) je možné priamo 

odoslať do príslušnej ZP. Korekčné mzdové zložky budú štandardne zahrnuté do mzdového 

listu aj do potvrdenia o príjme a do výpočtu RZD. 

 

Počas prípravy údajov pre vytvorenie XML RLFO je pridaná nová možnosť: označenie 

záznamov presne určenej dávky. Po zápise označenia dávky dostanú záznamy tejto dávky 
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príznak (fajku) a súčasne sa nastaví výberový filter na označené doklady. To umožní 

prekontrolovať, z ktorých záznamov sa dávka vytvorila, resp pri častých zmenách štruktúry 

XML súboru vytvoriť nanovo XML súbor zo všetkých záznamov zadanej dávky. 

TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

"Oznámenie o zmene platiteľa" pre ZP má pridanú záložku "Parametre dokladu". V 

parametroch dokladu môžeme pre pracovníka pracujúceho iba na dohodu určiť  hodnotu 

dátumu pre začiatok / ukončenie práce na dohodu. Hodnoty dátumov sa určia podľa dátum 

nástupu a výstupu (začiatku a konca výkonu práce) alebo ako posledný kalendárny deň 

mesiaca výkonu práce. 

 

Tlačové zostavy poistného "Poistné za zamestnancov" a "Súpis poistného SP" majú upravený 

nápočet vymeriavacích základov tak, aby zohľadňoval hodnoty vymeriavacích základov 

hlavného pracovného pomeru a súbežných pracovných pomerov. 

 

V časti "Spracovanie", "Definitívne spracovanie", "Výkazy poistného" je do programu 

doplnená tlačová zostava "Prehľad DDS a percento odvodu". 

 

Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti je upravené tak, že prvá a druhá strana potvrdenia 

sú v pravej hornej časti označené párovacím kódom v tvare "osobné číslo /  ID súbežného 

PP". Pri hromadnej tlači potvrdení sa tlačí sa za sebou prvá a druhá strana potvrdenia  za 

každé osobné číslo a  ID súbežného PP (doteraz sa vytlačili všetky prvé strany a potom 

všetky druhé strany potvrdenia). Príloha výkazu sa v prípade potreby vytvára samostatne za 

každé osobné číslo a  ID súbežného PP. Príloha je v podnadpise označená párovacím kódom 

v tvare "osobné číslo /  ID súbežného PP". 

 

Výpočet výplatnej pásky (výplatného sáčku aj elektronickej pásky) bol upravený tak, že počet 

dní návštey lekára alebo sprevádzania rodinného príslušníka sa uvádza iba vtedy, ak prvý 

pracovný vzťah je typu "A" - teda riadny zamestnanec. Pre dohodárov a konateľov tak bude 

mať tento údaj hodnotu nula. V prípade dohodárov je návšteva lekára alebo sprevádzanie 

ospravedlnenou neprítomnosťou s prerušením (ak trvala neprítomnosť celý deň) alebo bez 

prerušenia (ak neprítomnosť netrvala celý deň) poistenia. 

 



Ročné školenie 2014 Zmeny v podsystéme MZDY 

 

67 

Do programu je v časti "Definitívne spracovanie", "Výkazy poistného "doplnená tlačová 

zostava "Žiadosť o vrátenie poistného SP". Výpočet poistného a príspevkov na vrátenie sa 

vykoná na základe porovnania a korekcie hodnôt údaja "Zrážať poistné". Porovnáva sa 

pôvodná hodnota údaja "Zrážať poistné", ktorá bola použitá počas výpočtu mzdy za príslušné 

obdobie (uložená v archívnom súbore za príslušné obdobie CPRAC.org resp. MZxxxSPP.org) a 

aktuálna hodnota údaja (uložená v archívnom súbore za príslušné obdobie CPRAC.dbf resp. 

MZxxxSPP.dbf). Aktuálnu hodnotu údaja v archívnom súbore  CPRAC.dbf resp. MZxxxSPP.dbf 

je možné v režime "Chcete opraviť údaje potvrdenia pred tlačou ?" obsahovo upraviť podľa 

požiadavky odvodu poistného do jednotlivých poistných fondov. Na základe úpravy aktuálnej 

hodnoty údaja "Zrážať poistné" sa umožní zápis zmenenej hodnoty do súboru za obdobie 

určené záznamom ktorý je editovaný, alebo je zápis zmenenej hodnoty umožnený do 

súborov za všetky vybrané obdobia (pre pracovníka a pracovný pomer,  ktoré sa určia zo 

záznamu ktorý je editovaný). V nasledujúcom kroku "Chcete zrušiť záznamy bez vrátenia 

poistného ?" sa zrušia všetky pôvodne ponúknuté záznamy, pri ktorých nenastala zmena 

hodnoty údaja "Zrážať poistné". Na základe týchto operácií sa vyčísli rozdiel v poistnom a 

vytlačí sa tlačová zostava  "Žiadosť o vrátenie poistného". 

 

Kmeňové zostavy sú upravené tak, že obsahujú údaje zo súboru  základných údajov 

pracovníkov (PER) a zo súboru súbežných pracovných pomerov (SPP). 

 

Tlačové zostavy dovolenkových prehľadov "Čerpanie dovolenky", "Sumár čerpania 

dovolenky", "Ohodnotenie dovolenky" a "Prepočet nároku na dovolenku" sú upravené tak, že 

zohľadňujú zadané výberové kritériá jednotne pre údaje zo súboru  základných údajov 

pracovníkov (PER) a pre údaje zo súboru súbežných pracovných pomerov (SPP). 

 

Tlačová zostava "Žiadosť o vrátenie poistného SP" je rozžírená o možnosť zadania triedenia a 

následného vytvorenia celkových súčtov za organizáciu ako celok alebo jednotlivo za 

zamestnancov. Prednastavená hodnota triedenia je za organizáciu. Triedenie je možné 

zmeniť v režime úpravy údajov žiadosti pred tlačou. Ak sa nastaví triedenie a súčtovanie 

zostavy za organizáciu, tlačová zostava sa vytvorí samostatne za každé obdobie a celkový 

súčet sa vytvorí za organizáciu zo všetkých záznamov, t.j. zo záznamov s rozdielom 

poistného ako aj so záznamov bez rozdielu poistného. Tento režim je určený pre prípad, kde 
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pôvodné údaje zodpovedajú poistnému, ktoré bolo vykázané na tlačive Mesačný výkaz 

poistného. Ak sa nastaví triedenie a súčtovanie zostavy za zamestnanca, tlačová zostava sa 

vytvorí samostatne za zamestnanca za všetky obdobia, vytvorí sa súčet za zamestnanca za 

všetky obdobia a celkový súčet za zamestnancov sa vytvorí iba zo záznamov s rozdielom 

poistného. Tento režim je určený na vyčíslenie vrátenia poistného jednotlivo za zamestnanca 

za viaceré účtovné obdobia. 

 

Pri tlači zostavy stravných lístkov je možné zvoliť nový typ formy zostavy: "P" = Prevzatie str. 

lístkov. Zostava je určená na vytlačenie "podpisovej listiny" k odovzdaniu stravných lístkov. 

OPERATÍVNE  PREHĽADY 

Program pre prezeranie / tlač histórie zmien v kmeňových suboroch umožňuje filtrovať dáta 

aj podľa kmeňového strediska. Filter sa aplikuje na aktuálne stredisko v základnom 

kmeňovom súbore. 

 

ČÍSELNÍKY 

Číselník "Tabuľky údajov" má rozšírenú štruktúru o  obdobia, ktroré určujú interval platnosti 

tabuľky.  Zmenu si vyžiadala rozdielna hodnota hranice progresívnej dane v tabuľke údajov 

"DANM - Tabuľka k výpočtu preddavku na daň mesačnou sadzbou" pre roky 2013 a 2014. 

 

OSTATNÉ ZMENY 

Import údajov pre RLFO bol rozšírený o účelový filter pre "Zrušenie prihlásenia". Z 

kmeňového súboru PER alebo zo súboru súbežných pracovných pomerov SPP vygeneruje do 

súboru RLFO údaje typu "ZP-zrušenie prihlásenia" za pracovníkov s nižším dátumom výstupu 

ako je dátum nástupu.Import údajov pre RLFO bol rozšírený o účelový filter pre "BPŠ-

uplatnenie výnimky v bež. mesiaci". Z kmeňového súboru PER alebo zo súboru súbežných 

pracovných pomerov SPP vygeneruje do súboru RLFO údaje typu "OD-odhláška" za 

pracovníkov s typom pracovného vzťahu "G-DoPBŠ PP s dôchodkovým poistením" a "H-

DoPBŠ NP s dôchodkovým poistením" so súčasným zadaním príznaku uplatnenia výnimky 

platenia poistného na bežný mesiac za podmienky, že pracovný vzťah vznikol v bežnom 

mesiaci (prakticky sa jedná o prihlásených pracovníkov v bežnom mesiaci s odvodom do 
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dôchodkového poistenia s dodatočne prinesenými vyhláseniami o uplatnení výnimky). 

 

Import údajov pre RLFO bol rozšírený o účelový filter pre "BPŠ-zrušenie výnimky v bež. 

mesiaci". Z kmeňového súboru PER alebo zo súboru súbežných pracovných pomerov SPP 

vygeneruje do súboru RLFO údaje typu "PA-prihláška" za pracovníkov s typom pracovného 

vzťahu "I-DoPBŠ PP bez dôchodkového poistenia" a "J-DoPBŠ NP bez dôchodkového 

poistenia" so súčasným zadaním príznaku neuplatnenia výnimky platenia poistného na bežný 

mesiac za podmienky, že pracovný vzťah vznikol v bežnom mesiaci (prakticky sa jedná o 

prihlásených študentov v bežnom mesiaci bez odvodu do dôchodkového poistenia s 

neprinesenými vyhláseniami o uplatnení výnimky). 

 

Vo voľbe "Vstupy / Integrujúce väzby / Export" sú nove voľby, ktoré umožňujú priamy export 

údajov zo súborov PER (základné kmeňové údaje), SPP (údaje súbežných pracovných 

pomerov) a VYP (výpočtový súbor) do súborov typu DBF, CSV alebo XLS. 

 

Pre logické označenie jednotlivých skupín prevodných príkazov je v číselníku JUZO vytvorený 

nový prvok "SKPP". Inštalácia prinesie vzorové označenie pre skupiny 1, 2 a 3. Všetky 

skupiny je možné ľubovoľne zmeniť. Označenie skupín môže byť 1-9 a A-Z. Pri zápise zrážok 

s vytvorením prevodného príkazu a pri zápise údajov KTPP (Kódovacej tabuľky pre prevodné 

príkazy mimo zrážok) sa údaj "SKPP" (skupina prevodných príkazov) kontroluje voči obsahu 

prvku SKPP v číselníku JUZO. Ak to nastavenia v heslách dovolia, tak je možné označenie 

skupín meniť aj zo zápisu zrážok aleo KTPP. Pri vytváraní prevodných príkazov a pri exporte 

PP do FIN/BA program zobrazí aj názvy jednotlivých skupín PP (tie je možné i tu zmeniť) a 

dáva možnosť určiť, z ktorých skupín sa v tomto behu programu majú alebo nemajú vytvoriť 

a exportovať do FIN/BA prevodné príkazy. Toto umožní napr. vygenerovať do FIN iba príkazy 

na úhradu daní, odvodov, ... 

 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ  ZMENY 

V programe boli zrealizované základné prípravné kroky na podporu SEPA platieb. K číslu 

bankového účtu je možnosť zadať bankový účet aj v tvare IBAN. Ak ide o bankový účet v 

Slovenskej banke, tak ho program sám vypočíta a ponúkne. Rozšírenie je v týchto údajoch: 

Vlastné bankové účty, číselník poisťovní, číselník zberných účtov, kódovacia tabuľka 
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prevodných príkazov a zrážky. Inštalačný program automaticky doplní v týchto číselníkoch 

tvar IBAN pre všetky bankové účty v Slovenských bankách (vrátane štátnej pokladnice). Pri 

generovaní príkazov na úhradu do FIN sa prenáša aj účet v tvare IBAN. 

 

Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní 

zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V 

časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel 

umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti 

"Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a 

oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa  

ukončí prihlásením zastupujúceho v časti "Servis", "Identifikácia operátora". 

 


