
Programové zmeny v PS MZD ver. 2.180 



1. Vstup dát



1.1. Hromadná aktualizácia MMZ je v časti "Oprava 

zapísaných" upravená tak, že tlačidlo "Aktualizácia 

súboru MSD" sa sprístupní pri zmene hodnoty 

ľubolného atribútu mzdovej zložky. 















1.2. Plánovanie dovoleniek – samostatná prezentácia 

...



2. Výpočet mzdy



2.1. Hromadné krátenie priznanie osobného ohodnotenia







2.2. Mzdové zvýhodnenia a príplatky













2.3. Neplatené voľno poskytnuté organizáciou

zamestnancovi v rozsahu viac ako 4 týždne



• v mesiaci vzniku NV sa zadá údaj "OD„

• v mesiaci ukončenia NV sa zadá údaj "DO" 

• v mesiacoch medzi vznikom a ukončením tejto neprítomnosti je:

• v kmeňových údajoch zaznamenané vyňatie 80

• v súbore PN je záznam o tejto (dlhodobej) neprítomnosti

• počas jej trvania sa generuje automaticky MZL 5144 na     

všetky dni v mesiaci 



2.4. Možnosť poskytnúť 13. a 14. plat



• pri výpočte sa vykonávajú kontroly na splnenie podmienky 

obdobia vyplatenia (iba s upozornením), celkovej výšky vyplatenej 

sumy a dĺžky trvania pracovného vzťahu 

• pri oboch MZL je možné v poznámke zadať sumu, ktorú už 

zamestnanec uplatnil u iného zamestnávateľa (ak ju vieme)

• o túto sumu sa zníži limit 500 Eur na uplatnenie oslobodenia od 

dane / fondov

• prvé použitie MZL 386 je v máji 2018 (oslobodenie sa týka iba 

zdravotného poistenia)

• prvé použitie MZL 387 je v novembri 2018 (oslobodenie sa týka 

dane a zdravotného poistenia). 



2.5. Priznanie a vyplatenie príspevku na rekreáciu



• príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do      

vymeriavacích základov fondov

• prvé použitie MZL 764 je v januári 2019



3. Výkazy

















































Ročné zúčtovanie dane –

samostatná prezentácia ...



4. Tlačové zostavy









• 01 – 03

• 04 – 06

• 07 – 09

• 10 - 12









5. Uzávieky















6. Účtovný súbor



Účtovný súbor vytvorený za obdobie 

2019/02 v tvare "MZUCUD.902" má 

rovnaké meno ako účtovný súbor 

z obdobia 2009/02. Vzhľadom k 

identickému menu súboru obsahovať 

účtovné dáta predchádzajúceho 

spracovania spred 10 rokov 








