
Programové zmeny v PS MZD ver. 2.243 

Od str. 64



1. Vstup dát



Nové údaje v súbore „Kmeňové údaje budúcich období“







Využije sa v zostave „Očakávaný 

stav pracovníkov“













Aktualizácia LPN má prepárovanie s PN pod tlačidlom „Iné “







K téme „Prevzatie IČPV....“ je samostatná prezentácia



2. Výpočet mzdy



V programe je realizovaná zmena v 

zaokrúhľovaní dane: do obdobia 

2019/12 vrátane sa daň zaokrúhľuje na 

centy nadol, od 2020/01 sa zaokrúhľuje 

na centy aritmeticky 



Proces výpočtu priemerov pre CN 

bol upravený tak, aby zohľadnil 

aktuálne definície MZL pre výluku 

COVID (MZL pre výpočet 

niektorých typov výluk má viac 

krokov)



Pre zadanie a správny výpočet 

nových mzdových nárokov boli 

vytvorené alebo upravené MZL 











So zmenou výpočtu nových 

mzdových nárokov súvisí aj úprava 

mzdových konštánt PRIP_SO, 

PRIP_NE, PRIP_NOC 





Zmenena obsahu tabuľky 

minimálnych mzdových nárokov 









Program si zapamätá posledné 

nastavenie volieb pre výpočet 

tvorby SF a rovnaké nastavenia 

ponúkne pri ďalšom výpočte SF 



3. Výplatné pásky



Pri generovaní hesiel pre EVP 

(Elektornické výplatné pásky) je 

nová možnosť: odoslať informáciu o 

vygenerovaní hesla mailom. 

Dokument je vždy komprimovaný 

ako ZIP, chránený heslom a heslo je 

osobné číslo pracovníka 





4. Výkazy





Zmeny v štruktúre RLFO:

1. zavedenie osobitného poistného plateného 

zamestnancom, ktorý je zamestnaný ako 

mestský policajt 

2. okrem prihlášky je potrebné vždy uvádzať 

nový údaj SP IČPV 

3. zmeny boli realizované aj pre cudzincov bez 

povolenia pobytu a bez prideleného RČ 



Forma výkazu Praca 2-04 bola aktualizovaná 

podľa aktuálneho vzoru tohto výkazu 





Forma výkazu Pen 3-04 bola aktualizovaná podľa 

aktuálneho vzoru tohto výkazu 









Spôsob výpočtu príspevku na rekreáciu 

(preberá sa výhradne z výpočtových 

súborov roku 2019, MZL 764)



Spôsob výpočtu vyplatenej sumy daňového 

bonusu na úroky (údaje sa preberajú iba z 

rovnakého údaja na prehľadoch, údaje z 

RZD sa nepoužijú)



5. Číselníky



Fukcia importu MZL je rozšírená o možnosť 

piameho importu MZL z webu 













Tabuľka obsahuje tieto údaje: stĺpec 1 je rok 

narodenia osoby, údaje v ďalších 

stĺpcoch obsahujú počet mesiacov (v 

desatinnej časti + počet dní) pre určenie 

dôchodkového veku. Jednotlivé stĺpce 

sú určené pre osoby takto: 02=muž, 

03=muž/1 dieža, 04=muž/2 deti, 

05=muž/3 a viac detí, 06=žena, 

07=žena/1 dieťa, 08=žena/2 deti, 

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



6. Operatívne prehľady









Všetky operatívne prehľady, ktoré využívajú ako svoj 

dátový zdroj pracovný súbor obsahujúci údaj 

"Stredisko",  sú pre export do tvaru  DBF a pre 

EXCEL rozšírené o pole "Názov strediska" 









Výberový filter bol rozšírený o jednoduchšie 

vybratie požadovaného typu dokumentu a 

možnosť vybrať záznamy týkajúce sa 

organizácie alebo zamestnancov









7. Tlačové zostavy



Všetky tlačové zostavy, ktoré využívajú ako svoj 

dátový zdroj pracovný súbor obsahujúci údaj 

"Stredisko",  sú pre export do tvaru  DBF a pre 

EXCEL rozšírené o pole "Názov strediska" 







Mzdový list je rozšírený o možnosť exportu 

vybraných častí zostávy do formátu DBF a pre 

EXCEL. Export obsahuje údaje "Časový fond 

zákonný", "Časový fond dohodnutý", "MZL 

hodiny", "MZL dni", "MZL sumy v EUR" a "KMN 

údaje" . Pri kmeňových údajoch za exportujú iba 

vybrané číselné kmeňové údaje. 









1. možnosť zahrnúť alebo nezahrnúť do 

evidenčného počtu aj pracovníkov s druhom 

pracovného vzťahu "9=ostatné" 

2. export analytického súboru nápočtov

3. v prípade, že sa požaduje tlač kontrolných 

záznamov sú do exportu pridané kontrolné 

záznamy



















Vzhľadom k dátumu ku ktorému sa zostava 

vytvára program vykoná korekcie stavu 

pracovníkov. Z údajov súborov PER / SPP 

bežného obdobia program koriguje očakávaný 

stav o pracovníkov ktorí nie sú v stave a o 

vyňatia v súbore PER bežného obdobia. Z 

údajov súboru "Kmeňové údaje budúcich období" 

program koriguje očakávaný stav o pracovníkov s 

ukončeným pracovným vzťahom a o 

pracovníkov so zmenou strediska so 

zodpovedajúcim dátumom účinnosti zmeny 

strediska. Zo súborov mesačných dát bežného 

obdobia a budúcich období program koriguje 

očakávaný stav o pracovníkov so zadanými 

vyňatiami, ktoré zodpovedajú definícii zoznamu 

vyňatí z parametrov zostavy 









Tlačové zostavy "Pohyb pracovníkov " zo skupiny zostáv 

"Štandardné zostavy ", "Kmeňové zostavy" a 

"Personálne zostavy" v prípade vytvárania za obdobie 

vyššie ako je obdobie spracovania zohľadňujú dáta 

zapísané v súbore kmeňových údajov budúcich období.















Pri výbere mailovej adresy pre odoslanie dokumentu riadia 

nastavením hodnoty parametra "EVP_UAO: použiť údaje 

akt. obdobia" 











8. Účtovný súbor





























9. Uzávierky





10. Prevádzkové zmeny














