
Programové zmeny v PS MZD v roku 2022
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Vstup dát



Univerzálny import MMZ 

Do programu je pridaný univerzálny import mesačných mzdových zložiek, ktorý
umožňuje nastavením parametrov prebrať rôzne typy súborov obsahujúcich
podklady pre MMZ.
Import podporuje súbory typu DBF, XLS, XLSX, CSV v kódovaní 1250 alebo utf-8 a
umožňuje manuálne namapovať stĺpce vstupného súboru na položky mesačných
mzdových zložiek.



Stlačením CTRL+ENTER sa 

dostaneme k definícii rôznych 

individuálnych importov



Tadiaľto sa dostaneme 

priamo do definovania 

nových importov



Ak je už import 

nadefinovaný, môžeme ho 

samozrejme upraviť 



Zadáme meno súboru Typsúboru

Mapovanie stĺpcov

Náhľadsúboru



Ak máme hotovú definíciu, 

tak môžeme naimportovať 

pripravené dáta



Vyberieme si typ importu, 

ktorý chceme spracovať



Spracuje sa import a 

dostaneme náhľad do 

pripravených dát



Skutočný import sa 

vykoná až po súhlase



... a vytvorí sa z neho protokol

s prípadnými chybami alebo

upozorneniami



Po importe sú dáta priamo 

zaradené do vstupov



Výpočet mzdy
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Výpočet PFP, výkazy do SP,... 
V programe je podpora pre zmenený výpočet odvodov do SP v súvislosti s 
ustanoveniami zákona o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit - KA). 

Výpočet exekúcií: úprava výpočtu zákl. sumy 
V časti programu pre výpočet exekúcií boli vykonané úpravy na zosúladenie určenia 
základnej nepostihnuteľnej sumy podľa aktuálneho znenia zákona. 

Daňový bonus od 1.7.2022 
V programe je výpočtová podpora pre výpočet daňového bonusu (na deti) podľa 
legislatívy účinnej od 1.7.2022. 

Výpočet daňového bonusu od 2023/01 
Program pre výpočet mzdy bol upravený pre aktuálny spôsob výpočtu bonusu

Výpočet min. preddavku na ZP 
Vo výpočte je doplnený dopočet na minimálny preddavok na ZP

Rozpočítanie príjmov po skončení PV 
Rozpočet príjmov po skončení PV je upravený podľa platnej legislatívy

Doplnenie výpočtu DoPČ-SEZ 
Do programu bola doplnená kompletná podpora pre výpočet pre typ DoPČ na výkon 
sezónnej práce. 

Doplnenie výpočtu DoVP, DoPČ NP 
V programe výpočtu mzdy bola výrazne aktualizovaná časť, ktorou sa vypočítava mzda 
pri dohodách s nepravidelným príjmom prípadne s OOP. 



Výkazy
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Dávka 514 - Výkaz ZP 
V dávke 514 (zdravotné poistenie) je doplnený údaj „VZ Kurzarbeit“ 
Od 2023/01 je doplnený údaj o doplatku do minimálneho preddavku

MVP (červený) do SP s novým údajom 
Od 2023/01 je potrebné MVPP do SP zasielať v novej štruktúre a s novým 
obsahom. Do štruktúry pribudol nový údaj "pocetHodin", ktorý má obsahovať 
hodiny, ktoré sa viažu na vymeriavací základ pre fondy SP. 

VPP (zelený) do SP s novými údajmi 
V programe je zrealizovaná úprava výpočtu a obsahu VPP (zeleného výkazu) do 
SP podľa predbežných informácii zo strany SP. V riadkoch VPP, ktoré sa týkajú 
období 2023/01 a vyšších sa povinne musí uvádzať aj údaj "Počet hodín", ktoré 
prislúchajú k danému VZ. 

Úpravy potrebné pre nové RLFO 
V programe je viacero úprav, ktoré boli nutné pre generovanie RLFO v novej 
schéme v23, ktorá bola nasadená 14.12.2022 o 00:00:00. Zmena RLFO je 
vyvolaná zavedením OOP od januára 2023 a povinnosťou zamestnávateľa 
evidovať a odosielať SP "Analytické údaje". 



Doplatok do MP:

Zam. Odpracovala iba

25 hodín ...



Min. preddavok je 32,81

Poistne org.=10

Poistné zam.=4

Doplatok = 18,81



V dávke 514 pre 

príslušnú poisťovňu je 

tento údaj (doplatok) 

samostatne vykázaný



V MZL pre VZ do 

všetkých fondov SP je 

uvedený počet hodín



Prevzaté hodiny sa 

zobrazia aj v kontrolnom 

opise



... a samozrejme aj XML 

súbore, ktorý je určený 

na podanie MVP



K príprave RLFO sa 

dostaneme cez tlačidlo 

RLFO



K príprave RLFO na 

zmenu analytických 

údajov je samostatné 

tlačidlo



Takýmto zadaním 

vyberieme AÚ všetkých 

zamestnancov, ktorí sú k 

1.1.2023 „živí“

Týmto tlačidlo spustíme 

prípravu údajov



Po prezretí protokolu prípravy 

zmenových údajov prejdeme k 

vytvoreniu XML súboru



Vytvoríme XML 

súbor



Po vytvorení sa 

zobrazí protokol z 

vytvorenia RLFO s 

analytickými údajmi



Pred podaním si môžeme 

prezrieť pripravený XML 

súbor; 

Pre zmenu AÚ má

špecifickú štruktúru



Číselníky
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Aktualizácia číselníkov KOV 
Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 7.7.2022 (dodané aktualizácie pre 
číselníky KOV) boli aktualizované číselníky KOV: číselník odborov vzdelania, 
číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne 
školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v 
roku 2022. 

Životné minimum a odvodené konštanty 
V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného 
minima (úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 227/2022 Z.z. o 
úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7.2022). Nová suma životného 
minima od 1.7.2022 je 234,42 (zvýšenie o 16,36 Eur = 7,50%, koeficient zvýšenia 
je 1,075). Táto suma sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm 
pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2023 sú základná suma 
daňového bonusu podľa "starých" pravidiel (25,34 Eur mesačne) a nezdaniteľná 
časť základu dane (410,24 Eur mesačne, 4922,82 Eur ročne). 

Nové konštanty a tabuľky pre rok 2023 
Do distribučnej sady boli doplnené konštanty pre výpočet daňového bonusu na 
deti od 2023/01, základné kalendáre pre rok 2023 a tabuľky pre výpočet daní pre 
rok 2023 







Tlačové a iné výstupy
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Potvrdenie o príjmoch za rok 2022 
V priebehu roka 2022 boli postupne aktualizované 3 verzie potvrdenia (posledná z 
13.12.2022)

Potvrdenia o príjme pre banky 
Do programu je zaradená nová skupina potvrdení o príjme pre banky a iné 
finančné inštitúcie na účel poskytnutia úveru. Keďže uvedené inštitúcie v tejto 
oblasti nepodporujú štátny program OPIS, tlačivá sú pre každú inštitúciu iné s 
mierne odlišným obsahom a bez akejkoľvek podpory na automatizáciu tvorby 
týchto potvrdení. Preto je zatiaľ potvrdenie pripravené pre PSS. Postupne sa budú 
pridávať na základe požiadaviek z praxe. 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 
V programe je aktualizovaný výpočet RZD za rok 2022 (najmä výpočet daňového 
bonusu za rok) a tlačivo RZD za rok 2022 



Ročný výkaz pre ÚPSVaR 
Do programu bol doplnený Ročný výkaz o plnení povinného zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím, ktorý sa odovzdáva na príslušný úrad PSVaR. 
Program pripraví základné údaje o počte zamestnancov, zamestnancov s postihom 
40-70% a zamestnancov s postihom nad 70% a umožní následne pripravené 
hodnoty manuálne upraviť (zadať iné formy plnenia povinnosti). Následne po 
manuálnych úpravách vytlačí výkaz v listinnej podobe, nakoľko zatiaľ nie je 
možné ho podať elektronicky ako dátový súbor. 

Mzdový list - nemocenské dávky 
Zo mzdového listu bola vypustená sekcia "Nemocenské dávky", nakoľko táto časť 
už u zamestnávateľa niekoľko rokov nefiguruje a údaje v nej mohli byť v 
niektorých prípadoch zmätočné. Žiaden predpis neukladá zamestnávateľovi 
povinnosť viesť pri mzdových listoch aj túto agendu, nakoľko už zamestnávateľovi 
niekoľko rokov nepatrí. 



Tu je nový štatistický výkaz 

o plnení kvóty 

zamestnávania občanov so 

zdravotným obmedzením



Program 

predchystá údaje, 

ktoré je možné 

manuálne upraviť 

a následne výkaz 

vytlačiť





Na tretej strane výkazu je 

zoznam zamestnancov so 

zdravotným postihnutím



Uzávierky
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Proces ročnej uzávierky upraví nastavenie zrážania 

poistného pri dohodách s výnimkou, ktoré sú "živé" k 

1.1.2023 a tiež zmení typ poistného vzťahu pri 

študentoch (I -> G, J -> H). Štandardne sa pridá 

zrážanie do fondov SP, IP a RFS, ale pri dôchodcoch sa 

odvod do IP zruší.

Oznámenie o vykonaní zmien je v protokole z ročnej 

závierky



V kmeňových dátach potom vidíme 

zmenu v zrážaní poistného 

(pridané fondy SP a IP)



Systémové a prevádzkové zmeny
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eDane - problém s MSIE 
V programe bolo potrebné vykonať zmeny v spôsobe aktivácie produktu eDane, 
nakoľko prestal spolupracovať s prehliadačom IE (Microsoft Internet Explorer)

Legenda na EVP 
Priamo na EVP (Elektronickej výplatnej páske) je link na zobrazenie popisu obsahu 
EVP podľa jednotlivých oblastí na páske. Link je smerovaný na 
https://www.compeko.sk 



Na EVP, ktorú dostane zamestnanec, 

je priamy link na legendu k EVP.

Postačí naň kliknúť a ...



... v prehliadači sa zobrazí 

vzor EVP s jednotlivými 

oblasťami pásky a následným 

popisom obsahu. 
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