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1.  LEGISLATÍVNE ZMENY 

Podsystém WMZD verzia 2.129 je už pripravená na výpočet miezd od 1.1.2017 a je možné ju 

nainštalovať aj pred ročnou uzávierkou za rok 2016. 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. Oznámenie ŠÚ SR 610-789/2016 – suma všeobecného vymeriavacieho základu 

7. Nariadenie vlády 280/2016 – ustanovenie minimálnej mzdy na rok 2017 

8. ... a ďalšie 

 

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov bol rok 2016 relatívne kľudný a bez prevratných 

legislatívnych zmien. 

 

Množstvo úprav v programe vyplynulo tak 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 2016 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. Zmeny v súvislosti s úplným prechodom na SEPA 

spôsobili množstvo problémov a to najmä z dôvodu nepripravenosti bánk na tento prechod, 

čo sa prejavilo vo veľkom množstve nejednotných, nesystematických a mnohokrát 

nelogických zmien v podmienkach prijímania SEPA príkazov zo strany bánk. 
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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 280/2016 ustanovuje minimálnu 

mzdu na rok 2017.  

Aktuálne hodnoty  konštánt sú nasledovné: 

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

 

MINMZDAH : platná 201401-201412 ..............    2,023 € 

MINMZDAM : platná 201401-201412 ..............  352,00  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2015 je ustanovená nariadením vlády 297/2014: 

 

MINMZDAH : platná 201501-201512 ..............    2,184 € 

MINMZDAM : platná 201501-201512 ..............  380,00  € 
 
Minimálna mzda pre rok 2016 je ustanovená nariadením vlády 279/2015: 

 

MINMZDAH : platná 201601-201612 ..............    2,328 € 

MINMZDAM : platná 201601-201612 ..............  405,00  € 
 
Minimálna mzda pre rok 2017 je ustanovená nariadením vlády 280/2016: 

 

MINMZDAH : platná 201701-201712 ..............    2,500 € 

MINMZDAM : platná 201701-201712 ..............  435,00  € 

 

1.2  Životné minimum 

Zákon o životnom minime stanovuje, že k 1.7. bežného kalendárneho roka sa upravia sumy 

životného minima podľa koeficientu, ktorým sa štatisticky určuje rast životných nákladov. 

Novela tohto zákona (zákon 184/2014 Z. z.) z 24.6.2014 však stanovila, že v prípade, že 

koeficient bude záporný, suma životného minima sa meniť nebude. Preto suma životného 

minima stanovená v roku 2013 v hodnote 198,09 € zostáva v platnosti i na ďalší rok (t.j. od 

1.7.2016 do 30.6.2017). 
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1.3  Zdravotné poistenie 

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt, ktoré upravujú odvody do fondov zdravotného 

poistenia: 

 
Od roku 2011 sa minimum preddavku nestanovuje, a teda nie je 
potrebné stanoviť konštantu MIMZDAZP 
Od roku 2017 nie je stanovené ani maximum pre vymeriavací 
základ, a preto sa hodnota konštanty PRIEMNHM nepoužije. 
Pre zopakovanie jej hodnoty sa vyvíjali takto: 
 
PRIEMNHM : platná 201501-201512 ..............   824,00   € 
PRIEMNHM : platná 201601-201612 ..............   858,00   € 
PRIEMNHM : platná 201701-201712 ..............   883,00   € 
 
PRIEMNHR : platná 201501-201512 ..............  9888,00 € 
PRIEMNHR : platná 201601-201612 .............. 10296,00 € 
PRIEMNHR : platná 201701-201712 .............. 10596,00 € 
 

 

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 hodnota 4. Štandardne sa 

zadáva medzera alebo 0 (nula). 

Horná hranica VZ pre odvádzanie preddavkov bola pre rok 2016 stanovená na sumu 

4290,00, od roku 2017 stanovená nie je. 

 

Novo zavedené alebo upravené odvody z predminulého roka zostali nezmenené (odvod 

zdravotného poistného z vyplatených dividend formou zrážky preddavku vo výške 14%, 

odvody za dohodárov, ...) 

Novelou 314/2016 sa stanovuje, že dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom 

období, ktoré začalo 1.1.2017 alebo neskôr nepodliehajú odvodom do zdravotného poistenia. 

 

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov pokračuje podľa pravidiel, že dohodár pracujúci 

s pravidelným rozvrhnutím pracovného času na 5 dní v týždni sa prihlasuje a odhlasuje iba 

na začiatku a konci dohody (platia preňho rovnaké pravidlá, ako pre riadneho zamestnanca). 
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Prihlasovanie ostatných dohodárov je iba na dni výkonu práce, resp. na posledný deň 

v mesiaci (ak sa deň výkonu práce nedá určiť). 
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ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA 

 

Novelou zákona o Zdravotnom poistení sa zaviedla s účinnosťou od 1.1.2015 tzv. 

odpočítateľná položka. 

Cieľom zavedenia OPZP je nezvýšiť odvodové zaťaženie zamestnávateľov z dôvodu zvýšenia 

minimálnej mzdy. 

Výška odpočítateľnej položky pri výpočte mesačného preddavku je 380 € a znižuje sa 

o dvojnásobok sumy príjmu, ktorý prevyšuje 380 €. Takto upravená suma sa odpočíta od 

vymeriavacieho základu. Výsledný vymeriavací základ nesmie byť záporný. Suma 380 € nie je 

v zákone určená odkazom na zákon o minimálnej mzde, a tak sa nebude v budúcnosti 

automaticky meniť so zmenou minimálnej mzdy, ale bude ju musieť meniť novela zákona 

580/2004. 

Podmienky uplatnenia pri výpočte mesačného preddavku: 

 Zníženie si môže uplatniť iba zamestnanec z príjmu v pracovnom pomere, 

štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, ktorý: 

o  Má iba jediného zamestnávateľa 

o  Nie je SZČO 

o  Požiadal písomne zamestnávateľa o uplatnenie OPZP (do 25.1.2015) 

 Pre určenie výšky OPZP sa použijú všetky jeho príjmy u daného zamestnávateľa 

 Konštanta 380 € sa alikvotne upraví podľa počtu dní trvania zamestnaneckého 

vzťahu (t.j. neznižuje sa o doby PN, ...) 

V ročnom zúčtovaní (prvýkrát za rok 2015 v roku 2016) vypočíta príslušná zdravotná 

poisťovňa na základe údajov z mesačných výkazov výšku OP každému poistencovi, ktorý mal 

príjem z pracovného pomeru (a ďalších vymenovaných vzťahov) so zohľadnením iných 

príjmov. Preto v MVP od januára 2015 pribudli nové údaje: hodnota odpočítateľnej položky, 

hodnota príjmu, ktorý je možné znížiť o OP a hodnota ostatných príjmov. 

V tejto súvislosti došlo aj k úprave MÚ ÚDZS 12/1/2014 (Oznámenie o zmene platiteľa – 

dávka 601) – zaviedol sa nový kód 2P pre oznámenie dôb, kedy zamestnanec prestáva byť 

pre účely ZP zamestnancom v pracovnom pomere ..., ale zostáva zamestnancom z iného 

dôvodu (napr. z dôvodu trvania DoPČ). Novelou zákona o zdravotnom poistení bol mierne 

zmenený spôsob výpočtu OP v rámci RZZP.  
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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 2017 už neplatia žiadne prechodné 

ustanovenia. 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 

30.9.2017. Nedoplatok je zamestnávateľ povinný uhradiť do 45 dní od nadobudnutia 

platnosti výsledku RZZP alebo do 15 dní podať námietku. Zdravotná poisťovňa uhradí 

preplatok znížený po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov do 45 dní od márneho 

uplynutia lehoty na podanie námietky. 
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1.4  Sociálne poistenie 

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt pre odvody do fondov sociálneho poistenia: 

VSEOVZM : platný 201501-201512 ..............   824,00   € 
VSEOVZM : platný 201601-201612 ..............   858,00   € 
VSEOVZM : platný 201701-201712 ..............   883,00   € 
 
VSEOVZR : platný 201501-201512 ..............  9888,00 € 
VSEOVZR : platný 201601-201612 .............. 10296,00 € 
VSEOVZR : platný 201701-201712 .............. 10596,00 € 
 

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu sú každoročne zverejňované na základe údajov 

Štatistického úradu SR. Údaje za rok 2015 (platné pre rok 2017) boli zverejnené oznámením 

štatistického úradu SR 610-789/2016. 

S platnosťou od 1. januára 2015 sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný rok 

zverejňuje na svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa, a to vždy do 30. apríla 

kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku. Prvýkrát sa tak stalo 30. 

apríla 2015 zverejnením všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014 na stránke 

Sociálnej poisťovne http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-

zakladu-za-rok-2014-je- 

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 od 1.1.2017 stanovená na 7-násobok 

všeobecného vymeriavacieho základu – v roku 2017 je to suma 6181.00 €. 

ÚRAZOVÉ POISTENIE 

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. Toto ustanovenie nebolo zmenené a je naďalej 

v platnosti. 

http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-10-296-eur/48411s59946c
http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-10-296-eur/48411s59946c
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DOHODY 

 

V roku 2016 nedošlo k žiadnym vážnym zmenám v legislatíve, ktoré by sa priamo dotýkali 

dohôd. 

Pre správny výpočet odvodov do fondov sa v programe používajú tieto typy PV: 

 

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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ELDP: 

 

Koncom roka 2015 SP rozbehla testovaciu prevádzku na overenie funkčnosti novej agendy – 

eELDP na elektronické podávanie ELDP. V rámci nábehu na túto agendu postupne 

dochádzalo k upresňovaniu požiadaviek SP na obsahovú stránku eELDP. Dá sa skonštatovať, 

že podmienky na vyplnenie eELDP sú v podstate stabilizované a v takom stave, ktorý je 

použiteľný pre obe zúčastnené strany (SP aj zamestnávatelia). Jedným z podstatných rysov 

je, že za každý poistný vzťah sa musí vyhotoviť samostatný elektronický ELDP. Pritom 

poistný vzťah je identifikovaný rodným číslom a dátumom vzniku PV u daného 

zamestnávateľa. 

Testovacia prevádzka skončila pomerne dobre. K 1.7.2016 vznikla povinnosť podávať ELDP 

iba v elektronickej forme pre zamestnávateľov s 20 a viac zamestnancami a od 1.1.2017 pre 

všetkých. 

 

Nemocenské dávky: 

 

Strop pre určenie DVZ je zvýšený z 1,5 na 2-násobok priemernej mzdy. Nemocenské dávky 

sice vypláca SP, ale dané zvýšenie sa týka aj náhrady príjmu pri DPN. 
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1.5  Daň z príjmov 

VÝPOČET NEZDANITEĽNEJ ČASTI NA DAŇOVNÍKA 

Pre rok 2016 je hodnota nezdaniteľnej časti ZD 3803,33. Pre výpočet odpočítateľnej 

nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka sa použije nasledujúca tabuľka: 

Základ dane Nezdaniteľná časť 

<=19 809,00 3 803,33 

>35 022,31 0 

Inak 8 755,578-0.25*príjem 

 

Od tejto sumy sa odráta výška starobného dôchodku 

VÝPOČET NEZDANITEĽNEJ ČASTI NA MANŽELSKÉHO PARTNERA 

Základ dane daňovníka Nezdaniteľná časť 

<=35 022,31 3 803,33-vpmp 

>50 235,624 0 

Inak 12 558,906-0.25*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 2014 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 DAŇ 

ako aj výpočet dane zostáva v režime progresívnej dane. Tá má v roku 2016 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 
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zamestnancom a o 1/12 nezdaniteľnej čiastky podľa §11 ods. 1 písm. a) – tzv. nezdaniteľné 

minimum (aktuálna 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 2017 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 2017/01 – 2017/12 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 2017 môže zamestnanec poukázať 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2016 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 2017 bez 

obsahovej zmeny. 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 11/2016 alebo na internetovej stránke www.finance.gov.sk. Ide 

najmä o tieto vzory: 

 Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO 

 Žiadosť o vykonanie RZD (bez zmeny) 

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (zmena iba v texte riadku 00) 

 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 ... (bez zmeny) 

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 . . .  je pre rok 2017 bezo zmeny oproti roku 2016. 

Hlásenie o vyúčtovaní dane . . . za rok 2016 je bez zmeny oproti roku 2015. 
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1.6  Zákonník práce 

V roku 2015 došlo v Zákonníku práce k viacerým zmenám, ktoré sú ale z pohľadu výpočtu 

mzdy zmenami „organizačnými“ (t.j. nemajú priamy vplyv na výpočet mzdy, iba upravujú 

možnosti a pravidlá uzatvárania príslušných právnych vzťahov). 

Zo zmien vyberáme iba niektoré: 

 Mierne sa upravila definícia závislej práce 

 upravené sú podmienky výkonu závislej práce v zahraničí – v niektorých prípadoch 

je nutné riadiť sa lokálnymi predpismi a dodržiavať lokálne podmienky výkonu 

závislej práce. 

 

Zo starších zmien vyberáme: 

  od 1.7.2014 platí, že dohody (všetky) je možné uzatvoriť najdlhšie na dobu 12 

mesiacov 

  Dohody uzatvorené pred 1.7.2014 sa ukončia zo zákona najneskôr 30.6.2015, ak 

sa neukončia skôr 

  Pri DoPČ a DoBPŠ je odmena za vykonanú prácu splatná najneskôr do konca 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

  Rozsah práce na DoVP nesmie presiahnuť 350 hodín (všetky DoVP u toho istého 

zamestnávateľa sa sčítavajú) 
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2.  INŠTALÁCIA PODSYSTÉMU MZDY 

Z pohľadu aktuálneho obdobia spracovania PS MZDY je možné verziu s označením V-2.130   

inštalovať pred ročnou uzávierkou v období Ultimum 2016 alebo po ukončení ročného 

spracovania v období Január 2017. Inštaláciu je potrebné vykonať pred výpočtom miezd 

za obdobie január 2017. 

 

INŠTALÁCIA  WINDOWS VERZIE 

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 

"Pre klientov". Prechodom do klientskej zóny sa sprístupnia inštalačné súbory a nástroje na 

stiahnutie.  

Inštalačné sady je možné stiahnuť z dvoch volieb: 

 Aktuálne verzie na stiahnutie 

 Archívne verzie na stiahnutie 

AKTUÁLNE VERZIE NA STIAHNUTIE 

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 "Kompletný popis zmien a verzií" je možné prehliadať celý zoznam zmien 

v programe. Samotnú inštaláciu podsystému MZDY vykonáme aktivovaním služby "Stiahnuť". 

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 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 z externého média (napr. USB kľúč alebo CD nosič). 
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ARCHÍVNE VERZIE NA STIAHNUTIE 

V tejto časti sa nachádzajú inštalačné sady WIN verzie podsystému MZDY z predchádzajúcich 

rokov. Pre prípadných záujemcov slúži napr. na rekonštrukciu alebo opakované spracovanie 

miezd za predchádzajúce roky. Priebeh a vlastnosti inštalačného procesu sú zhodné 

s inštaláciou aktuálnej distribuovanej verzie podsystému MZDY. 

 

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". 

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“ 

 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" s platnosťou od roku 2017 je počas inštalácie automaticky doplnený.  
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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 a 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. 

 

 

ÚPRAVY POTREBNÉ PRE ROK 2017 

AUTOMATICKÉ ÚPRAVY POČAS INŠTALÁCIE 

Nevykonávajú sa žiadne automatické úpravy údajov počas inštalácie. 

MANUÁLNE ÚPRAVY PRED VÝPOČTOM MIEZD ZA JANUÁR 2017 

Manuálne úpravy pred výpočtom miezd za január 2017 nie sú potrebné. 
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3.  ROČNÁ UZÁVIERKA 

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, ...) 

4. vytlačia sa potrebné zostavy z údajov uzatváraného roka. 

 

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.  

 

c) Vytlačíme mzdový list 

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

mzdové listy za všetkých pracovníkov. 
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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) Vytlačíme zostavu prepočtu nároku na dovolenku 

V  režime  "Spracovanie"   vo  voľbe  "Štandardné  zostavy", "F -  Dovolenkové 

prehľady", "D  - Prepočet nároku na dovolenku"  vytlačíme zostavu,  ktorá obsahuje  

za jednotlivých  pracovníkov prepočet nároku na dovolenku. Osobný nárok alebo 

celkový výmer dovolenky je možné zapísať do kmeňových súborov pracovníkov. 

 

f) 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. 

 

g)  Vytlačíme   zostavu  „Podklad pre ELDP“ 

V režime "Spracovanie" vo voľbe "Nepravidelné spracovanie", "Podklad pre ELDP" 

vytvoríme podklady a vytlačíme "Evidenčný list dôchodkového poistenia". Pri vytváraní 

tejto zostavy je potrebné nastaviť obdobia 201601-201612. Určíme typ ELDP 

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

mzdových zložiek a poistných vzťahov. 

 

 

 

V nasledujúcom kroku výpočtu podkladov pre ELDP je umožnená manuálna úprava 
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údajov a následne sa realizuje tlač vyplneného tlačiva ELDP. V programe je aj 

možnosť prípravy údajov pre elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia 

s označením eELDP. 

 

 

V nasledujúcom kroku výpočtu podkladov pre ELDP je umožnená manuálna úprava 

údajov a následne je možné odoslať pripravený XML súbor cez portál SP. 

 

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 201601-201612 Nezdaniteľné minimun "R"  3 803.33 
 

DP_BONUS   201601-201612      Daňový bonus na dieťa - rok   256.92 
DP_BONUS M 201601-201612      Daňový bonus na dieťa – mesiac    21.41 

 

 

i)  Skontrolujeme  mzdové zložky pre výpočet potvrdenia o príjmoch 

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

Potvrdenia o príjmoch, preddavkoch ...", "E- Potvrdenie o príjmoch, ... za rok 2016", 

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. 
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Obsah Hodnota parametra 

Úhrn príjmov 911A,911C 

-z toho príjmy z dohôd 63 

-z toho príjmy zo zahraničia 1CZZ,1CZU,1ATZ,1ATU,1xxZ,1xxU 

-z toho príjmy z vlastnej výroby 7581 

Príjmy oslobodené od dane 7580 

Sociálne výpomoci zo SF 75A 

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,90R1,9392,9S1Z 

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. 
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 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. 

Upozornenie: 

Pre  technicky  správne  uzatvorenie  roka  postačí  v období "Ultimum roka"  vykonať kroky 

popísané  v bodoch b), e), f), g), h) a i).  Všetky  ostatné  kroky  je  možné  vykonať 

i v nasledujúcich obdobiach. 

Činnosti po prechode do obdobia január 2017 

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" - "G – Potvrdenie 

o príjmoch...". 
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Príklad potvrdenia o ...: 

                                     P O T V R D E N I E                                       
o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom  
bonuse na vyživované dieťa ("daňový bonus") za zdaňovacie obdobie 
                                           2 0 1 6                               
 Titul, meno a priezvisko daňovníka : Režijný Karol                       rod. č.550808/7002 
 Adresa trvalého pobytu      : V jame 99/a Trnava                       PSČ  917 00 
                                 Peňažné udaje sa vyplňujú v eurách spresnosťou na eurocenty. 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|  | Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti           |                 | 
|01| (§ 5 zákona), vrátane ich doplatkov za minulé roky, okrem príjmov    |       33071.93  | 
|  | z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona                    |                 | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|a | z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd                       |           0.00  | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|b | z toho úhrn príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí                 |           0.00  | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|c | z toho úhrn príjmov plynúcich z vlastnej výroby                      |           0.00  | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|02| Úhrn príjmov oslobodených od dane § 5,ods.7,písm.l                   |           0.00  | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|03| Úhrn príjmov oslobodených od dane § 5,ods.7,písm.m                   |           0.00  | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|04| Zúčtované za mesiace (ich číselné označenie)        01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12| 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|05| Poistné a príspevky celkom                                           |        2138.52  | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|  | z toho              | na sociálne poistenie (zabezpečenie)           |        1192.24  | 
|  | úhrn poistného      |------------------------------------------------+-----------------+ 
|  |                     | na zdravotné poistenie                         |         946.28  | 
|  |                     |------------------------------------------------+-----------------+ 
|  |                     | na soci8lne zdravotné poistenie .... r.01b     |           0.00  | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|06| Čiastkový základ dane (r.01. - r.03)                                 |       30933.41  | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
|07| Úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona                   |        5773.95  | 
|  | (bez uplatnenia daňového bonusu)                                     |                 | 
+--+----------------------------------------------------------------------+-----------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| Nezdaniteľné časti základu dane                                                           | 
+--+--------------------------------------+------------------------------------+------------+ 
|08| Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka § 11 ods.2 písm.a)     |   3803.33  | 
+--+--------------------------------------+------------------------------------+------------+ 
|09| Suma zamestnávateľom zrazených dobrovoľných príspevkov na SDS             |      0.00  | 
+--+--------------------------------------+------------------------------------+------------+ 
|10| Suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na DDS                          |      0.00  | 
+--+--------------------------------------+------------------------------------+------------+ 
| Priznaný a vyplatený daňový bonus podľa § 33 zákona -meno,priezvisko dieťaťa, narodený(á) | 
+--+--+-----------------------------------+------------------------------------+------------+ 
|  |1.|Ferko Režijný            06.11.1988| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12|     256.92 | 
|  |2.|Mária Režijná            06.11.1989| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12|     256.92 | 
|11|3.|Eva Režijná              06.11.1987| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12|     256.92 | 
|  |4.|                                   |                                    |            | 
|  |5.|                                   |                                    |            | 
+--+--+-----------------------------------+------------------------------------+------------+ 
|  | Spolu 09                                                                  |     770.76 | 
+--+---------------------------------------------------------------------------+------------+ 
 
 Vypracoval:Testovič TEST            Dňa:22.01.2017              Číslo telefónu:02/4446 1707 
 DIČ, meno a adresa zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane: 
 2020325417     DEMO-TEST, Rešetkova 9                                                          
                812 34 Bratislava                                  Podpis a odtlačok pečiatky     
                                                                          zamestnávateľa 
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4.  ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2016 

4.1  všeobecný popis 

 Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 sa metodicky oproti predchádzajúcemu roku 

zmenilo iba v niektorých detailoch – nastali iba drobné nepodstatné zmeny v niektorých 

tlačivách, ktoré sa v súvislosti s RZD používajú. 

 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 2016 pracujeme 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 troch volieb: 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E – Žiadosť o vykonanie RZD. 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F - Ročné zúčtovanie dane. 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / G – 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.  

 

Vo voľbe Žiadosť o vykonanie RZD  môžeme pomôcť zamestnancom a vytlačiť im už 

vyplnenú žiadosť o vykonanie RZD. Údaje do žiadosti program preberie z kmeňových dát, ale 

pred tlačou je možné ich manuálne upraviť. 

 

Vo voľbe Potvrdenie o príjmoch, preddavkoch  môžeme vytlačiť potvrdenia o príjme pre tých 

zamestnancov, ktorí nepožiadali o vykonanie RZD. V programe je podpora na vyhotovenie 

a vytlačenie potvrdenia za rok 2016, ale už aj za rok 2017 (v ňom sa už nenachádza 

dobrovoľný príspevok do SDS). Program pripraví údaje pre tlač zo všetkých relevantných 

archívnych a kmeňových dát a pred tlačou je možné ich manuálne upraviť. 
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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: 

 

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 

Príspevky na DDS**)  9341,9343,9346,9348 

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 

**) Toto je nový parameter, ktorý predstavuje zaplatené príspevky za rok (nie v roku) 

 

Parametre ročného zúčtovania je možné aktualizovať aj samostatne vo voľbe 

Číselníky / C-Definičné číselníky SS MZD / D-Parametre štandardných zostáv / R-RZD  
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Pred vlastným výpočtom RZD je potrebné ešte preveriť nastavenie hodnôt niektorých 

konštánt pre rok 2016; napr.: 

 daňový bonus:  21,41 

 nezdaniteľné minimum: 316,94 

 životné minimum:  198,09 

 

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

RZD vykonať. Po zadaní roka sa zobrazí nasledujúce okno: 

 

 

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 
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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 

 

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: 
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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:  

 

 

 

V tejto obrazovke je údaj „príspevky na DDS“, ktorý sa automaticky naplní z údajov o príjmoch 

pracovníka. Zaškrtávacie políčko za ním slúži na zadanie informácie o tom, že sa má suma 

zaplatených príspevkov použiť  ako nezdaniteľná časť (na základe žiadosti o vykonanie RZD). 
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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: 

 

 

V tejto obrazovke je údaj „Príspevok na DDS“, do ktorého zapíšeme sumu preukázateľne zaplatenú na 

DDS (III. pilier) bez ohľadu na to, či sa táto položka má alebo nemá uplatniť ako nezdaniteľná časť. 
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VOĽBA „D-DAŇOVÝ 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 „TLAČ“ 

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 

identifikácia softvéru, ktorým bolo toto tlačivo vytvorené. 
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Zoznamy pracovníkov                 

               I – ktorým sa vykoná RZD 

              J – ktorým sa vyhotoví PZM 

So sumárnymi údajmi na konci. 

VOĽBA „INÉ“  

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 
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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. 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. 

 

P -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  2016 

 

Spracovanie RZD v konkrétnych podmienkach sa môže vykonať rôznymi postupmi. 

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

 

1. Vytlačíme zamestnancom žiadosti o vykonanie RZD 

 voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E -Žiadosť o vykonanie RZD 

 údaje je možné pred tlačou aktualizovať podľa skutočnosti 

2. Skontrolujeme nastavenie parametrov RZD 

 voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F -Ročné zúčtovanie dane 

 klávesy CTRL+ENTER a voľba Parametre zostavy 

 skontrolujeme najmä nastavenie MZL pre povinné poistné 

3. Vojdeme do režimu spracovania RZD 

 voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F -Ročné zúčtovanie dane 

 zadáme rok spracovania 2015 

 aktualizovať zoznam detí ANO  

 aktualizovať zoznam pracovníkov ANO  

4. Prevezmeme príjmy za všetkých pracovníkov 

 Voľba Iné / B -Prevzatie príjmov za všetkých pracovníkov 

5. Prevezmeme bonusy za všetkých pracovníkov 

 Voľba Iné / D -Prevzatie bonusov za všetkých pracovníkov 

6. Preveríme výšku dobrovoľného príspevku na SDS a zapíšeme príjmy od iných 

zamestnávateľov 

 Voľba P -Príjmy -  pri záznamoch, ktoré vznikli v kroku 4 (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 

7. Preveríme výšku príspevku na DDS 
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 Voľba  P -Príjmy -  pri záznamoch, ktoré vznikli v kroku 4 (vlastné príjmy) preveríme 

alebo upravíme sumu príspevkov na DDS podľa potvrdení alebo údajov zo mzdového 

listu (MZL 934*) . 

8. 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). 

9. Aktualizujeme sumárne údaje pre RZD 

 Voľba medzera dá možnosť opraviť údaje o príjmoch alebo nezdaniteľných častiach 

jednotlivých pracovníkov, ich manželov alebo manželky. V tejto časti tiež na základe 

údajov v žiadosti o vykonanie RZD povolíme alebo zakážeme uplatnenie príspevku na 

DDS. Pre tých, ktorým sa ročné zúčtovanie dane nebude vykonávať, treba vymazať 

dátum požiadania 15.02.2016. 

10. 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) 

11. Vygenerujeme mzdové zložky ročného zúčtovania dane: 

 Voľba Iné 

 G – Generovanie MZL do mesačných dát 

Program priamo vygeneruje MZL z RZD a vytvorí o postupe protokol. 
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Príklad potvrdenia o príjme: 
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Príklad žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane 
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Príklad žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane – 2. strana 

 



Ročné školenie 2017 Ročné zúčtovanie dane 

 

44 

Príklad ročného zúčtovania dane 
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Príklad vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% ... 
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5.  ELDP 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

 

Vedenie a predkladanie evidencie 

 Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ukladá zamestnávateľom povinnosť v 

oblasti dôchodkového poistenia 

 Viesť o zamestnancoch evidenciu 

 Predložiť túto evidenciu pobočke SP v lehote 

 Do troch dní od uplatnenia nároku na dávku (dôchodok) 

 Do troch dní od skončenia pracovného pomeru 

 Evidencia (nie ELDP) sa vedie po celé obdobie trvania poistenia 

 Obsah evidencie je stanovený v §232 ods.2 zákona 461/2003 

 

ELDP a eELDP 

 Uvedené povinnosti zamestnávateľ plní na základe §231 ods.2 zákona 461/2003 

formou, ktorú určí SP.  

 Určenou formou do 31.12.2015 bolo tlačivo ELDP 

 Do 30.6.2016 bolo možné použiť ELDP alebo eELDP 

 Od 1.7.2016 pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20 je povinnosť 

používate eELDP 

 Od 1.1.2017 je povinnosť používať výhradne eELDP platná pre všetkých 

zamestnávateľov 

 SP môže v závažných prípadoch udeliť výnimku. 

 Detailný a aktuálny popis požiadaviek SP na obsah eELDP je možné nájsť na stránke 

SP (napr.http://www.socpoist.sk/ext_dok-27042016---eldp---mu---01012016/61551c ) 

 Dôležitými požiadavkami sú: 

 eELDP sa vyhotovuje za každý poistný vzťah samostatne 

 eELDP musí obsahovať údaje za celú dobu trvania poistenia, teda aj pred 

http://www.socpoist.sk/ext_dok-27042016---eldp---mu---01012016/61551c
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1.1.2004 

 V eELDP musia byť rozdelené doby do dosiahnutia dôchodkového veku a po 

dosiahnutí 

 Ak poistenie trvá v čase vyhotovenia eELDP, tak sa neuvádza dátum skončenia 

poistenia, ale zaškrtne sa údaj „trvá“ 

 Údaje o VZ počas vylúčiteľnej doby sa neuvádzajú za zamestnancov 

narodených po 31.12.1984 

 RD sa uvádza iba do 30.6.2005 

 

Realizácia v programe MZDY: 

 

Príprava údajov i vlastné podanie eELDP je programe MZDY vo voľbe 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / K-Podklad pre e-ELDP 

V rámci výpočtu a prípravy údajov pre eELDP program vykoná nasledovné: 

 Z kmeňových dát požadovaných období si vyberie základné údaje zamestnanca a pre 

každý pracovný vzťah dátum vzniku a ukončenia PV 

 Pre každý dátum vzniku sa potom bude vytvorí samostatný identifikátor poistného 

vzťahu (A,B,C,D,....) a v závere sa za každý poistný vzťah vytvorí samostatný eELDP 

 Ku každému poistnému vzťahu sa z výpočtových súborov požadovaných období 

prevezmú údaje o započítanej dobe, vylúčiteľných dobách, dobách MD, RD, 

prerušeniach poistenia, a vymeriavacích základoch 

 Program údaje pospája prípadne porozdeľuje do intervalov tak, aby z nich už bolo 

možné priamo vytvoriť eELDP (pri RD zohľadňuje dátum 30.6.2005, zohľadňuje dátum 

dosiahnutia dôchodkového veku, ...) 

Po príprave údajov program umožní pripravené dáta upraviť, doplniť chýbajúce (staré) dáta, 

prípadne vykonať iné špeciálne úpravy, ktoré program nemohol zrealizovať a následne 

program dáva možnosť priamo cez portál SP pripravený eELDP podať. 

 

Aké sú aktuálne známe problémy v oblasti eELDP? 

 eELDP nie je možné podávať „po častiach“, ale podáva sa až keď treba za celé 

obdobie trvania poistenia. Údaje, ku ktorým sa program nedostane, je potrebné pri 

vytvorení eELDP dopísať „manuálne“ (napr. údaje spred roka 2004, údaje z iného 
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programu, ak došlo k výmene programu na spracovanie miezd v priebehu trvania 

poistenia, ...) 

 Lehota na podanie eELDP pri opakujúcich sa dohodách nie je úplne jasná. 

 Spôsob rozdelenia VZ v mesiaci, v ktorom sa súčasne vyskytne viac prerušení a aj 

zlomový dátum (dosiahnutie dôchodkového veku), nie je jasne definovaný a zostáva 

skôr na „zdravom rozume“. Programovo sa takéto prípady riešia rovnomerným 

rozpočítaním mesačného príjmu na jednotlivé dni a následne sa započítajú do 

jednotlivých intervalov trvania poistenia. 
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6.  ZDRAVOTNÉ PREHLIADKY 

Program MZDY je rozšírený o podporu sledovania zdravotných prehliadok zamestnancov. 

Spracovanie je rozdelené do definičnej časti, kde sa v číselníkoch zadávajú typy zdravotných 

prehliadok a typy výsledkov zdravotných prehliadok podľa obsahu a štruktúry požadovanej 

užívateľom. V údajovej časti sa zadávajú zdravotné prehliadky pre jednotlivých pracovníkov. 

Prezentačná vrstva je realizovaná formou tlačových zostáv. 

ČÍSELNÍKY 

 V časti "Číselníky", "Tabuľky"  je doplnený číselník "Typy zdravotných prehliadok". Zdravotná 

prehliadka je definovaná typom prehliadky a názvom prehliadky. Typ prehliadky je 

jednoznačný údaj, ktorý je zároveň aj triediacim kritériom číselníka. Pre daný typ zdravotnej 

prehliadky je možné definovať požiadavku na opakovanie, platnosť prehliadky spolu 

s mernou jednotkou platnosti (bez platnosti, deň, týždeň, mesiac, rok). Pre potreby vyčíslenia 

nákladov na zdravotné prehliadky je možné zadať cenu zdravotnej prehliadky. V číselníku 

"JÚZO" sú doplnené vzorové záznamy pre kód prvku "TVZP - typ výsledku zdravotnej 

prehliadky" 

VSTUP DÁT 

Zápis údajov zdravotných prehliadok je  zaradený do časti "Vstupy", "Zdravotné prehliadky". 

Po zadaní základného výberového filtra sa zobrazí vstupná obrazovka pre zápis zdravotných 

prehliadok. Pri práci so záznamami zdravotných prehliadok sú sprístupnené dodatočné 

výberové kritériá  "Výber stavu pracovníkov" a "Výber stavu zdravotných prehliadok". 

Pomocou týchto výberových kritérií je možné dynamicky meniť alebo dopĺňať výberové 

kritériá, ktoré boli zadané v základnom výberovom filtri. Výber stavu pracovníkov, ktorý je 

možné dynamicky meniť, je obsahovo zhodný s výberom stavu pracovníkov v základnom 

výberovom filtri. Ponúka možnosti výberu pracovníkov "Vyňatí", "Kmeňoví", "Všetci", 

"Vystúpení", "Archívni", "Nenastúpení" a "Celý súbor." Výber stavu zdravotných prehliadok, 

ktorý prestavuje doplnenie výberových kritérií ktoré boli zadané v základnom výberovom filtri, 

je rozdelený podľa kritéria platnosti a archívnosti. Z hľadiska platnosti sú zadané kritériá 

programom interpretované nasledovne: 

1. Platné – dátum platnosti zdravotnej prehliadky nie je zadaný alebo je vyšší až rovný 

ako aktuálny dátum 
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2. Neplatné – dátum platnosti zdravotnej prehliadky  je zadaný a zároveň je nižší ako 

aktuálny dátum 

3. Pozastavené – dolná alebo horná hranica dátum pozastavenia zdravotnej prehliadky je 

zadaná 

4. Neplatné OD-DO – dátum prehliadky je zadaný a dátum platnosti prehliadky je 

zadaný,  zároveň je dátum prehliadky vyšší ako dolná hranica zadaného intervalu 

alebo dátum platnosti prehliadky je nižší ako horná hranica intervalu 

Z hľadiska archívnosti je možný výber všetkých záznamov zdravotných prehliadok, iba 

nearchívnych záznamov alebo iba archívnych záznamov. 

Okrem základných editačných funkcií "Oprava", "Nový", "Kópia" a "Zrušiť" sú k dispozícii 

funkcie hľadania a základnej opisnej tlače súboru zdravotných prehliadok. Pomocou služby 

"Iné" je možné v základnom prehliadači nastaviť nasledujúce triediace kritériá: 

1.  Osobné číslo + typ prehliadky + dátum prehliadky 

2.  Osobné číslo + typ prehliadky + dátum objednania 

3.  Osobné číslo + typ prehliadky + dátum platnosti 

4.  Osobné číslo + typ prehliadky + dátum pozastavenia 

5.  Priezvisko + typ prehliadky + dátum prehliadky 

6.  Priezvisko + typ prehliadky + dátum objednania 

7.  Priezvisko + typ prehliadky + dátum platnosti 

8.  Priezvisko + typ prehliadky + dátum pozastavenie 

9.  Typ prehliadky + osobné číslo + dátum prehliadky" 

10.  Typ prehliadky + priezvisko + dátum prehliadky". 

Klikom na stĺpec TZP (Typ zdravotnej prehliadky)  v základnom prehliadači za nastaví 

triedenie "Typ prehliadky + osobné číslo + dátum prehliadky". 

Pomocou služby "Iné" je možné aj uloženie záznamu do archívu alebo vybratie záznamu 

z archívu. 

V dátovom okne sa ako identifikácia záznamu zdravotnej prehliadky zadávajú údaje "Osobné 

číslo", "Typ prehliadky" a "Dátum prehliadky". Tieto údaje tvoria kritériá jednoznačnosti pre 

záznamy zdravotných prehliadok. Z hľadiska rôznych dátumov týkajúcich sa zdravotných 

prehliadok je možné zadať údaje "Dátum objednania", "Dátum platnosti" a "Pozastavenie 

OD-DO". Zapísať je možné max. 5 výsledkov zdravotných prehliadok (kontrolovaných voči 

obsahu číselníka JÚZO) a poznámku. 
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TLAČOVÉ ZOSTAVY 

V časti "Spracovanie", "Zdravotné prehliadky" sa nachádzajú tlačové zostavy. Na začiatku je 

umiestnená základná opisná tlačová zostava "Súpis stavu zdravotných prehliadok" s 

možnosťou výberu polí, definície triediacich a súčtovacích kritérií. Potom nasledujú ďalšie 

účelové tlačové zostavy s možnosťou výberu pomocou základného výberového filtra a 

dodatočných výberových kritérií, ktoré  sú obsahovo zhodné s dodatočnými výberovými 

kritériami v zápise údajov. Tlačová zostava "Priebeh zdravotných prehliadok" zobrazí priebeh 

zdravotných prehliadok samostatne za pracovníka. Tlačová zostava "Plánovanie zdravotných 

prehliadok" po zadaní intervalu neplatnosti prehliadok ("Neplatné OD-DO" v dodatočných 

výberových kritériách) vytvorí súpis plánovaných zdravotných prehliadok za zvolené triediace 

a súčtovacie kritériá vrátane zobrazenia ceny zdravotných prehliadok a vytvorenia 

medzisúčtov za ceny zdravotných prehliadok. Tlačová zostava "Prehliadky s ukončením 

platnosti" po zadaní intervalu neplatnosti prehliadok ("Neplatné OD-DO" v dodatočných 

výberových kritériách) vytvorí súpis prehliadok s dôrazom na dátumy vykonania, objednania, 

platnosti a výsledky zdravotných prehliadok. 
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7.  STRAVNÉ LÍSTKY 

ARCHITEKTÚRA PROGRAMU 

Program pre spracovanie stravných lístkov sa nachádza v časti "Spracovanie", "Definitívne 

spracovanie", "Stravné lístky". Z hľadiska dátových štruktúr je spracovanie stravných lístkov 

rozložené do súborov MZSTRLH.dbf a MZSTRLP.dbf, kde MZSTRLH.dbf predstavuje hlavičky a 

MZSTRLP.dbf položky údajov spracovania. Hlavičková časť obsahuje okrem identifikačných 

údajov pracovníka hodnoty pre základný nárok na stravné lístky, hodnotu krátenia nároku z 

položiek, hodnotu užívateľsky zadanej korekcie a celkový upravený nárok na stravné lístky. 

V položkovej časti sú jednotlivé neprítomnosti pre každý kalendárny deň napočítavané po 

hodinách. Za každý deň samostatne sa v súbore položiek na základe súčtu hodín 

neprítomností v danom dni spočíta krátenie základného nároku na stravný lístok, ktoré sa 

prenáša do súboru hlavičiek. V súbore "Nastavenie SS MZD" je nový parameter "Stravné 

lístky - krátenie". Týmto parametrom sa určí spôsob krátenia nároku na stravné lístky na 

základe porovnania hodín neprítomností v jednotlivých dňoch voči zvolenému kritériu. 

SPRACOVANIE STRAVNÝCH LÍSTKOV 

V prvom kroku je potrebné samostatne zadať obdobie, z ktorého sa určí základný nárok na 

stravné lístky a obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností. Zadané hodnoty 

období závisia od spôsobu spracovania agendy stravných lístkov v organizácii. Štandardne sa 

ako preddefinované hodnota pre obidve zadávané obdobia ponúkne obdobie predchádzajúce 

obdobiu spracovania PS MZDY. 

 

 

 

Pri prvom spustení spracovania stravných lístkov za požadované obdobie alebo na 

požiadavku obsluhy program formou užívateľského dialógu ponúkne nasledujúce činnosti: 

1. "Je potrebné aktualizovať zoznam pracovníkov v súbore pre stravné lístky ?" – pre 
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všetkých pracovníkov, ktorí sú v stave k obdobiu určenému na základný nárok na stravné 

lístky sa v hlavičkovom súbore založí záznam jednoznačne identifikovaný obdobím, ktoré je 

určené na základný nárok na stravné lístky a osobným číslom.  

 

2. "Je potrebné vykonať určenie základného nároku na stravné lístky za všetkých pracovníkov 

?" – v tejto časti sa podľa kalendára, ktorý zodpovedá zvolenému obdobiu za ktoré sa 

požaduje základný nárok na stravné lístky, určí a do hlavičkového súboru zapíše základný 

nárok na stravné lístky. Na určenie spôsobu výpočtu základného nároku na stravné lístky je v 

parametroch SS MZD hodnotovo rôznorodý parameter "S_STRL_UVD: Stravné lístky - denný 

úväzok". Týmto parametrom sa určí spôsob výpočtu základného nároku na stravné lístky na 

základe porovnania hodnoty dohodnutého denného úväzku (DÚD) voči zvolenému kritériu. 

Porovnávacie kritérium a vzťah hodnoty dohodnutého denného úväzku (DÚD) k nemu sa 

definuje hodnotou tohoto parametra. 

 

Hodnoty parametra: 

1. DÚD >   konštanta 4 

2. DÚD >= konštanta 4 

3. DÚD >   DÚZ / 2 z kmeňových súborov 

4. DÚD >= DÚZ / 2 z kmeňových súborov 

5. DÚD >   DÚZ / 2 zo mzdových konštánt 

6. DÚD >= DÚZ / 2 zo mzdových konštánt 

7. DÚD >   DÚD / 2 zo mzdových konštánt 

8. DÚD >= DÚD / 2 zo mzdových konštánt 

V prípade že má parameter inú hodnotu, výpočet základného nároku sa vykoná na základe 

kritéria 1 - DÚD > konštanta 4. 

 

3. "Je potrebné vykonať nápočet neprítomností za všetkých pracovníkov ?" – v tejto časti 

programu sa zo súboru mesačných dát a z výpočtového súboru z obdobia, ktoré je určené 

ako obdobie za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností, vykoná nápočet neprítomností. 

Neprítomnosti sú napočítavané po hodinách zo mzdových zložiek ktoré sú určené 

v parametroch spracovania stravných lístkov. Parametre určujúce mzdové zložky 

neprítomností je možné sprístupniť a následne aktualizovať pomocou kláves Ctrl+Enter na 
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príslušnej položke menu. Štandardne sa jedná o skupiny mzdových zložiek 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 5A a 5B. Následne sa hodiny neprítomností za každý deň samostatne 

spočítajú a aktivuje sa výpočet krátenia nároku na stravné lístky. Na určenie spôsobu výpočtu 

krátenia nároku na stravné lístky je v parametroch SS MZD hodnotovo rôznorodý parameter 

"S_STRL_KRN- Stravné lístky - krátenie". Týmto parametrom sa určí spôsob krátenia nároku 

na stravné lístky na základe porovnania hodín neprítomností v jednotlivých dňoch voči 

zvolenému kritériu. Porovnávacie kritérium a vzťah hodín neprítomností v jednotlivých dňoch 

(HON) k nemu sa definuje hodnotou tohoto parametra. 

 

Hodnoty parametra: 

1. HON >   konštanta 4 

2. HON >= konštanta 4 

3. HON >   DÚZ / 2 z kmeňových súborov 

4. HON >= DÚZ / 2 z kmeňových súborov 

5. HON >   DÚZ / 2 zo mzdových konštánt 

6. HON >= DÚZ / 2 zo mzdových konštánt 

7. HON >   DÚD / 2 zo mzdových konštánt 

8. HON >= DÚD / 2 zo mzdových konštánt          

V prípade že má parameter inú hodnotu, výpočet krátenia nároku na stravné lístky sa vykoná 

na základe kritéria 1 - HON > konštanta 4. Ako posledný krok sa hodnoty krátenia nároku za 

celý mesiac z položkového súboru napočítajú v jednej sume do súboru hlavičiek, kde sa 

prepočítajú hodnoty upraveného nároku. 

Vstupná obrazovka pre spracovanie stravných lístkov má vo svojom záhlaví zobrazené 

obdobie pre určenie základného nároku na stravné lístky a obdobie pre nápočet 

neprítomností. 



Ročné školenie 2017 Stravné lístky 

 

55 

 

V základnom prehliadačí sú farebne odlíšené stĺpce s údajmi "Základný nárok", "Úprava z 

položiek", "Úprava nároku", a "Upravený nárok". Pomocou editačných funkcií "Oprava", 

"Nový", "Kópia", a "Zrušiť" je umožnená aktualizácia údajov v súbore hlavičiek okrem údajov 

"Základný nárok", "Úprava z položiek" a "Úpravený nárok". Údaj "Úprava z položiek" sa 

aktulizuje výlučne napočítaním zo súboru položiek. K dispozícii sú funkcie hľadania, výberu  a 

tlačové zostavy "Prehľadová tabuľka", "Rozpis za pracovníkov" a "Prevzatie stravných 

lístkov". V tlačových zostavách je umožnené zadať triediace a súčtovacie kritériá. Pomocou 

služby "Triedenie" je možné v základnom prehliadači nastaviť nasledujúce triediace kritériá: 

1. Osobné číslo 

2. Priezvisko 

3. Stredisko + osobné číslo 

4. Stredisko + priezvisko 

5. Pokladňa + osobné číslo 

6. Pokladňa + priezvisko 

7. Kategória + osobné číslo 

8. Kategória + priezvisko 
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Pomocou služby "Iné" je možné vykonať nasledujúce operácie: 

1. Určenie základného nároku za pracovníka 

2. Určenie základného nároku za všetkých pracovníkov 

3. Nápočet neprítomností za pracovníka 

4. Nápočet neprítomností za všetkých pracovníkov 

5. Generovanie MZL zrážok do mesačných dát 

6. Parametre spracovania stravných lístkov 

 

Určenie základného nároku a nápočet neprítomností za jedného pracovníka alebo všetkých 

pracovníkov slúži na opakovanie týchto činností bez nutnosti opätovného štartu programu 

alebo pre prípad, ak sa pri štarte programu uvedené funkcie užívateľom neaktivovali.  

V tejto časti programu sa nachádza aj možnosť "Generovanie MZL zrážok za stravné lístky do 

mesačných dát". Mzdová zložka, ktorá je generovaná do mesačného súboru dát je určená v 

parametroch zostavy. Štandardne je generovaná mzdová zložka "9621-Zrážka na stravné - 

vstup - pevná suma". 

 

Pre výpočet zrážky za stravné lístky sú doplnené mzdové konštanty: 

STRLSC5_12 - Stravné pri SC 5-12 hodín 

STRLHODNSL - Hodnota stravného listka 

STRLPZRASL - % zrážky z ceny strav. lístka 

STRLPRSFSL - Príspevok zo SF na str. lístok 

STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str. listok 

 

Hodnota zrážky za stravný listok sa vypočíta podľa vzorca: 

MIN(STRLSC5_12,STRLHODNSL)*STRLPZRASL/100-STRLPRSFSL. 

 

V prípade, ak je uvedená hodnota konštanty "STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str. lístok", 

namiesto výpočtu zrážky za stravné lístky podľa vzorca sa použije priamo jej hodnota. 

Poznámka: 

Pri výpočte minimálnej hodnoty stravného lístka a  hodnoty zrážky program zohľadňuje 
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definíciu a platnosť konštanty "STRLSC5-12-Stravné pri SC 5-12 hodín" podľa období. 

 

Vo voľbe "Parametre spracovania stravných lístkov" sa sprístupní aj možnosť definície 

mzdových zložiek pre nápočet neprítomností a určí sa mzdová zložka, ktorá je generovaná do 

mesačného súboru dát. 

 

V položkovej časti vstupného formulára sú napočítané za jednotlivé pracovné dni hodiny 

neprítomností v členení podľa skupín mzdových zložiek definovaných v parametroch 

spracovania stravných lístkov. 

 

 

 

Na základe nastavenia hodnoty parametra "S_STRL_KRN- Stravné lístky - krátenie" sa 

vypočíta krátenia nároku na stravné lístky a výsledok sa prenesie do hlavičkového súboru. 

Pomocou editačných funkcií "Oprava", "Nový", "Kópia", a "Zrušiť" je umožnená aktualizácia 

údajov v súbore položiek, ktorý predstavuje napočítané neprítomnosti. Počas aktualizácie 

údajov neprítomností v dátovom okne položiek sa automaticky aktivuje výpočet krátenia 

nároku na stravné lístky. 
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8.  ZMENY V PODSYSTÉME MZDY 

VSTUP DÁT 

Pri zadávaní kmeňových údajov budúcich období je možné zadávať aj nové údaje RCKJ-

Režijná kalkulačná jednica, FUNKCIA-kód pracovnej funkcie, KMVP - Kód miesta výkonu 

práce a MVP-Miesto výkonu práce. 

 

Program "Žiadosť o vrátenie poistného SP" je v časti "Generovanie korekčných MZL" 

upravený tak, že v súbore mesačných dát vymaže mzdové zložky pre opravu vymeriavacích 

základov a opravu poistného (9S**) iba za pracovníka a obdobia ktoré sú predmetom 

aktuálneho generovania. Korekčné mzdové zložky za iných pracovníkov alebo iné obdobia 

zostanú v mesačnom súbore dát zachované. Do programu je doplnená rekapitulačná zostava 

"Súpis rozdielov" s rozpisom korekcií za jednotlivé fondy, obdobia a so záverečnou 

rekapituláciou sumy poistného zaplateného bez právneho dôvodu. Zároveň je výška 

formulára pre zápis údajov zmenšená na technické minimum. 

 

Program je rozšírený o podporu sledovania zdravotných prehliadok zamestnancov. V časti 

"Číselníky", "Tabuľky"  je doplnený číselník "Typy zdravotných prehliadok". Zápis údajov 

zdravotných prehliadok je  zaradený do časti "Vstupy", "Zdravotné prehliadky". V časti 

"Spracovanie", "Zdravotné prehliadky " sa nachádzajú tlačové zostavy. Na začiatku je 

umiestnená základná tlačová zostava s možnosťou výberu polí, definície triediacich a 

súčtovacích kritérií a potom nasledujú ďalšie účelové tlačové zostavy. 

 

Zdravotné prehliadky sú v režime zápisu dát rozšírené o triedenie podľa polí "Typ 

prehliadky+osobné číslo+dátum prehliadky" a "Typ prehliadky+priezvisko+dátum 

prehliadky". Triedenie je možné nastaviť v službe "Iné". Klikom na stĺpec TZP (Typ 

zdravotnej prehliadky)  v základnom prehliadači za nastaví triedenie "Typ prehliadky+osobné 

číslo+dátum prehliadky". 

 

Do kmeňových dát bol zaradený nový údaj "Dátum očakávaného ukončenia vyňatia". Tento 

dátum neovplyvňuje výpočet mzdy, ale je zaradený do zostáv v skupine "Stav a pohyb 

pracovníkov" a do kmeňových zostáv. Údaj sa do kmeňových dát doplní počas mesačnej 
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závierky na základe dátumu ukončenia príslušného vyňatia v súbore neprítomností. Tento 

dátum sa automaticky vypočítava pri výpočte mzdy pre MD (podľa určenej dĺžky MD) a pre 

RD (MZL 5102 - a určí sa podľa kmeňového údaja "Dátum narodenia detí" k dovŕšenému 

tretiemu roku dieťaťa). Pre naplnenie týchto údajov jednorazovo (mimo uzávierky) je 

vytvorená vo voľbe uzávierky špeciálna funkcia na aktualizáciu vyňatí. Táto však preberie do 

kmeňových údajov iba údaje o tých vyňatiach, ktoré boli založené pred aktuálnym obdobím 

spracovania, teda nie tie vyňatia, ktoré vznikli v aktuálnom mesiaci). 

 

Pri zápise údajov zrážok a v zápise údajov KTPP (Kódovacej tabuľky pre Prevodné príkazy) je 

možné v časti pre zadanie účtu v tvare IBAN zadať aj BIC / SWIFT kód. Pre Slovenské a 

České účty program tento kód ponúkne na základe zapísaného SWIFT kódu v číselníku kódov 

bánk. Ak je swift kód v údajoch zrážok resp. KTPP zapísaný, použije sa pri tvorbe pokladov 

na PP zapísaný kód. Ak nie je, tak program sa pokúsi dohľadať swift kód rovnako, ako 

doteraz (t.j. z IBAN tvaru si dokóduje kód banky a v číselníku bánk sa pokúsi nájsť príslušný 

SWIFT kód. 

 

V program je nový parameter (MSDTKMZL - Typ kópie MZL), ktorým sa určuje režim, v akom 

sa bude vytvárať kópia záznamu pri zadávaní mesačných mzdových zložiek. Jednotlivé 

možnosti sú nasledovné: 

1. B - Vytvorí sa kópia MZL vrátane údajov o dávke a aktualizácii bez otázok (doterajší 

štandardný stav) 

2. N - Vytvorí sa kópia MZL s tým, že údaje o dávke a aktualizácii sa neprenesú 

3. D - Dialóg Kópia sa vytvorí na základe dialógu typu Ano/Nie 

4. Z - Vytvorenie kópie je zakázané 

Ak parameter nie je zadaný alebo má inú hodnotu, použije sa voľba "B". 

 

Program pre spracovanie stravných lístkov bol upravený vo svojich dátových štruktúrach ako 

aj  funkcionalite. Z hľadiska dátových štruktúr je spracovanie stravných lístkov rozložené do 

nových súborov MZSTRLH.dbf a MZSTRLP.dbf, kde MZSTRLH.dbf predstavuje hlavičky a 

MZSTRLP.dbf položky údajov spracovania. Hlavičková časť obsahuje okrem identifikačných 

údajov pracovníka hodnoty pre základný nárok na stravné lístky, hodnotu krátenia nároku z 

položiek, hodnotu užívateľsky zadanej korekcie a celkový upravený nárok na stravné lístky. 
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Podstatná zmena je v údajovej časti položiek, kde sú jednotlivé neprítomnosti pre každý 

kalendárny deň napočítavané po hodinách. Za každý deň samostatne sa v súbore položiek na 

základe súčtu hodín neprítomností v danom dni spočíta krátenie základného nároku na 

stravný lístok, ktoré sa prenáša do súboru hlavičiek. V súbore "Nastavenie SS MZD" je nový 

parameter "Stravné lístky - krátenie". Týmto parametrom sa určí spôsob krátenia nároku na 

stravné lístky na základe porovnania hodín neprítomností v jednotlivých dňoch voči 

zvolenému kritériu. 

 

Program pre spracovanie stravných lístkov je rozšírený o možnosť samostatného zadania 

obdobia, z ktorého sa určí základný nárok na stravné lístky a obdobia, za ktoré sa požaduje 

nápočet neprítomností. Funkcionalita tlačidla "Iné" je rozšírená o voľby určenia základného 

nároku na stravné lístky: 

 "A - Určenie základného nároku za pracovníka" 

 "B - Určenie základného nároku za všetkých pracovníkov " 

 

Na určenie spôsobu výpočtu základného nároku na stravné lístky je v parametroch SS MZD 

hodnotovo rozšírený parameter "S_STRL_UVD: Stravné lístky - denný úväzok". Týmto 

parametrom sa určí spôsob výpočtu základného nároku na stravné lístky na základe 

porovnania hodnoty dohodnutého denného úväzku (DÚD) voči zvolenému kritériu. 

Porovnávacie kritérium a vzťah hodnoty dohodnutého denného úväzku (DÚD) k nemu sa 

definuje hodnotou tohoto parametra. 

 

Hodnoty parametra: 

=============== 

1 = DÚD >   konštanta 4 

2 = DÚD >= konštanta 4 

3 = DÚD >   DÚZ / 2 z kmeňových súborov 

4 = DÚD >= DÚZ / 2 z kmeňových súborov 

5 = DÚD >   DÚZ / 2 zo mzdových konštánt 

6 = DÚD >= DÚZ / 2 zo mzdových konštánt 

7 = DÚD >   DÚD / 2 zo mzdových konštánt 

8 = DÚD >= DÚD / 2 zo mzdových konštánt 
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Pri aktualizácii kmeňových údajov v obrazovkách "Oprava nástupu" alebo "Oprava výstupu" 

sa na základe údajov nástupu a výstupu automaticky prerátava predpokladaný nárok na 

dovolenku. Ak bol niekedy spustený "Prepočet nároku na dovolenku", tak tento proces zapíše 

do kmeňa celkové údaje o čerpaní RD a krátení dní k obdobiu, v ktorom bol výpočet 

spustený. Ak sú tieto údaje v kmeni vyplnené, tak program pre výpočet základného nároku 

na dovolenku zohľadní pri výpočte aj tieto údaje. 

 

Prepočet nároku na dovolenku bol upravený tak, že pri výpočte výmery dovolenky 

(predpokladaného nároku) sa uplatnia aj informácie o skutočnom a predpokladanom čerpaní 

RD. Pri výpočte osobnej výmery dovolenky sa uplatní skutočný počet dní čerpania RD až do 

mesiaca realizácie výpočtu a tiež predpokladaný počet dní čerpania RD do konca roka na 

základe kmeňového údaja "Dátum predpokladaného ukončenia vyňatia" (pre výpočet sa 

použije priemerný počet pracovných dní v mesiaci). Upravená výmera sa určí z osobnej 

výmery uplatnením už známych krátení až do mesiaca realizácie výpočtu so zohľadnením 

spôsobu určenia osobného výmeru (ako pomerná časť ročného výmeru alebo za 

odpracované dni). MD sa z pohľadu výpočtu nároku na dovolenku považuje za odpracovanú 

dobu. V závere výpočtu je možné určiť, ktorý z vypočítaných údajov bude zapísaný do kmeňa 

ako aktuálny nárok na dovolenku. 

 

Hromadná aktualizácia kmeňových údajov je rozšírená o zápis hromadných zmien do súboru 

"LOG zmien kmeňových dát". 

 

V programe "LOG zmien kmeňových dát" sú rozšírené možnosti pri zadávaní výberového filtra 

o polia "Kmeňové stredisko", "Pokladňa-výpl.miesto" a "Kategória pracovníka". Pridané sú aj 

možnosti na zrušenie záznamu a zrušenie všetkých (v danom momente vybraných) 

záznamov. 

 

VÝPOČET MZDY 

Do číselníka mzdových zložiek boli doplnené mzdové zložky, ktoré riešia špeciálny prípad 

odmeny priznanej ešte v roku 2016, ale ktorá bude vyplatená až po 31.1.2017. Podľa platnej 

legislatívy v čase priznania takejto odmeny je potrebné odviesť z nej poistné, ale nemá sa 
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zahrnúť do zdaniteľných príjmov za rok 2016, ani do základu dane, ani do potvrdenia o 

príjme ale do príjmu sa zahrnie až v roku, v ktorom bude vyplatená. Tento prípad je riešený 

novými MZL: "9PO - priznaná odmena", použije sa napr. v období 2016/12, a MZL "391 - 

Vyplatenie odmeny", použije sa napr. v období 2017/02. Ak je odmena charakteru celoročnej 

odmeny, tak pre vyplatenie je možné použiť MZL 392, ktorá sa pre účely výpočtu priemerov 

rozdelí na 4 štvrťroky. 

 

Program pre spracovanie stravných lístkov bol v časti "Generovanie MZL zrážok do 

mesačných dát" upravený tak, že pri výpočte minimálnej hodnoty stravného lístka a  hodnoty 

zrážky zohľadňuje definíciu a platnosť konštanty "STRLSC5-12-Stravné pri SC 5-12 hodín" 

podľa období. 

 

V údajoch o zrážkach je nový údaj "neuplatnenie zákl.sumy". Ak je tento údaj nevyplnený, 

výpočet výšky exekučných zrážok je oproti predchádzajúcemu stavu bezo zmeny. Ak do 

údaja vložíme "A", tak sa pri výpočte neuplatní základná nepostihnuteľná suma ani na 

povinného ani na jeho rodinných príslušníkov (deti, manželka). Ak do údaja vložíme "P", tak 

sa pri výpočte neuplatní základná nepostihnuteľná suma na povinného, ale sumy na 

rodinných príslušníkov sa uplatnia.  Ak do údaja vložíme "D", tak sa pri výpočte neuplatnia 

základné nepostihnuteľné sumy na rodinných príslušníkov (deti, manželka), ale suma na 

povinného sa uplatní. 

 

Zákonom 285/2016 bol novelizovaný aj zákon 462/2003 o náhrade príjmu pri DPN. Touto 

novelou sa zvyšuje násobok všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa určuje 

maximálny DVZ a to z hodnoty 1,5 na hodnotu 2,0. V programe MZDY je táto skutočnosť 

realizovaná zavedením konštanty KMAXDVZm ktorá má do obdobia 2016/12 hodnotu 1,5 a 

od obdobia 2017/01 hodnotu 2,0. V tejto súvislosti bol upravený aj protokol výpočtu DVZ tak, 

že v podnadpise sa uvádza aj aktuálna hodnota maximálneho DVZ platná pre počítané 

obdobie. 

 

V algoritme výpočtu MZL 90R5 (preplatok zamestnanca z RZZP podliehajúci dani) bola 

vykonaná drobná zmena, ktorej dôsledkom je, že hodnota preplatku nebude zarátaná do 

hodnoty MZL 996 (Brutto mzda). Iné časti výpočtu nie sú touto zmenou ovplyvnené. 
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V rozpočítaní príjmu po skončení poistného vzťahu (napr. aj pri preplatení nevyčerpanej 

dovolenky pri ukončení pracovného vzťahu po vyčerpaní RD) bola vykonaná úprava v určení 

období, do ktorých sa príjem rozpočíta: z rozpočítavania sú vylúčené tie obdobia z 

posledného roka trvania poistenia, v ktorých počas celého mesiaca trvalo ľubovoľné 

prerušenie poistenia. Informácia o prerušení poistenia sa preberá zo súboru informácií o 

nepravidelných príjmoch. Príslušné informácie o atribútoch kalendára v jednotlivých 

obdobiach je možné zistiť/aktualizovať vo voľbe "Uzávierky / Špeciálne činnosti / Úprava 

kalendárov v NPH/NPP". 

 

Ak pri ukončení PV po dlhodobejšej súvislej absencii dôjde k vyplateniu príjmu (napríklad 

vyplatenie časti kolektívnej odmeny), je potrebné tento príjem zadať ako príjem po skončení 

poistného vzťahu (MZL 354). Do kmeňových údajov ale treba zapísať vyňatie s kódom 60 a 

dátum, od ktorého sa posledná absencia považuje za "súvislú". Program potom vezme do 

úvahy dátum vyňatia ako dátum ukončenia poistného vzťahu a príslušný rok bude považovať 

za posledný kalendárny rok trvania poistného vzťahu. Do všetkých predchádzajúcich 

mesiacov tohoto roka potom rozpočíta vyplatený príjem a z rozpočítanej sumy vyráta poistné 

(so zohľadnením inštitútu maximálneho vymeriavacieho základu). 

 

V reakcii na úpravu kontrol MVP SP bol program pre výpočet mzdy upravený v časti výpočtu 

poistných fondov takto: 

Ak sa zamestnávateľ dozvie o skutočnosti, že zamestnanec je poberateľom starobného, 

invalidného alebo výsluhového dôchodku do termínu na výpočet miezd za mesiac, od ktorého 

sa zamestnanec stal poberateľom daného dôchodku, je možné tento dátum zapísať do 

kmeňových údajov zamestnanca (napr. v obrazovke OK06). Ak zadaný dátum spadá do 

počítaného obdobia, tak program upraví vymeriavacie základy a následne aj poistné na IP a 

PvN pomerne podľa počtu kalendárnych dní pred začatím poberania dôchodku a celkového 

počtu "povinných" kalendárnych dní. Úprava kontrol na strane SP tieto nižšie VZ označí už nie 

chybou ale varovaním (s textom, ktorý veľmi nezodpovedá danej skutočnosti), ale dovolí 

takto zostavený výkaz podať. Po uzatvorení mesiaca je potrebné zmeniť adekvátne kmeňové 

údaje ("Zrážanie poistného"), ktoré zohľadňujú stav, že zamestnanec je už poberateľom 

príslušného dôchodku. Ak sa informáciu o priznaní dôchodku dozvie zamestnávateľ neskôr, je 
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potrebné pripraviť korekčné mzdové zložky a následne vytvoriť opravné výkazy za všetky 

dotknuté obdobia. Popis k tejto operácii je na www.compeko.sk v časti "Podpora/FAQ , okruh 

MZDY, téma: Ako treba správne zrealizovať dodatočnú úpravu odvodov do SP napr. po 

priznaní dôchodku". 

 

Ak sa dovolenka čerpá po menších častiach ako celý deň, je možné novým parametrom v SS 

MZD určiť, ako sa má zaokrúhľovať časť dňa, o ktorú sa zníži príslušný zostatok dovolenky. 

Štandardne za zaokrúhľuje na celé poldni, ale parametrom je možné určiť dni, poldni, hodiny 

alebo polhodiny so zaokrúhlením nadol, nahor alebo aritmeticky. Náhrada sa vypočíta vždy 

podľa zadaného počtu hodín čerpania dovolenky. Týmto parametrom sa iba určí zníženie 

zostatku dovolenky. Interne sa zostatok dovolenky počíta v dňoch s presnosťou na 4 

desatinné miesta. 

VÝPLATNÉ PÁSKY 

V parametroch pásky je nový parameter, ktorým sa určí, či údaje "Návšteva lekára" a 

Sprevádzanie RP" budú na páske uvádzané v dňoch (štandard) alebo v hodinách. Ak sa zvolí 

uvádzanie v hodinách, bude údaj uvedený na dve desatinné miesta. 

 

V distribuovaných definíciách VPD (výplatná páska dobierky) vo všetkých variantoch a EPD 

(elektronická páska dobierky) je definícia "Čistého príjmu" zmenená tak, že tento údaj 

obsahuje miesto čistého finančného príjmu čistú mzdu (= úhrn hrubých príjmov 

podliehajúcich dani - fondy - daň). 

 

V parametroch výplatnej pásky je nový údaj "Poznámka". Text uvedený v tomto údaji sa 

zobrazí v dolnej časti výplatnej pásky vo forme papierovej i elektronickej. Do tohoto údaja je 

možné uviesť napríklad označenie spracovateľa osobných údajov alebo inú informáciu pre 

zamestnanca. 

VÝKAZY 

Proces prípravy údajov pre ELDP (v papierovej i elektronickej forme) bol upravený tak, že 

spracúva v zmysle požiadaviek SP aj prípady, kedy v jednom mesiaci dochádza k súbehu 

prerušenia, zlomového dátumu (napr. dosiahnutie dôchodkového veku), vylúčiteľných dôb a 

riadnej doby pre dôchodkové poistenie. Program v prípade rôznych kombinácií (i v prípade 
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viac samostatných prerušení) rozdelí vymeriavací základ, prípadne VZ počas vylúčiteľnej 

doby, na pomernú časť do obdobia pred a po prerušení, resp pred a po zlomovom dátume. 

 

Pri generovaní XML súboru pre podanie RLFO do SP program realizuje tieto úpravy v 

osobných údajoch zamestnancov. Program automaticky upravuje meno, priezvisko, 

predchádzajúce priezvisko, rodné priezvisko, obec a ulicu tak, že prvé písmeno bude vždy 

veľké a ostatné písmená budú malé. Ďalej v prípade adries bez ulice použije údaj v 

orientačnom čísle ako súpisné číslo, ale ak tento údaj obsahuje znak /, tak do súpisného čísla 

vloží iba časť pred lomítkom. Ak v adrese s ulicou údaj orientačné číslo obsahuje znak /, tak 

sa do orientačného čísla prevezme iba časť za /. 

 

Vzhľadom na to, že SP postupne sprísňuje kontroly na správne vyplnené názvy obcí a ulíc, 

bola do tvorby údajov RLFO, ELDP a eELDP vykonaná úprava, ktorou sa "normalizujú" názvy 

obcí a ulíc v zmysle normy STN 01 6910 kapitola 1 a 2 a podľa vybraných častí pravidiel 

slovenského pravopisu. V niektorých prípadoch však automatika nemusí upraviť zapísané 

údaje správne (napríklad použitie iných zložených vlastných mien v mene ulice). V takom 

prípade je potrebné správny tvar ulice (mesta) zapísať medzi znaky "úvodzovka". Takýto 

zápis potlačí automatickú normalizáciu daného názvu a do dokumentu sa dostane názov 

presne tak, ako je zapísaný (bez obaľujúcich úvodzoviek). Normalizáciu je možné úplne 

vypnúť parametrom NORMM - Požaduje sa normalizácia mien. 

 

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP je upravené 

tak, že spracuje a vygeneruje záznamy oznámenia aj v prípade viacnásobných výskytov 

pracovnej neprítomnosti s rovnakou mzdovou zložkou v danom mesiaci. Uvedená zmena je 

údajovo previazaná s výpočtovým súborom, ktorý je rozšírený o pole ID pracovnej 

neprítomnosti. Program pracuje v upravenom režime v prípade, že táto verzia programu je 

nainštalovaná pred definitívnym výpočtom miezd alebo po opakovanom spustení výpočtu 

miezd za všetkých pracovníkov. V opačnom prípade program pracuje v pôvodnom režime a 

úprava sa prejaví až po výpočte miezd v nasledujúcom období. 

 

Program pre vytvorenie XML súboru pre podanie daňového prehľadu bol upravený podľa 

aktuálneho stavu kontrol na portáli FSSR a v aplikácii eDane tak, že účet IBAN NESMIE byť 
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uvedený, ak sa nežiada vrátenie dane ani daňového bonusu, alebo ak sa žiada vrátenie 

poštovou poukážkou. 

 

Výpočet odvodov do ZP bol upravený pre realizáciu prípadov, kedy v HPP je aktívne vyňatie 

22 (RD, kedy zamestnanec pre účely ZP nie je zamestnancom) a v inom PP je napr. dohoda s 

pravidelným rozvrhom pracovného času, z ktorej je povinnosť odvádzať resp. vykazovať 

poistné na ZP i v prípade nulového príjmu. V takýchto prípadoch program nevytváral záznam 

pre výkaz poistného, teraz ho vytvára s nulovými hodnotami. 

 

Vytváranie súpisov a výkazov pre doplnkové dôchodkové sporenie je upravené tak, že udaje 

číslo účtu organizácie (preberaný z číselníka vlastných účtov) a účet fondu (preberaný z 

číselníka poisťovní) sú uvádzané v tvare IBAN. 

 

V programe je aktualizované tlačivo potvrdenia o mzde/odmene za zárobkovú činnosť pre 

ÚPSVaR. V aktualizovanom tlačive sa miesto dátumu narodenia uvádza rodné číslo a pridaný 

je nový údaj "Počet odpracovaných hodín". 

 

TATRABANKA má pod kódom tlačiva 18138 zverejnené dva rôzne formuláre na SEPA 

hromadný príkaz na realizáciu tuzemských platieb. Líšia sa iba v uvedení / neuvedení BIC 

kódu. Použiteľnosť jedného alebo druhého formulára nikde nie je definovaná a závisí v 

podstate od "nálady" príslušného pracovníka banky. Preto v programe prinášame k formátu 

XTABA aj formát YTABA, ktorý údaj BIC neobsahuje. Kód formulára, ktorý je potrebné 

použiť, sa zapíše k príslušnému bankovému účtu v číselníku vlastných bankových účtov. 

 

V programe boli aktualizované tlačivá "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie 

obdobie 2016" a "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ..... za zdaňovacie obdobie 2017". 

ČÍSELNÍKY 

V programe je k dispozícii nastavenie konštánt a parametrov pre výpočet odvodov do fondov 

s platnosťou od januára 2017. Maximálny vymeriavací základ pre SP je definovaný ako 7-

násobok priemernej mesačnej mzdy v NH. Maximálny vymeriavací základ pre ZP nie je 

stanovený. Prezretie nastavených hodnôt je možné vo voľbe "Číselníky / Tabuľky / Mzdové 

konštanty" resp. "Číselníky / Poisťovne / Poistné fondy od 2017". Program pre výpočet mzdy, 
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výkazy a aj všetky dotknuté tlačové zostavy si sám prevezme tú definíciu konštánt a fondov, 

ktorá je pre obdobie výpočtu alebo tlače platná. Preto je možné inštaláciu tejto verzie 

vykonať kedykoľvek pred výpočtom miezd za január 2017 (teda napr. aj pred výpočtom 

miezd za november alebo december 2016). 

 

Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 16.6.2016 (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 2016. 

 

V distribučnej sade programu MZDY je aktuálny číselník kódov zamestnaní SK-ISCO-08. 

Aktualizovaný číselník bol SW firmám distribuovaný 21.3.2016. Číselník sa v programe 

využíva na správne určenie kódu pracovnej činnosti na kmeňovej obrazovke OK03. Pre rôzne 

informácie ohľadom štatistického zatriedenia jednotlivých zamestnaní, fulltextové 

vyhľadávanie, podávanie návrhov na zmeny  a doplnenia v klasifikácii je zriadená webová 

stránka www.hisco.sk. 

 

V číselníku poisťovní je možné okrem konštantnej hodnoty platobných symbolov VS a SS 

zadať aj typ VS resp typ SS. Ak sú zadané, tak sa VS / SS určí podľa zadaného typu, inak sa 

určí podľa zadania v kódovacej tabuľke prevodných príkazov (doterajší stav). 

TLAČOVÉ ZOSTAVY 

Zostava "Prehľad MZL po mesiacoch" je rozšírená o možnosť zadať požiadavku na spočítanie 

a tlač viacerých riadkov (max 9), pričom každý riadok môže mať aj krátke (16 znakové) 

označenie. Riadky je možné definovať tiež ako "súčtové", pričom hodnota riadku sa určí ako 

výraz, v ktorom môžu vystupovať premenné R1..R9, ktoré zastupujú zodpovedajúce riadky 

(napr S=R1+R2-R3-R4). Triedenie a súčtovanie sa potom vykonáva s celými skupinami 

záznamov za každého pracovníka. Obdobne vylúčenie nulových záznamov znamená vylúčenie 

záznamov zamestnanca vtedy, ak všetky riadky za daného zamestnanca obsahujú iba nuly. 

Pridaná je tiež možnosť voliť si tlač záverečného súčtu a oddeľovacieho riadku mezi 

zamestnancami. 

 

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú 

http://www.hisco.sk/
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dávku bolo upravené v súlade so vzorom uverejneným na webovej stránke sociálnej 

poisťovne.  Zmeny sa týkajú časti 6.- "Vymeriavacie základy, z ktorých zamestnanec zaplatil 

poistné na nemocenské poistenie (VZ) v RO", kde sú v závislosti od dátumu vzniku 

pracovného pomeru alebo právneho vzťahu zakladajúceho nemocenské poistenie napočítané 

vymeriavacie základy z rozhodujúceho obdobia (celý predchádzajúci kalendárny rok alebo 

čiastočne predchádzajúci kalendárny rok a bežný rok). Po obsahovej stránke je program 

rozšírený o zahrnutie mzdových zložiek "9S01-Oprava VZ NP" do nápočtu vymeriavacieho 

základu za obdobie, ktorého sa oprava týka. 

 

Tlač účtovného súboru je rozšírená o voľbu "Mesačný účtovný súbor -> výber  polí". 

Uvedená voľba umožňuje obsahovo definovať tlačovú zostavu účtovného súboru z vybraných 

polí a takúto definíciu vrátane triedenia a súčtovania uložiť formou pomenovaného uloženia. 

Zostava je okrem vlastných dát účtovného súboru doplnená o možnosť tlačiť názov účtu. Pre 

potreby mzdového účtovného súboru je zostava doplnená o možnosť tlačiť názov mzdovej 

zložky, úplný názov mzdovej zložky a pole vytvorené z prvých 40 znakov úplného názvu 

mzdovej zložky. 

 

Pre tlač príkazov na úhradu v papierovej forme je do programu zaradený aj aktuálny 

formulár Slovenskej Sporiteľne hromadných príkazov na úhradu SEPA v papierovej forme - 

vzor 2016. Jeho názov je HSLS6. Pre jeho použitie je potrebné v parametroch nastaviť počet 

prevodných príkazov na jednej strane HPP na hodnotu 4. 

UZÁVIERKY 

Proces mesačnej uzávierky bol doplnený o automatickú úpravu údaja "Zrážanie do fondov" v 

prípade, ak ide o starobného alebo invalidného dôchodcu, ktorému vznikol nárok na 

poberanie príslušného dôchodku a doklad o tom bol k dispozícii pred výpočtom mzdy za 

obdobie, v ktorom nárok vznikol. V tom prípade je možné do kmeňového údaja "Dátum 

poberania dôchodku" zapísať dátum, od ktorého sa zamestnanec stal poberateľom a 

program správne "skráti" poistné vo fondoch IP a PvN už v prvom mesiaci poberania 

dôchodku. V tomto prípade mesačná uzávierka upraví údaj pre zrážanie poistného tak, že od 

ďalšieho mesiaca sa už odvody do IP a PvN nezrážajú. V ostatných prípadoch program údaj 

"zrážanie poistného" neupravuje. 
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Počas ročnej závierky sa nastavuje aj základný nárok / výmera dovolenky pre nasledujúci 

rok. Tento proces bol upravený tak, že pri výpočte nároku zohľadní pre vyňatie 22 údaj o 

predpokladanom ukončení tohoto vyňatia.V prípade aktívneho vyňatia 21 alebo 22 sa údaj 

"stará dovolenka" nenuluje, ale pripočítava sa k zostatku riadnej dovolenky uzatváraného 

roka a spolu takto vytvoria údaj "Dovolenka z minulého roka" pre nový rok. 

OSTATNÉ ZMENY 

Opatrením 309/2016 MPSVaR, ktoré bolo zverejnené 24.11.2016,  sa s platnosťou od 

1.12.2016 stanovujú nové hodnoty náhrad pri pracovných cestách. Z týchto hodnôt sa v 

programe používa hodnota náhrady pri pracovnej ceste v rozsahu od 5 do 12 hodín a to na 

účely výpočtu minimálnej hodnoty stravného lístka. V distribučnej sade je aktualizovaná táto 

hodnota. 

 

Počas výpočtu čerpania MD a RD (materskej a rodičovskej dovolenky) sa niekedy mohlo stať, 

že výpočet informatívneho údaja - počet pracovných dní - nemusel byť správny. Tento údaj 

sa nikde nevyužíva ani na výpočet mzdy, ani do žiadnych štatistických údajov, ale môže sa 

ako informatívny údaj vypisovať na mzdovom liste alebo v tabuľkových prehľadoch. Ak 

chceme využívať tento údaj, dá sa aj dodatočne opraviť použitím novej servisnej funkcie na 

prepočet počtu pracovných dní pri MD a RD. Táto funkcia je prístupná vo voľbe "Uzávierky / 

Špeciálne činnosti / Prepočet prac. dní MD a RD". 

 

Do programu je pridaná nová funkcia "Aktualizácia KPD (Kalendárov pracovnej doby)" vo 

voľbe "Uzávierky / Špeciálne činnosti". Touto novou funkciou je možné manuálne opraviť 

záznamy v kalendári pracovnej doby za bežné i uzatvorené obdobie. Opravovať je možné iba 

polia KMZ (mzdová zložka), hodiny a EURá. Táto funkcia slúži na úpravu niektorých údajov, 

ktoré je potrebné zmeniť pre správnosť výpočtu zostatku konta pracovnej doby a už nie je 

možné (z rôznych dôvodov) zopakovať definitívny výpočet, ktorým by sa dáta upravili. 

 

V programe na export príkazov na úhradu do podsystému FIN je doplnená kontrola na 

vyplnenie SWIFT / BIC kódu. Ak tento kód v čase prípravy PP chýba, tak program na túto 

skutočnosť upozorní, ale dovolí taký PP zaradiť a pokračuje v ďalšej práci. 

 

V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia 
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tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy 

v číselníku obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané 

mesto je v zozname registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné 

centrum zdravotníckych informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež 

doplnená kontrola na prítomnosť (neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI. 

 

V parametroch programu bol zmenený charakter údaja IČO tak, aby bolo možné IČO zapísať 

i s vedúcimi nulami. Takto zapísané IČO vrátane vedúcich núl sa preberie do výkazov, kde sa 

vyžaduje uvedenie údaja IČO. Pri použití hodnoty údaja IČO pri konštrukcii platobných 

symbolov sa vedúce nuly nepoužijú, nakoľko súčasná definícia obsahu platobných symbolov 

VS a SS určuje, že ide o numerické údaje a vedúce nuly sa v procese spracovania platby v 

bankách k príjemcovi neprenesú. 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť 

novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 

95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená 

zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom 

XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené 

rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné. 

 


