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1.  LEGISLATÍVNE ZMENY 

Podsystém WMZD verzia 2.175 je už pripravená na výpočet miezd od 1.1.2019 a je vhodné 

ju nainštalovať už pred ročnou uzávierkou za rok 2018. 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 Sociálnej poisťovne - suma všeobecného vymeriavacieho základu 

7. Nariadenie vlády 300/2018 – ustanovenie minimálnej mzdy na rok 2018 

8. ... a ďalšie 

 

Na rozdiel od predchádzajúceho roka bol rok 2018 bohatý na legislatívne zmeny, ktoré si 

vyžiadali menšie či väčšie zásahy do programu. 

 

Množstvo úprav v programe vyplynulo aj z praktických požiadaviek na operatívne prehľady, 

elektronickú komunikáciu a z iných požiadaviek nevyplývajúcich priamo z legislatívy 

(požiadavky daňovej správy, Sociálnej poisťovne, Ministerstva zdravotníctva, ...).  
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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 300/2018 ustanovuje minimálnu 

mzdu na rok 2019.  

Aktuálne hodnoty  konštánt sú nasledovné: 

 
 
 
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  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2018 je ustanovená nariadením vlády 278/2017: 

 

MINMZDAH : platná 201801-201812 ..............    2,759 € 

MINMZDAM : platná 201801-201812 ..............  480,00  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2019 je ustanovená nariadením vlády 300/2018: 

 

MINMZDAH : platná 201901-201912 ..............    2,989 € 

MINMZDAM : platná 201901-201912 ..............  520,00  € 

 

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. Suma životného minima 

stanovená Opatrením MPSVaR 196/2018 na obdobie od 1.7.2018 do 30.6.2019 je 205,07 €. 
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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. 
Odpočítateľná položka sa od 1.1.2018 uplatní iba u zamestnanca. 
 

 

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). 

 

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). 

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 

• 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 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. 

Novelou zákona o zdravotnom poistení (351/2017 Z.z.) sa s účinnosťou od 1.1.2018 

stanovuje, že OPZP sa uplatní iba pre odvody zamestnanca (pre zamestnávateľa sa teda 

neuplatní!) 
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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 2019 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 

30.9.2019. 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 201701-201712 ..............   883,00   € 
VSEOVZM : platný 201801-201812 ..............   912,00   € 
VSEOVZM : platný 201901-201912 ..............   954,00   € 
 
VSEOVZR : platný 201701-201712 .............. 10596,00 € 
VSEOVZR : platný 201801-201812 .............. 10944,00 € 
VSEOVZR : platný 201901-201912 .............. 11448,00 € 
 

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu sú každoročne zverejňované na základe údajov 

Štatistického úradu SR.  

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 2019 je to suma 6678.00 €. 

ÚRAZOVÉ POISTENIE 

Zákonom 266/2017 sa s účinnosťou od 1.1.2018 mení text §133 a vypúšťa sa §134. 

Znamená to, že ÚP sa platí naďalej vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu. 

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 2018 došlo s účinnosťou od 1.7.2018 k „drobnej“ zmene, ktorá si vyžiadala pomerne 

rozsiahlu úpravu v programe. Ide o odvodovú úľavu pre dôchodcov pracujúcich na dohodu. 

Úprava sa týka poberateľov 

• Starobného dôchodku 

• Predčasného starobného dôchodku 

• Invalidného dôchodku 

• Výsluhového dôchodku 

• Výsluhového invalidného dôchodku 

Týka sa DoVP aj DoPČ s pravidelným aj nepravidelným príjmom. Zamestnanec si môže určiť 

najviac jednu zo svojich dohôd ako zvýhodnenú. Musí u zamestnávateľa podpísať vyhlásenie 

(podobne ako študent - §227a). Vzor vyhlásenia / oznámenia možno nájsť na stránke SP. 

Oslobodenie platí do výšky príjmu 200 Eur. Pri podpísanom vyhlásení sa poistné na SP a RFS 

platí iba zo sumy, ktorá presahuje 200 Eur. 

 

Prehľad platenia poistného z dohôd dôchodcov po 1.7.2018 je v nasledujúcich tabuľkách: 

Legenda: 

Poistný fond:     Druh dôchodku: 

NP Nemocenské poistenie  SD Starobný dôchodok 
SP Starobné poistenie   PSD Predčasný starobný dôchodok 
IP Invalidné poistenie   ID Invalidný dôchodok 
PvN Poistenie v nezamestnanosti VD Výsluhový dôchodok pred  
GP Garančné poistenie    dosiahnutím dôchodkového veku 
UP Úrazové poistenie   VDDV Výsluhový dôchodok po dosiahnutí   
RFS Rezervný fond solidarity   dôchodkového veku 
      IVD Invalidný výsluhový dôchodok 
 

Platenie: 

P Platenie odvodu z príjmu 

P* ZP u PSD sa platí vtedy, ak dôchodca nepoberá dôchodok 

K Platenie odvodu z príjmu zníženého o limit (200 Eur) 

Inak Odvod sa neplatí 
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Bez uplatnenia výnimky: 

Poistný 

fond/dôch. 

SD PSD ID VD VDDV IVD 

NP - - - P - - 

SP P P P P P P 

IP - - P P - P 

PvN - - - P - - 

GP P P P P P P 

UP P P P P P P 

RFS P P P P P P 

ZP - P* - P - - 

 

S uplatnením výnimky – príjem do 200 Eur vrátane: 

Poistný 

fond/dôch. 

SD PSD ID VD VDDV IVD 

NP - - - P - - 

SP - - - P - - 

IP - - - P - - 

PvN - - - P - - 

GP P P P P P P 

UP P P P P P P 

RFS - - - P - - 

ZP - P* - P - - 
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S uplatnením výnimky – príjem nad 200 Eur: 

Poistný 

fond/dôch. 

SD PSD ID VD VDDV IVD 

NP - - - P - - 

SP K K K P K K 

IP - - K P - K 

PvN - - - P - - 

GP P P P P P P 

UP P P P P P P 

RFS K K K P K K 

ZP - P* - P - - 

 

REALIZÁCIA V PROGRAME MZDY 

 

Základná filozofia riešenia vychádza zo skúseností s touto výnimkou pri brigádnickej práci 

študenta. 

• Pri podpísanej výnimke bude daný zamestnanec trvalo zaradený do kmeňa SP ako 

zamestnanec s príslušnou dohodou bez dôchodkového poistenia 

• Ak jeho príjem v mesiaci nepresiahne 200 Eur, netreba nič meniť 

• Ak jeho príjem v mesiaci presiahne 200 Eur, výpočet mzdy pripraví záznam do RLFO, 

ktorým sa daný zamestnanec iba na daný mesiac doprihlási na DP (vytvorí sa záznam, 

ktorý je prihláškou k začiatku mesiaca a súčasne odhláškou ku koncu mesiaca) 

• Pri zmenách v podpísaní výnimky počas trvania dohody program na základe 

kmeňových dát pripraví potrebné záznamy do RLFO. 

Kmeňové dáta: 

• Údaje potrebné na realizáciu úľavy je možné zadať v kmeňovej obrazovke OK06, kde 
sa zadáva aj údaj o platnosti výnimky aj na nasledujúci mesiac 

• Údaj o platnosti výnimky na bežný mesiac je možné zadať aj v režime vstupu 
mesačných mzdových zložiek – v aktualizácii kmeňa 

 
Pomôcka pre nastavenie údaja „Zrážať poistné“ 

• Pomôcka má nové zaškrtávacie políčko „Dohody – výnimka z platenia DP“ 
• Údaj sa preberá z nastavenia kmeňových dát 
• používa sa pri vytvorení ponuky na štandardné zrážanie poistného do jednotlivých 

fondov. 
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Výpočet mzdy 

• Výpočet mzdy zohľadňuje nastavenie platnosti výnimky pre bežný mesiac a adekvátne 
stanoví správny vymeriavací základ aj odvody do príslušných fondov 

• V prípade platnosti výnimky a presiahnutia limitného príjmu (200 Eur) program 
pripraví záznam do RLFO na dočasné doprihlásenie daného pracovníka na platenie DP 
iba v danom mesiaci 

 
 

Zostavenie výkazov: 

Pri zostavovaní MVP (pravidelný príjem – červený) program určí kódy pre tlačovú verziu aj 

XML verziu výkazu takto: 

 

 

 

Pri zostavovaní VPP (nepravidelný príjem – zelený) program určí kódy pre tlačovú verziu 

aj XML verziu výkazu takto: 
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Muž na „materskej“: 

 

V zmysle zákona o sociálnom poistení muž nemôže byť na materskej dovolenke, ale tento 

„ľudový“ termín má v zákone obdobu, avšak pod iným označením. Terminologicky správne 

je: 

• Rodičovská dovolenka muža s nárokom na materské – to je ekvivalent 

materskej dovolenky. V programe sa pre zavedenie používa MZL 5B37 so vznikom 

vyňatia 23 (RDMM = rodičovská dovolenka muža s nárokom na materské). Obdobie 

RDMM sa v ELDP vykazuje ako bežná PN, teda odlišne od materskej dovolenky ženy – 

matky. 

• Rodičovská dovolenka (po uplynutí obdobia nároku na materské) sa rieši už 

rovnako ako u ženy, teda použitím MZL 5102. V období čerpania RD vzniká prerušenie 

poistenia. 

 

ELDP: 

 

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

eELDP na elektronické podávanie ELDP. 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. 

Povinnosť podávať ELDP iba v elektronickej forme je pre všetkých zamestnávateľov od 

1.1.2017. 

Údaje na ELDP za roky pred 1.1.2004 bol zamestnávateľ povinný zaslať SP do 30.6.2004. 

Zamestnávateľ je povinný podať eELDP za celé obdobie trvania poistného vzťahu v určených 

prípadoch (skončenie PV, dosiahnutie dôchodkového veku, na výzvu SP). 

Priebežné alebo čiastkové podávanie eELDP nie je možné a SP takúto možnosť nateraz úplne 

zamietla. Program však ponúka riešenie tohto nedostatku zavedením archívnych údajov pre 

eELDP. Detaily sú v samostatnej kapitole o ELDP. 
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TYPY POISTNÝCH VZŤAHOV 

 
Vzhľadom na rôzne zmeny vo výpočte poistných fondov sa adekvátne menili aj typy 
poistných vzťahov. Tie určuje pre potreby výkazov a iných oznámení priamo Sociálna 
poisťovňa. Pre lepšiu orientáciu uvádzame v nasledujúcich tabuľkách súpis jednotlivých 
poistných vzťahov, ktoré program používa a všetky zviazané kódy, ktoré sa používajú 

• v kmeňových údajoch (KÚ) 
• v záznamoch RLFO 
• v záznamoch MVP a VPP. 
• Stĺpec VY označuje platnosť výnimky 

• Stĺpec nad lim.  označuje stav, kedy príjem (vymeriavací základ) v danom mesiaci 
presiahol limit pre úľavu 

• Kód v stĺpci XML sa používa v elektronickej verzii príslušného dokumentu. 
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1.5  Daň z príjmov 

VÝPOČET NEZDANITEĽNEJ ČASTI NA DAŇOVNÍKA 

Pre rok 2018 je hodnota nezdaniteľnej časti ZD 3830,02. Pre výpočet odpočítateľnej 

nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka sa použije nasledujúca tabuľka: 

Základ dane Nezdaniteľná časť 

<=19 948,00 3 830,02 

>35 268,06 0 

Inak 8 817,016-0.25*príjem 

 

Od tejto sumy sa odráta výška starobného dôchodku 

VÝPOČET NEZDANITEĽNEJ ČASTI NA MANŽELSKÉHO PARTNERA 

Základ dane daňovníka Nezdaniteľná časť 

<=35 286,06 3 830,02-vpmp 

>50 588,130 0 

Inak 12 647,032-0.25*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. Od 

roku 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 2019 sadzbu 19% pre 

zdaniteľný príjem do výšky 3021,36 € a sadzbu 25% zo sumy presahujúcej túto hranicu. 

Zdaniteľná mzda sa určí zo zdaniteľných príjmov, znížených o povinné poistné platené 

zamestnancom a o 1/12 nezdaniteľnej čiastky podľa §11 ods. 1 písm. a) – tzv. nezdaniteľné 
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minimum (aktuálna hodnota je 328,12 € 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 2019 sa teda vypočíta ako úhrn zdaniteľných príjmov znížený o  

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

• nezdaniteľnú časť základu dane v sume 328,12 € 

Preddavok sa vypočíta pre zdaniteľnú mzdu do výšky 3021,36 ako 19%, a pre zdaniteľnú 

mzdu vyššiu ako 3021,36 ako súčet 574,0500 (=3021,36*19%) + 25% zo sumy 

presahujúcej 3021,36. 

Od preddavku dane sa odpočíta daňový bonus vo platnej mesačnej výške (t.j. 22,17 €). 

Výsledný rozdiel môže byť aj záporný! 

Konštanta pre daňový bonus na dieťa pre 2019/01 – 2019/12 je: 

 DP_BONUS: mesačná hodnota: 22,17 € 

Od 2019/04 sa na dieťa do 6 rokov uplatní daňový bonus v dvojnásobnej výške 44,34 €. 

Posledný krát sa uplatní v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne vek 6 rokov. 

POUKÁZANIE 2% ZAPLATENEJ DANE 

v roku 2019 môže zamestnanec poukázať 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2018 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 má aj predpísanú druhú časť – potvrdenie 

o zaplatení dane. Zverejnené sú 2 alternatívy tlačiva, pričom oprávnená osoba si môže zvoliť, 

ktoré tlačivo použije. 

 

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 na 

internetovej stránke www.finance.gov.sk a na portáli FSSR. Ide najmä o tieto vzory: 

• Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO 

• Žiadosť o vykonanie RZD 

http://www.finance.gov.sk/
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• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

• Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej 

zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse ... 

• Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane ... 

Proces spracovania RZD je popísaný v samostatnej kapitole.  

Upozorňujeme na sankcie za nevykonanie RZD, ale aj v prípade, že zamestnanec podá 

správcovi dane sťažnosť z dôvodu pochybností o správnosti zrazenej dane. 

PREHĽAD O   . . ., HLÁSENIE . . . 

Prehľad o zrazených preddavkoch na daň . . .  je pre rok 2019 nové. 

Hlásenie o vyúčtovaní dane . . . za rok 2018 je tiež nové. 
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1.6  Zákonník práce 

V roku 2018 došlo v Zákonníku práce k viacerým zmenám, ktoré si vyžiadali zmeny vo 

výpočte miezd alebo si vyžiadali vytvorenie nových mzdových zložiek. 

Zo zmien vyberáme: 

• Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu (MZL 226, 226D, 228, 228D) 

• Zvýšenie príplatku za nočnú prácu (MZL: 265, 265D) 

• Príplatok za nočnú prácu vo sviatok – 100% aj dohodári (MZL: 266, 266D) 

• Použitie pravdepodobného priemeru – zníženie limitu na 21 dní, resp. 168 hodín 

• Práca dôchodcov – oslobodenie od fondov podobne ako BPŠ 

  

Pre rok 2019 boli už v roku 2018 prijaté niektoré zmeny: 

 

Príspevok na rekreáciu zamestnancov 

• Povinný pre zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami 

• Pre ostatných je dobrovoľný s rovnakými pravidlami 

• Týka sa zamestnancov v pracovnom pomere (nie dohodárov), ktorých pracovný vzťah 

trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite aspoň 24 mesiacov 

• Zamestnanec preukáže oprávnené náklady účtovným dokladom, na ktorom je jeho 

meno. Príspevok sa môže poskytnúť aj prostredníctvom „rekreačného poukazu“.  

• Zamestnanec musí o príspevok požiadať do 30 dní od skončenia rekreácie 

• Platí zákaz diskriminácie 

• Príspevok je vo výške 55% preukázaných oprávnených nákladov, najviac však 275,00 

€ v úhrne za kalendárny rok 

• Pri kratšom pracovnom úväzku (v čase poskytnutia príspevku) sa limit adekvátne 

upraví 

• Príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do VZ pre poistné fondy 

• Zamestnávateľ môže popri tomto príspevku poskytnúť aj príspevok na rekreáciu zo 

sociálneho fondu (napr. vo výške 45%). Tento príspevok je tiež oslobodený od dane aj 

fondov. 

• Vzťahuje sa na rekreácie, ktoré začali po 31.12.2018 
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• Oprávnenými výdavkami sú: 

o Služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním aspoň na dve noci na Slovensku 

o Pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve noci, stravovacie a 

iné služby spojené s rekreáciou na území Slovenska 

o Ubytovacie služby aspoň na dve noci na území Slovenska, ktorého súčasťou 

môžu byť aj stravovacie služby 

o Organizované viacdenné aktivity počas školských prázdnin na území Slovenska 

pre dieťa zamestnanca alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej 

domácnosti, ak navštevuje základnú školu alebo 1.-4. ročník osemročného 

gymnázia 

o Do oprávnených výdavkov spadajú aj výdavky na ďalšie osoby, ktoré sa so 

zamestnancom zúčastnili na rekreácii a to: 

▪ Manžel / manželka 

▪ Vlastné dieťa 

▪ Dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti .... 

▪ Iná osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti 

REALIZÁCIA V PROGRAME MZDY: 

• Nový kmeňový údaj REKREA, ktorý obsahuje úhrn poskytnutých príspevkov od 

začiatku kalendárneho roka 

• Upravená obrazovka OK04 – Sociálno-mzdové nároky 

• Nová mzdová zložka 764 na zapísanie výšky oprávnených výdavkov 

• Nová konštanta DP_REKREA, ktorou sa určuje aktuálna hodnota limitu pre poskytnutie 

príspevku na rekreáciu 

• Program netestuje dĺžku nepretržitého trvania pracovného vzťahu ku dňu začatia 

rekreácie, nakoľko údaj o začatí rekreácie nemá k dispozícii. 
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2.  INŠTALÁCIA PODSYSTÉMU MZDY 

Z pohľadu aktuálneho obdobia spracovania PS MZDY je možné verziu s označením V-2.180   

inštalovať pred ročnou uzávierkou v období Ultimum 2018 alebo po ukončení ročného 

spracovania v období Január 2019. Inštaláciu je potrebné vykonať pred výpočtom miezd 

za obdobie január 2019. 

 

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 2019 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 všetkých 

distribuovaných kalendárov počnúc aktuálnym rokom inštalácie. Inštalačný program 

kalendáre neprepíše, iba doplní definície ktoré v kalendároch nie sú. 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. 

LOG ZMIEN KMEŇOVÝCH DÁT 

Počas inštalácie sa vytvorí archívny súbor zmien kmeňových dát. Súbor slúži na archiváciu 

všetkých zrušených záznamov v základnom súbore zmien kmeňových dát. 

 

ÚPRAVY POTREBNÉ PRE ROK 2019 

AUTOMATICKÉ ÚPRAVY POČAS INŠTALÁCIE 

Nevykonávajú sa žiadne automatické úpravy údajov počas inštalácie. 

MANUÁLNE ÚPRAVY PRED VÝPOČTOM MIEZD ZA JANUÁR 2019 

Manuálne úpravy pred výpočtom miezd za január 2019 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, kumulatívy pre 

ročné dane, ...) 

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.  
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c) Vytlačíme mzdový list 

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

mzdové listy za všetkých pracovníkov. 

 

d) Vytlačíme zostavu čerpania a zostatkov dovoleniek 

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

prehľady", "A  - Čerpanie dovolenky"  vytlačíme zostavu,  ktorá obsahuje  za 

jednotlivých  pracovníkov nároky  na dovolenku,  čerpanie dovolenky  v mesiacoch  a 

zostatok dovolenky v dňoch. 

 

e) 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 201801-201812. Určíme typ ELDP 

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

mzdových zložiek a poistných vzťahov. Určíme spôsob použitia archívnych údajov pre 

ELDP. 



Ročné školenie 2019 Ročná uzávierka 

 

29 

 

V nasledujúcom kroku výpočtu podkladov pre ELDP je umožnená manuálna úprava 

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. 
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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 201801-201812 Nezdaniteľné minimun "R"  3 830.02 
 

DP_BONUS   201801-201812      Daňový bonus na dieťa - rok   258.72 
DP_BONUS M 201801-201812      Daňový bonus na dieťa – mesiac    21.56 

 

 

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 2018", 

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,9S1 

-z toho príjmy z dohôd 63,75VD 

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

-z toho príjmy z vlastnej výroby 7581 

-z toho 13. plat (zdanená časť) 386, -386O 

-z toho 14. plat (zdanená časť) 387, -387O 

Poistné a príspevky 901,90R1,9392,9S1,90E1,90E2,9ZZ1,9ZZ2 

-z toho poistné na SP 9011,9012,9013,9014,901H,901I,901J,901K,9S1,-9S1Z,90E1,9ZZ1 

-z toho poistné na ZP 901Z,901Y,90R1,9392,9S1Z,90E2,9ZZ2 

z toho SP a ZP zo zahr. zdrojov  

Úhrn preddavkov na daň 9113 

Naturálne plnenia 7580 

Sociálne výpomoci 75A 

13. plat (nezdanená časť) 386O 

14. plat (nezdanená časť) 387O 

Nezdaniteľná časť 9102 

Zrazené príspevky na DDS 9341,9343,9346,9348 

Daňový bonus 9114 

 

j) Spustíme "Ukončenie ročného spracovania" 

Ide tu o technické uzatvorenie ročného spracovania.  Túto operáciu  nájdeme v režime  

"Uzávierky". 

 

Ukončenie ročného spracovania vykoná nasledujúce kroky: 

• Preverí  dostatok  diskového  priestoru  pre vykonanie ročnej  uzávierky. 

• Vytvorí kópiu všetkých súborov na pevný disk do adresára 

...\DATAxxx\BACKUP\rrrr13  a druhú kópiu podľa voľby média. 

• Podľa voľby užívateľa vytvorí kópiu spoločných číselníkov. 

• Vyráta nároky na dovolenku a zapíše ich do kmeňového súboru pracovníkov. 

• Nastaví nové hodnoty pre nároky dovoleniek v novom roku. 
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• 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), h), i) a j).  Všetky  ostatné  kroky  je  možné  vykonať 

i v nasledujúcich obdobiach. 

 

Činnosti uskutočnené po prechode do obdobia  

január 2019 

 

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 
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dovolenky").  

Parametre zostavy „Ohodnotenie dovolenky“: 

 

Predkontácia poistných fondov pre poistné účtované samostatne po fondoch v zostave  

„Ohodnotenie dovolenky“: 
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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 ...:                                
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d) Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 vykonávajú zdravotné poisťovne. Zamestnávateľ 

je povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni podklady k vykonaniu ročného zúčtovania zdravotného 

poistenia v zákonne stanovenom rozsahu. 
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4.  ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2018 

4.1  všeobecný popis 

 Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 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 2018 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 

predvyplnenú 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 2018 ale i tlačivo pre rok 2019. 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 

• Vyhlásenie o použití 2% zaplatenej dane + potvrdenie o zaplatení dane 

 

Parametre zostavy a ich štandardné nastavenie: 

 

Zdaniteľný príjem   911A,911C,9S1 

Príjem z dohôd   63 

Povinné poistné   901,9392,90R1,9S1,90E1,90E2 

Povinné poistné SP   9011,9012,9013,9014,901H,901I,901J,901K,9S1,-9S1Z,90E 

Povinné poistné ZP   901Z,901Y,90R1,9392,9S1Z,90E2 

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 / T-RZD  
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Pred vlastným výpočtom RZD je potrebné ešte preveriť nastavenie hodnôt niektorých 

konštánt pre rok 2018; napr.: 

 daňový bonus:  21,56 

 nezdaniteľné minimum: 319,17 

 životné minimum:  199,48 

 

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 
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P-Príjmy: nahratie príjmov od cudzích zamestnávateľov podľa doložených potvrdení 

o príjmoch,  

 

D-Daňový bonus: kontrola a  prípadná aktualizácia nárokov a vyplatených bonusov detí 

pracovníkov. 

 

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

priezviska 

 

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). Výška uplatniteľnej sumy vrátane obmedzenia maximom (180,00 Eur) sa 

zobrazí až po zaškrtnutí príslušného políčka. 
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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 nového záväzného vzoru tlačiva potvrdenia 

o zaplatení dane. Pre tlač je použitý „čiernobiely“ vzor, ktorý bol v januári 2018 dodaný od 

FSSR SW firmám tvoriacim mzdové programy. Tlačivo je povinnou prílohou vyhlásenia 

o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. Program si vyžiada dátum zaplatenia dane (v prípade 

postupného zrážania nedoplatku uvedieme dátum poslednej zrážky). 
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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. 

 

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 

15.02.2019. Tým pracovníkom, ktorí nepožiadali o ročné zúčtovanie, tento dátum treba 
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vymazať. 

 

C,D -Prevzatie bonusov 

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. 

 

 



Ročné školenie 2019 Ročné zúčtovanie dane 

 

47 

 

4.2  Štandardný postup pri spracovaní ročného 

zúčtovania dane za rok  2018 

 

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 2018 

• pri opakovanom vstupe: aktualizovať zoznam detí NIE 

• pri opakovanom vstupe: aktualizovať zoznam pracovníkov NIE 

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. Zapíšeme príjmy od iných zamestnávateľov 

• Voľba P -Príjmy -  nahráme príjmy od iných zamestnávateľov podľa priložených 

potvrdení 

7. Preveríme výšku príspevku na DDS 

• 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*) . 
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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 15.02.2019. 

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 
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Príklad ročného zúčtovania dane 
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Príklad vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% ... 
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Príklad potvrdenia o zaplatení dane k vyhláseniu 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 bola povinnosť 

používať 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 

1.1.2004 

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

http://www.socpoist.sk/ext_dok-27042016---eldp---mu---01012016/61551c
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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 (Rodičovská dovolenka)  sa uvádza iba do 30.6.2005 

 

Realizácia v programe MZDY: 

 

Základná schéma spracovania eELDP v programe MZDY ja nasledovná: 

 

 

 

Základnými princípmi pre spracovanie a podanie eELDP v programe MZDY sú: 

• Program vie zostaviť údaje pre tlač ELDP alebo podanie eELDP z archivovaných 

kmeňových údajov a vypočítaných miezd a to z období, v ktorých sa program aktívne 

využíval po januári 2004 

• Potrebné údaje z iných období je možné zadať manuálne (alebo načítať z iných 
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vhodných zdrojov) do súboru archívnych dát pre ELDP. Tieto sa potom pri zostavovaní 

eELDP použijú tak, aby vznikol jeden súbor eELDP vhodný na priame podanie na 

portáli SP 

• Ak je potrebné upraviť niektoré údaje vypočítané automaticky, je možné správnu 

hodnotu zapísať do súboru archívnych údajov pre ELDP. Tento záznam potom pri 

zostavovaní eELDP nahradí záznam, ktorý vznikne automaticky. 

• Súbor archívnych údajov je možné aj priebežne (raz za rok) napĺňať automaticky 

pripravenými údajmi a tie prípadne korigovať. Takto pripravené údaje potom môžu 

pomôcť pri ľahšom zostavení eELDP v budúcich rokoch. 

 

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 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, ...) 

• Program prevezme alebo doplní údaje, ktoré sa nachádzajú v archívnych údajoch pre 

ELDP 

 

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. Program pripravené 

a upravené údaje môže pridať alebo zapísať do súboru archívnych údajov pre ELDP (takto je 

možné priebežne archív údajov pre ELDP napĺňať a udržiavať). 

Archívne údaje je možné zadávať a aktualizovať aj manuálne. 
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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 

programu, ak došlo k výmene programu na spracovanie miezd v priebehu trvania 

poistenia, ...) alebo na tento účel využiť možnosti poskytované programom MZDY 

zavedením archívnych údajov pre ELDP. SP takúto možnosť nedáva. 

• 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 

zlomových dátumov (dosiahnutie dôchodkového veku), nie je jasne definovaný a 

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

rozpočítaním mesačného príjmu na jednotlivé kalendárne dni a následne sa započítajú 

do jednotlivých intervalov trvania poistenia. 
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6.  PLÁNOVANIE DOVOLENIEK 

ARCHITEKTÚRA PROGRAMU 

Program pre plánovanie dovoleniek sa nachádza v časti "Vstupy", "Plánovanie dovoleniek", 

"Podnikový plán dovoleniek". Z hľadiska dátových štruktúr je spracovanie plánovania 

dovoleniek rozložené do súborov MZPLNDH.dbf a MZPLNDP.dbf, kde MZPLNDH.dbf 

predstavuje hlavičky a MZPLNDP.dbf položky údajov spracovania. Hlavičková časť obsahuje 

okrem identifikačných údajov pracovníka hodnoty pre označenie kalendára, nárok na 

dovolenku, dovolenku z minulého roku a dodatkovú dovolenku. V položkovej sú pre každý 

záznam, ktorý je definovaný jednoznačným kľúčom [oscis]+[sppid]+[obd], zapísané údaje o 

počte kalendárnych dní a o počte pracovných dní. Zároveň je v jednotlivých vetách 

položkového súboru pre každý deň samostatne evidovaný štruktúrovaný údaj s nasledujúcim 

významom jednotlivých pozícií: 

1. pozícia = atribút príslušného dňa obdobiu zodpovedajúceho mesiaca z číselníka 

kalendárov 

• "P" - bežný pracovný deň 

• "S" - sobota (pracovné voľno) 

• "N" - nedeľa (pracovný pokoj) 

• "H" - platený sviatok / sviatok THP 

• "K" - sviatok THP 

• "T" - smena 

2. pozícia = typ započítania do fondu pracovného času z číselníka atribútov kalendárov   

• " " - nezapočítava sa 

• "F" - započítava sa ako pracovný deň v rozsahu dohodnutého úväzku 

• "H" - započítava sa ako sviatok 

• "P" - zarátava sa ako pracovný deň/smena s pevným počtom hodín 

3. pozícia = informácia o podnikovom pláne dovoleniek 

• " " - bez obmedzenia 

• "Z" – zákaz čerpania 

• "P" – povinné čerpanie 

4. pozícia = informácia o osobnom pláne dovoleniek 

• " " - bez požiadavky alebo schválenia dovolenky 
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• "o" – požiadavka na dovolenku 

• "O"- schválená dovolenka 

SPRACOVANIE PLÁNOVANIA DOVOLENIEK 

V prvom kroku je potrebné samostatne zadať rok, za ktorý sa má spracovať plánovanie 

dovoleniek. Štandardne sa na spracovanie ponúkne bežný rok. Sprístupnená je aj možnosť 

spracovania za predchádzajúci rok a tri nasledujúce roky. 

 

Príklad štandardného nastavenia pre rok 2019: 

 

 

Pri prvom spustení spracovania plánovania dovoleniek za požadovaný rok sa automaticky 

aktualizuje zoznam pracovníkov v súboroch plánovania dovoleniek. Pri opakovanom spustení 

spracovania plánovania dovoleniek za požadovaný rok sa proces aktualizácie zoznamu 

pracovníkov v súboroch plánovania dovoleniek vykoná na základe voľby užívateľa: 

 

 

Počas aktualizácie  zoznamu pracovníkov sa do súboru hlavičiek (MZPLNDH.dbf) zapíšu 

z kmeňového súboru pracovníkov a zo súboru súbežných pracovných pomerov  základné 

identifikačné údaje pracovníka, označenie kalendára, nárok na dovolenku, dovolenku 

z minulého roku a dodatkovú dovolenku. Do súboru položiek (MZPLNDP.dbf) sa za celý rok 

spracovania pre každý deň zapíše atribút príslušného dňa z číselníka kalendárov a typ 

započítania do fondu pracovného času z číselníka atribútov kalendárov. Pre mesiace ktoré sú 

vyššie ako je aktuálne obdobie spracovania sa z kmeňových údajov budúcich období prenesú 

danému mesiacu zodpovedajúce údaje o stredisku a identifikátor kalendára. 
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Vstupná obrazovka pre spracovanie plánovania dovoleniek: 

 

 

V základnom prehliadači sú za každého pracovníka a pracovný pomer sprístupnené tri 

farebne odlíšené riadky s údajmi "Kalendáre", "Podnikové plány a "Osobné plány". Údaje o 

kalendároch v prvom riadku boli programom automaticky generované v procese aktualizácie 

zoznamu pracovníkov v súboroch plánovania dovoleniek. Údaje pre podnikové plány 

v druhom riadku je možné zadávať samostatne za každý deň alebo hromadne. Povolené 

hodnoty sú P=povinné čerpanie, Z=zákaz čerpania a medzera=bez obmedzenia. Údaje pre 

osobné  plány v treťom riadku je možné zadávať iba samostatne za každý deň. Povolené 

hodnoty sú o=požadované čerpanie, O=schválené čerpanie a medzera=bez požiadavky 

 

Vstupná obrazovka pre hromadné zadávanie plánovania dovoleniek (podnikový plán): 
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Hromadne je možné pre zvolený interval dní v danom mesiaci zadať povinné čerpanie 

dovolenky, zákaz čerpania dovolenky alebo dni pre tento interval definovať ako neurčené 

(bez povinného čerpania alebo zákazu čerpania dovolenky). V hornej časti obrazovky sa 

pomocou služby "Výber dát" nastaví mesiac za ktorý sa vykonáva plánovanie dovoleniek a 

môže sa nastaviť filter podľa strediska, kategórie pracovníka, výplatného miesta a označenia 

kalendára. Zaškrtávacie pole "Vygenerovať aj schválené čerpanie dovolenky" umožňuje 

v procese hromadného zadávania povinného čerpania dovolenky v podnikových plánoch 

(celozávodná dovolenka) súčasné vygenerovanie schváleného čerpania dovolenky na dni 

celozávodnej dovolenky do osobných plánov. Zaškrtávacie pole "Vymazať schválenú aj 

požadovanú dovolenku" umožňuje v procese hromadného zadávania zákazu čerpania 

dovolenky v podnikových plánoch (celozávodná dovolenka) súčasné vymazanie akejkoľvek 

dovolenky v osobných plánoch, ktorá je zapísaná cez zakázané dni v podnikových plánoch.  

Jednotlivo alebo hromadne zadané údaje je vždy potrebné potvrdiť a zapísať pomocou 

tlačidla "O.K". 

V časti "Spracovanie", "Štandardné zostavy", "Dovolenkové prehľady" sa nachádzajú tlačové 

zostavy plánovania dovoleniek, ktoré po detailoch alebo ako kumulatív za mesiace umožňujú 

rôzne pohľady na zadané údaje. Prístupné sú nasledujúce tlačové zostavy:  
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• Plánovanie dovoleniek detailné 

• Plánovanie dovoleniek po mesiacoch 

• Plnenie plánu čerpania detailné 

• Plnenie plánu čerpania po mesiacoch 

• Súpis kolíznych stavov detailný 

• Súpis kolíznych stavov po mesiacoch 

V časti "Číselníky", "Definičné číselníky SS MZD ", "Parametre štandardných zostáv", 

"Plánovanie dovoleniek" sa nachádza možnosť individuálneho priradenia farebného rozlíšenia 

údajov podnikového plánu dovoleniek (P=povinné čerpanie, Z=zákaz čerpania) a údajov 

osobného plánu dovoleniek (o=požadované čerpanie, O=schválené čerpanie). 

 

Samostatný zápis osobných plánov dovoleniek je možné individuálne doplniť podľa potrieb 

konkrétneho užívateľa. 

• môže byť vytvorený samostatný program pre zápis osobných plánov priamo 

zamestnancami, ktorý je nezávislý na podsystéme MZD (samostatne spúšťaný 

individuálny program) 

• import z dochádzkových systémov alebo smenovníc (podľa dát ktoré sú v týchto 

systémoch zaznamenávané) 

• individuálny import z podkladov vytvorených v tvare XLS, TXT, CSV 
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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. Obdobie, z 

ktorého sa určí základný nárok na stravné lístky môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako 

obdobie spracovania (nárok sa určí z obdobia predchádzajúceho obdobiu spracovania, 

bežného obdobia spracovania alebo z obdobia nasledujúceho po období spracovania). 

Obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností môže byť nižšie alebo rovnaké ako 

obdobie spracovania (nápočet neprítomností sa vypočíta z obdobia predchádzajúceho 

obdobiu spracovania alebo z bežného obdobia spracovania). V prípade, že obdobie za ktoré 

sa požaduje nápočet neprítomností je rovnaké ako obdobie spracovania, aktivuje sa test 

výpočtu mzdy pre všetkých pracovníkov. Z hľadiska celkového procesu spracovania miezd je 

potrebné  zabezpečiť aspoň výpočet neprítomností. 

Štandardne sa ako preddefinovaná hodnota pre obdobie, z ktorého sa určí základný nárok 

ponúkne bežné obdobie spracovania a pre obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet 

neprítomností sa ponúkne obdobie predchádzajúce obdobiu spracovania PS MZDY. 
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Príklad štandardného nastavenia pre obdobie spracovania február 2019: 

 

 

Program pre spracovanie stravných lístkov má všetky otázky ohľadom požadovaných 

procesov pri štarte programu spojené v jednom formulári s ovládaním pomocou 

zaškrtávacích polí. Prístupnosť zaškrtávacieho poľa "Aktualizovať zoznam pracovníkov v 

súbore pre stravné lístky" ako aj hodnoty zaškrtávacích polí pre určenie nárokov na stravné 

lístky a nápočet neprítomností sa nastavujú automaticky pri štarte programu podľa toho, či 

uvedené činnosti v požadovanom období boli alebo neboli vykonané. 

 

Pri prvom spustení spracovania stravných lístkov za požadované obdobie program formou 

užívateľského dialógu ponúkne nasledujúce činnosti: 

 

 

Pri opakovanom spustení spracovania stravných lístkov za požadované obdobie program 

formou užívateľského dialógu ponúkne nasledujúce činnosti: 
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1. "Aktualizovať zoznam pracovníkov v súbore pre stravné lístky" – pre 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. "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. "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 
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následne aktualizovať pomocou kláves Ctrl+Enter na 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. 

Samostatne je riešené  určenie základného nároku na stravné lístky pre pracovníkov na 

materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke muža s nárokom na 

materské  (kód vyňatia 21, 22 alebo 23). V týchto prípadoch sa určuje nulový základný nárok 

na stravné lístky. Zároveň pri úprave základného nároku na stravné lístky nie sú zohľadnené 

napočítané neprítomnosti z položiek. Pri úprave základného nároku na stravné lístky je 

zohľadnený predpokladaný dátum ukončenia vyňatia. Pokiaľ je predpokladaný dátum 

ukončenia vyňatia v období z ktorého sa určí základný nárok na stravné lístky, pracovníkovi 

sa vypočíta základný nárok na stravné lístky na základe počtu dní za ktoré v tomto období už 

nebol vo vyňatí. 
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Vstupná obrazovka pre spracovanie stravných lístkov má vo svojom záhlaví zobrazené 

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

neprítomností. 

 

 

 

V základnom prehliadači 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 "Upravený nárok". Údaj "Úprava z položiek" sa 

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

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

lístkov" a "Základná opisná zostava". V tlačových zostavách je umožnené zadať triediace a 

súčtovacie kritériá. Pomocou služby "Triedenie" je možné v základnom prehliadači nastaviť 

nasledujúce triediace kritériá: 
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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 

 

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. Konštanty pre spracovanie stravných lístkov 

7. 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 a príspevkov do 

mesačných dát". 
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Mzdové zložky, ktoré sú generovaná do zvoleného súboru mesačných dát sú určená v 

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

vstup-pevná suma", "763S-Príspevok zo sociálneho fondu" a "763O-Príspevok 

zamestnávateľa". V distribuovanej kódovacej tabuľke pre účtovanie MZL je pre tieto mzdové 

zložky nastavená základná všeobecná predkontácia: 

763S: 47210 / 21310 

763O: 52710 / 21310  

Obdobie, do ktorého sa majú generovať zrážky za stravné lístky, môže byť rovnaké alebo 

vyššie ako obdobie spracovania  V prípade že obdobie do ktorého sa majú generovať zrážky 

je vyššie ako obdobie spracovania,  zrážky sa vygenerujú do súboru mesačných dát 

zodpovedajúceho budúceho obdobia. Súbor mesačných dát zodpovedajúceho budúceho 

obdobia sa v prípade potreby automaticky vytvorí. "Generovanie MZL zrážok a príspevkov do 

mesačných dát" má možnosť výberu mzdových zložiek ktoré majú byť generované (Mzdová 

zložka pre zrážku z hodnoty stravného lístka, Mzdová zložka pre príspevok zo sociálneho 

fondu, Mzdová zložka pre príspevok zamestnávateľa).  

Služba "Generovanie MZL zrážok a príspevkov do mesačných dát" má aj možnosť súbežného 

generovania dokladov s výdajom potrebného počtu cenín (stravných lístkov) do podsystému 

Pokladňa. Základným predpokladom sprístupnenia generovania dokladov je zadanie hodnôt 

parametrov "Cesta pre dáta POK" a "Cesta pre  číselníky POK". Prístupnosť zaškrtávacieho 

poľa "Požaduje sa generovanie výdajových pokladničných dokladov" je závislá od uloženia 
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súborov pokladničných kníh, pokladničných dokladov a číselníka pokladničných operácií v 

cestách zadaných do hodnôt uvedených parametrov. Potrebné je tiež vyplnenie parametrov 

"Pokladňa", "Kód ceniny" a "Kód pokladničnej operácie". Nastavenie všetkých parametrov 

slúžiacich na prepojenie s PS Pokladňa je možné priamo z formulára pre generovanie MZL 

zrážok pomocou tlačidla "Parametre prepojenia s PS Pokladňa". Protokol spracovania z 

generovania MZL zrážok je doplnený informáciou  o počte vygenerovaných výdajových 

dokladov (za každého zamestnanca za generuje jeden doklad) ako aj  o počte vydaných 

cenín (stravných lístkov). 

 

Pre výpočet zrážky za stravné lístky sú doplnené mzdové konštanty. Vo voľbe "Konštanty pre 

spracovanie stravných lístkov" sa  nachádza možnosť priamej aktualizácie všetkých konštánt, 

ktorými sa riadi výpočet hodnoty zrážky za stravné lístky. 

STRLSC5_12 - Stravné pri SC 5-12 hodín 

STRLHODNSL - Hodnota stravného lístka 

STRLPZRASL - % zrážky z ceny stravného lístka 

STRLPRSFSL - Príspevok zo SF na str. lístok 

STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str. lístok 

 

Hodnota zrážky za stravný lístok 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 

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 určia sa mzdové zložky, ktoré sú generované 

do mesačného súboru dát. 

 

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

nároku na stravné lístky. 

 

PARAMETRE SPRACOVANIA 

Pomocou kláves Ctrl+Enter v menu "Stravné lístky" sa sprístupnia parametre spracovania 

stravných lístkov. V parametroch je  možné definovať dve skupiny údajov: 

• mzdové zložky neprítomností (využijú sa pri nápočte neprítomností zo súboru 

mesačných dát a z výpočtového súboru z obdobia, ktoré je určené ako obdobie za 

ktoré sa požaduje nápočet neprítomností) 
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• mzdové zložky pre generovanie zrážky (využijú sa na generovanie MZL zrážok za 

stravné lístky a príspevkov na stravné lístky do mesačných dát) 

 

 

 

 

 



Ročné školenie 2019 Zmeny v programe 

 

74 

8.  ZMENY V PODSYSTÉME MZDY 

VSTUP DÁT 

Hromadná aktualizácia MMZ je v časti "Oprava zapísaných" upravená tak, že tlačidlo 

"Aktualizácia súboru MSD" sa sprístupní pri zmene hodnoty ľubovoľného atribútu mzdovej 

zložky. Doterajší stav sprístupňoval tlačidlo "Aktualizácia súboru MSD" iba pri zmene hodnoty 

priamej sumy  t.j. hodnoty  EUR. 

 

Do programu bola doplnená možnosť zadať podnikový a osobný plán dovoleniek. Jednotlivé 

tlačové zostavy potom dávajú možnosť prehľadov naplánovaných dovoleniek a tiež 

porovnania plánu a skutočného čerpania. 

 

VÝPOČET MZDY 

Do programu bola doplnená podpora na priznanie a vyplatenie príspevku na rekreáciu. Na 

jeho realizáciu je vytvorená nová MZL 764. Pri jej zápise je potrebné do sumy zapísať sumu 

oprávnených výdavkov. Program následne vypočíta výšku príspevku so zohľadnením 

aktuálneho rozsahu pracovného úväzku a ročného úhrnu už vyplatených príspevkov. 

Príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do vymeriavacích základov fondov. Použiť sa 

môže od 2019/01. 

 

Ak je potrebné hromadne krátiť priznanie osobného ohodnotenia zadaného v kmeňových 

údajoch, je možné % krátenia zadať do parametra S_KOSHO v nastavení SS MZD. Ak je v 

tomto parametri hodnota 0 (nula = štandard), tak krátenie sa neuplatňuje a osobné 

hodnotenie je priznané v plnej výške. V tejto súvislosti sa zmenila aj výpočtová definícia MZL 

172. 

 

Vo výpočte mzdy boli upravené automatické nastavenia odvodov do poistných fondov v 

prípade uplatnenej výnimky pri dohodách dôchodcov a prekročení limitného príjmu (200 Eur) 

podľa posledných známych usmernení a výkladov k zákonu. 

 

Ak sa zamestnávateľ rozhodne použiť pre výpočet príplatkov základnú hodinovú minimálnu 



Ročné školenie 2019 Zmeny v programe 

 

75 

mzdu (tento postup je obvyklý, ale nemá jednoznačnú oporu v zákone), môže pre "nové" 

príplatky použiť mzdové zložky 226D-Sobota, 228D-Nedeľa, 235D-Náhr.za prac. poh., 265D-

Nočný príplatok a 266D-Nočný príp. X%, ktoré sú zaradené do distribučnej sady. Rozdiel vo 

výpočte sa oproti štandardným MZL (226, 228, 2532, 265 a 266) prejaví iba u zamestnancov, 

ktorí majú týždenný pracovný čas menší ako 40 hodín resp. denný úväzok (zákonný) kratší 

ako 8 hodín. 

 

Pre výpočet nových príplatkov viazaných na minimálnu mzdu bola vykonaná úprava pre 

týždenné pracovné doby iné ako 40 hodín tak, že v definícií algoritmov príslušných mzdových 

zložiek sa nepoužíva základná hodnota minimálnej mzdy hodinovej, ale nový údaj 81: 

minimálna hodinová mzda určená na základe zadaného týždenného pracovného času resp. 

zákonného úväzku (ak nie je zadaný týždenný pracovný čas). V tomto prípade sa minimálna 

mzda určí z mesačnej minimálnej mzdy delením číslom 174 a upravením podľa pomeru 

týždenného pracovného času ku 40 resp. zákonného úväzku ku 8. 

 

Vo výpočte odvodov do poistných fondov pri dohode s nepravidelným príjmom počas RD 

alebo iného celomesačného prerušenia bola vykonaná oprava, nakoľko sa v tomto prípade 

poistné nevypočítalo - jeho výpočet bol potlačený príznakom celomesačného prerušenia. 

 

Novelou Zákonníka práce, zákona o dani z príjmov, zákona o zdravotnom poistení a zákona o 

sociálnom poistení sa zavádza možnosť poskytnúť zvýhodnený 13. a 14. plat. Uplatnenie 

zvýhodnenia má veľa komplikovaných podmienok. Program prináša podporu pre realizáciu 

13. a 14. platu vo forme nových mzdových zložiek 386 - 13. plat a 387 - 14. plat. Pri výpočte 

vykonávajú kontrolu na splnenie podmienky obdobia vyplatenia (iba s upozornením), celkovej 

výšky vyplatenej sumy a dĺžky trvania pracovného vzťahu. Výpočet 14. platu nevykonáva 

kontrolu na splnenie podmienky vyplatenie 13. platu. Pri oboch MZL je možné v poznámke 

zadať sumu, ktorú už zamestnanec uplatnil u iného zamestnávateľa (ak ju vieme). O túto 

sumu sa zníži limit 500 Eur na uplatnenie oslobodenia od dane / fondov. Prvýkrát je možné 

MZL 386 použiť v máji 2018 (oslobodenie sa týka iba zdravotného poistenia) a MZL 387 v 

novembri 2018 (oslobodenie sa týka dane a zdravotného poistenia). 

 

Novela zákonníka práce upravuje existujúce alebo zavádza nové mzdové zvýhodnenia a 
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príplatky. Na realizáciu týchto zmien boli zmenené a lebo pridané tieto mzdové konštanty: 

PRIP_NAPHP - % náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti, PRIP_NOCP - % 

príplatku za výkon práce v noci, PRIP_NOC - hodnota príplatku za prácu v noci, PRIPL_SO - 

% príplatku za prácu v sobotu, PRIPL_NE - % príplatku za prácu v nedeľu. Upravené alebo 

doplnené boli aj mzdové zložky, ktorými sa príslušné príplatky a zvýhodnenia realizujú: 218 - 

Sviatok 100 %, 226 - príplatok za prácu v sobotu, 228 - príplatok za prácu v nedeľu, 2352 - 

Neaktívna časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, 266 - príplatok za prácu v noci. 

 

Pre zadanie neplateného voľna poskytnutého organizáciou zamestnancovi v rozsahu viac ako 

4 týždne je do MZL pridaná nová MZL 5144. V mesiaci vzniku NV sa zadá pri tejto MZL údaj 

"OD" a v mesiaci ukončenia sa zadá údaj "DO". V mesiacoch medzi vznikom a ukončením 

tejto neprítomnosti je v kmeňových údajoch zaznamenané vyňatie 80 a v súbore PN 

(Pracovných neprítomností) je záznam o tejto (dlhodobej) neprítomnosti. Počas jej trvania sa 

generuje automaticky MZL 5144 na všetky dni v mesiaci. Pri používaní tejto MZL nie je 

potrebná žiadna manuálna aktualizácia údajov v kmeňových dátach. Zamestnanec počas 

celej tejto neprítomnosti sa nezarátava do evidenčného stavu zamestnancov. Adekvátne sú 

upravené všetky zostavy, ktoré počítajú rôzne evidenčné počty zamestnancov. 

 

Program je rozšírený o možnosť určiť, či sa daná exekučná zrážka má alebo nemá 

uspokojovať aj z iných príjmov. Túto skutočnosť môžeme zadať priamo v údajoch zrážky. Pre 

účely výpočtu exekúcií program berie ako iné príjmy obsah výpočtových polí 38 a 42, teda 

spravidla sú to Náhrada pri DPN, preplatok z RZD a RZZP, sumy vyplatené zo SF, dividendy, 

podiely, tantiemy a honoráre. Do iných príjmov nepatrí napríklad náhrada cestovných 

výdavkov. Adekvátne bol upravený aj protokol výpočtu exekúcií, kde v zdrojoch na 

uspokojovanie exekučných pohľadávok je nový stĺpec "Iné príjmy". 

VÝPLATNÉ PÁSKY 

Pre tlač pások (sáčkov, elektronických pások) je možné zadať množstvo parametrov, ktorými 

sa nastavujú rôzne požiadavky na ich obsah. Jednou z možností je uvedenie MZL do 

zoznamu mzdových zložiek. Ak pri MZL nie je uvedený žiaden ďalší upresňujúci znak, tak 

tento zápis znamená, že všetky MZL zhodné s uvedenou MZL budú na páske zrátané do 

jedného riadku. Ak je vypočítaných takýchto MZL viac, tak sa na pásku neprenesie údaj z 

poznámky, lebo by bol zavádzajúci. Program pre tlač pások (sáčkov a EVP) bol upravený tak, 
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aby sa do pásky neprenášal text poznámky ani v prípade, že sa vo výpočte uvedená MZL 

vyskytne iba raz. 

 

V parametroch pásky je možné pri atribútoch mzdových zložiek určiť, že sa suma pri danej 

mzdovej zložke má pripočítať do celkovej hodnoty poistných fondov zrazených 

zamestnancovi. Takto je možné do sumy poistného započítať aj sumy individuálnych 

mzdových zložiek poistného plateného do zahraničia. Ak sa používajú štandardné MZL 90E1 

alebo 90E2, tak nie je potrebné tieto MZL zapísať do parametrov pásky ako 90E1P resp. 

90E2P. Do príslušných fondov sa zarátajú automaticky. 

 

VÝKAZY 

V programe je aktualizované tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 

2018, výpočet RZD za rok 2018 a tlačivo RZD za rok 2018. Ročné zúčtovanie je rozšírené 

o údaje o kúpeľnej starostlivosti na daňovníka a iné osoby ako aj o údaj "Daňový bonus na 

úroky podľa § 33a zákona". 

 

V časti programu "Nepravidelné spracovanie / Daňové hlásenia" je pridaná nová voľba na 

spracovanie výkazu "Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018". Hlásenie za rok 2018 je 

rozšírené v časti V. o údaj "NČZD na kúpeľnú starostlivosť na daňovníka a na manželku a 

deti" (uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené 

úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, najviac do výšky 50 

eur za zdaňovacie obdobie za každú jednu osobu) a o údaj "Daňový bonus podľa § 33a 

zákona" (vypĺňa sa, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky 

podľa § 33a zákona). Hlavička hlásenia je rozšírená o údaj o počte zamestnancov, ktorým bol 

vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a o úhrnnú sumu 

vyplateného daňového bonusu podľa § 33a zákona. 

 

V časti programu "Nepravidelné spracovanie / Daňové hlásenia" je pridaná nová voľba na 

spracovanie výkazu "Prehľad o zrazených preddavkoch na daň od 2019". Prehľad je rozšírený 

v častiach I., II. a III. o údaje daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona. 

 

Podľa aktuálneho usmernenia SP k zostavovaniu eELDP v prípade študentov s výnimkou je 



Ročné školenie 2019 Zmeny v programe 

 

78 

potrebné študenta s výnimkou uvádzať do eELDP iba za tie mesiace, v ktorých mu vznikla 

povinnosť platiť poistné do SP. Ak povinnosť nevznikne, vôbec sa eELDP nemá vytvoriť. 

Program pre zostavenie ELDP aj eELDP bol upravený tak, aby ELDP aj eELDP pre študentov 

bol zostavený v súlade s požiadavkou SP. 

 

Proces prípravy údajov pre ELDP bol upravený pre prípady, že sa požaduje zostavenie 

podkladu pre ELDP / eELDP za časť kalendárneho roka (Počiatočný mesiac nie je január). Ak 

sa majú pridávať alebo preberať záznamy z archívu údajov ELDP, tak štandardnom prípade 

(počiatočný mesiac je január) sa preberajú údaje celých rokov. Ak počiatočný mesiac nie je 

január, tak sa preberajú údaje podľa mesiacov. Takto je možné spracovať jednoducho údaje 

ELDP aj v prípade, že spracúvanie mzdovej agendy programom FENIX sa začalo v inom 

mesiaci ako v januári (údaje za predchádzajúce obdobia je potrebné zapísať alebo 

importovať do archívnych údajov pre ELDP). 

 

Na základe nových požiadaviek SP na rozdelenie údajov v eELDP bol program pre zostavenie 

ELDP aj eELDP upravený tak, že za zlomové dátumy považuje aj dátum nároku na dôchodok 

a dátum poberania dôchodku, ak sú v kmeňových údajoch uvedené. 

 

Od 1.7.2018 si môžu dôchodcovia pracujúci na dohodu uplatniť pri jednej z nich výnimku z 

platenia poistného do dôchodkového poistenia. SP v tejto súvislosti dňa 14.6.2018 zverejnila 

nové kódy poistných vzťahov a nové XML schémy pre RLFO, MVP a VPP, ktoré majú byť 

platné od 26.6.2018. Do programu sú doplnené všetky nové potrebné kódy, upravený je 

zápis kmeňových údajov, nastavenia zrážania do fondov, výpočet mzdy, príprava RLFO a 

výkazov do SP. 

 

V súvislosti so zavedením 13. a 14. platu muselo zo zákona dôjsť aj k zmene obsahu 

mesačného výkazu ZP a štruktúry zasielaných súborov. Usmernenie k forme výkazu 

aktualizovalo MFSR v druhom májovom týždni 2018. Nové formy výkazov aj súborov sú už v 

programe zabudované a aktivujú sa pri vytvorení mesačného výkazu za obdobie 2018/05 a 

neskôr. 
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ČÍSELNÍKY 

V distribučnej sade sú aktualizované a doplnené mzdové konštanty platné od 2019/01 (napr. 

daňový bonus, minimálna mzda, nezdaniteľné minimum,  ....). Aktualizovaná je aj tabuľka 

pre výpočet dane z príjmu pre rok 2019. Aktualizované a doplnené sú štandardné kalendáre 

pre roky 2019 a 2020. Všetky aktualizované tabuľky a konštanty preberie do aktuálnych 

údajov inštalačný program. 

 

Všetky distribuované MZL pre rôzne typy príplatkov boli v časti výpočtu upravené tak, že 

výsledná suma sa zaokrúhľuje na centy nahor (typ zaokrúhlenia "D"; doteraz mali nastavené 

zaokrúhľovanie na centy aritmeticky). 

 

Počas inštalácie sa v žiadnom režime prevzatia mzdových zložiek neprepíšu existujúce 

definície mzdových zložiek 9Z** distribuovanými hodnotami. Mzdovými zložkami 9Z** sa 

individuálne riešia poistné fondy do zahraničia. 

 

V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima 

(úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 196/2018 Z.z. o úprave súm životného 

minima s účinnosťou od 1.7.2018). Nová suma životného minima od 1.7.2018 je 205,07 

(zvýšenie o 5,59 Eur = 2,80%). Táto sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných 

súm pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2019 sú suma daňového 

bonusu (22,17 Eur mesačne, 266,04 Eur ročne) a nezdaniteľná časť základu dane (328,12 

Eur mesačne, 3937,35 Eur ročne). 

 

Inštalačná sada obsahuje distribuované kalendáre, v ktorých je deň 30.10.2018 vyznačený 

ako sviatok. Inštalačný program ale aj bez potreby preberať kalendáre nastaví v "živých" 

dátach pre kalendár štandardný aj kalendár NS deň 30.10.2018 ako sviatok (s atribútom H 

resp. K). 

 

Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 23.5.2018 (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 2018. 
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TLAČOVÉ ZOSTAVY 

Do programu bola doplnená tlač potvrdenia o zdaniteľných príjmoch ... za rok 2018. 

Aktualizované tlačivo obsahuje aj údaje o 13. a 14. plate (údaje o trvaní pracovného vzťahu 

sa preberajú z kmeňových súborov z apríla resp. októbra a údaje o priemernej mzde sa 

preberajú z kmeňových údajov z mája resp. novembra). Štruktúra tlačiva je výrazne 

zmenená, avšak obsah je zmenený iba minimálne. 

 

Tlačová zostava "Pohyb pracovníkov" je pre časť "Vyňatí pracovníci " doplnená o možnosť 

zadania dodatočného výberu dátumu. Stav vyňatých pracovníkov je možné zistiť k tomuto  

zadanému dátumu. Využitie je v prípadoch, ak má pracovník ukončené vyňatie v priebehu 

mesiaca za ktorý sa požaduje vytvorenie tlačovej zostavy vyňatých pracovníkov. Pri spustení 

zostavy sa hodnota dátumu nastaví na posledný deň požadovaného mesiaca. 

 

V programe "Evidenčný počet pracovníkov" bola doplnená možnosť, pri ktorej je zjednotená 

metodika výpočtu evidenčného počtu pracovníkov so štatistickými výkazmi "Práca 2-04" a  

"Pen 3-04".  Zjednotenie metodiky spočíva v zohľadnení dátum nástupu, výstupu a vyňatia 

pri výpočte evidenčného počtu pracovníkov. Pokiaľ nástup, výstup alebo vyňatie nastanú v 

priebehu sledovaného mesiaca, v zostave "Evidenčný počet pracovníkov" sa za pracovníka do 

evidenčného počtu nezapočíta hodnota 1 ale iba pomerná časť stanovená ako podiel počtu 

odpracovaných a kalendárnych dní (hodnota je menšia ako 1). Uvedený postup je možné 

použiť iba pri vytvorení zostavy "Evidenčný počet pracovníkov" za celú organizáciu, nakoľko 

aj výkazy "Práca 2-04" a "Pen 3-04" sa vytvárajú za celú organizáciu. Pri tvorbe tlačovej 

zostavy "Evidenčný počet pracovníkov" sa v tomto prípade sprístupní nové zaškrtávacie 

políčko "Pre stav vo FO zohľadniť dátum nástupu, výstupu a vyňatia". Týmto nastavením 

parametrov zostavy  sa dosiahne zhoda v evidenčnom počte pracovníkov v zostave 

"Evidenčný počet pracovníkov" a štatistických  

výkazoch "Práca 2-04" a  "Pen 3-04". Ak zaškrtávacie políčko "Pre stav vo FO zohľadniť 

dátum nástupu, výstupu a vyňatia" nie je prístupné alebo nie je označené, tlačové zostava 

"Evidenčný počet pracovníkov" sa vytvorí v pôvodnom režime. 

 

Po intenzívnej komunikácii s FSSR sa podarilo v RZD za rok 2017 realizovať hromadnú tlač 

potvrdení o zaplatení dane pre účely použitia 2% (táto možnosť pôvodne nebola v tlačivách 
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FSSR technicky možná). Hromadná tlač je technicky možná v skupinách po 50 potvrdení. 

Program je upravený tak, aby maximálne využil aktuálnu možnosť hromadnej tlače 

potvrdení. 

 

Ak zamestnanec nemá uvedené štandardné rodné číslo alebo nie je občanom SR (rodné číslo 

má so záčislím 0000), tak sa do potvrdenia o príjme miesto rodného čísla vytlačí vypočítaný 

dátum narodenia. Ten sa vypočíta z prvej dátumovej časti rodného čísla. 

UZÁVIERKY 

Protokol ročnej uzávierky je upravený tak, aby bol ľahšie čitateľný a aby dôležité údaje boli 

ľahšie identifikovateľné. K protokolu je vyhotovený aj skrátený protokol.. Oba protokoly sa 

ukladajú ako samostatné textové súbory do adresára pre tlačové výstupy s názvom súborov 

RUrrrrmm.txt a RUrrrrmmS.txt. Tieto súbory je možné voľne kedykoľvek prezerať napríklad 

programom Notepad alebo akýmkoľvek textovým editorom v PC alebo na ich prezeranie 

využiť novú službu vo voľbe Uzávierky / Špeciálne činnosti. 

 

S účinnosťou od 1.2.2019 bude Slovenská sporiteľňa poverená výkonom činnosti depozitára 

pre NN dôchodkovú správcovskú spoločnosť a NN Tatry – Sympatia, d. d. s. V súvislosti s 

touto zmenou sa mení číslo bankového účtu pre úhradu dobrovoľných príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie v NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pre úhradu 

príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v NN Tatry – Sympatia. Nové číslo bankového 

účtu v SLSP pre úhradu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v NN Tatry – 

Sympatia je SK11 0900 0000 0055 8060 5454. Ročná uzávierka za obdobie Ultimum 2018 

nastaví v číselníku poisťovní novú požadovanú hodnotu čísla bankového účtu pre NN Tatry – 

Sympatia.  V číselníku poisťovní má NN Tatry – Sympatia pre interný kód poisťovne 

štandardne pridelenú hodnotu "DP1". Nové číslo bankového účtu v SLSP pre úhradu 

dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v NN dôchodkovej správcovskej 

spoločnosti je SK91 0900 0000 0055 2080 5454. Ročná uzávierka za obdobie Ultimum 2018 

nastaví v číselníku poisťovní novú požadovanú hodnotu čísla bankového účtu pre NN 

dôchodkovú správcovskú spoločnosť. V číselníku poisťovní má NN dôchodková správcovská 

spoločnosť pre interný kód poisťovne štandardne pridelenú hodnotu "DS2". 

 

V nastavení SS MZD je nový parameter S_VHD - Vekové hranice detí, ktorým sa umožňuje 
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vykonanie kontroly dosiahnutia určeného veku dieťaťa počas mesačnej závierky. V parametri 

je možné uviesť aj viac hodnôt. V protokole mesačného spracovania (aj v skrátenom) sa 

zobrazia deti, ktoré v nasledujúcom mesiaci dosiahnu niektorú hranicu veku uvedenú v tomto 

parametri. Ak parameter bude nevyplnený, tak sa kontrola nevykonáva. 

GDPR 

V programe sú aktivované priame podporné procesy pre plnenie úloh GDPR. Sú to procesy 

pre Iniciatívne vymazanie, výpis údajov, export údajov a právo na zabudnutie. Pri všetkých 

týchto procesoch sa využíva spoločný modul prehľadávania dát s možnosťami prehľadávania 

iba aktívnych dát, archívnych dát, celého aktuálneho disku alebo všetkých diskov. V 

podporných procesoch je aj možnosť priameho nastavenia parametrov GDPR a možnosť 

iniciálneho nastavenia retenčných dôb v číselníku COP. Z iniciálneho nastavenia retenčných 

dôb sa vytvorí protokol. Viac detailov je na www.compeko.sk v sekcii Novinky alebo v 

informáciách zo seminára GDPR. 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

Finančná správa zmenila ku dňu 4.1.2019 obsah a štruktúry informačných zoznamov s 

údajmi o platiteľoch DPH, rizikových subjektoch, vymazaných subjektoch a subjektoch, ktoré 

využívajú osobitný režim DPH. Stručnú správu o tom zverejnili na svojom sídle vo večerných 

hodinách 3.1.2019. V programe pre načítanie údajov o registrovaných platiteľoch DPH 

priamo zo stránky FSSR je zrealizovaná úprava potrebná na správne načítanie a spracovanie 

dát v novej štruktúre. 

 

Všetky priame linky na stránku SP určené na podporu a zjednodušenie podávania výkazov SP 

boli presmerované na URL, odkiaľ je jednoduchšie a priamejšie prihlásenie sa do 

elektronických služieb SP ( https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/ ). 

 

Na pracovnej ploche je priamy link (ikona) pre jednoduchšie aktivovanie klienta pre vzdialenú 

podporu (Quick Support - TeamViewer). Ďalej pri definovaní obsahu pracovnej plochy je 

možné pridať na plochu aj informáciu o fáze Mesiaca. V textovej informácii je uvedená fáza 

Mesiaca, dátum a čas pre aktuálny nov a spln. 
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V skupine parametrov pre EVP/MAIL (odosielanie elektronických dokumentov ako e-pásky, 

DDS, Trexima, ...) je nový parameter MAIL_SMTPDN, ktorým je možné určiť, či sa v procese 

odosielania mailov má alebo nemá použiť určenie DNS explicitne alebo automaticky. Ak je 

parameter vyplnený, požaduje sa explicitné určenie DNS a príkaz sendmail sa vygeneruje s 

parametrom fqdn=..... Inak sa DNS detekuje automaticky. 

 

Pri exporte účtovného súboru je možné určiť formát výstupného súboru. Možnosti sú DBF 

(štandard pre UCT FENIX Compeko), CSV (csv súbor pre vstup do iných účtovných systémov) 

a XLS (EXCEL formát pre iné použitie). 

 

Účtovný súbor sa vytvára s menom "MZUCUD."+[rmm], kde [rmm] je obdobie spracovania v 

skrátenom tvare (posledná číslica roka + mesiac). V prípade, že sa pri zaúčtovaní nepoužíva 

export účtovného súboru ale účtuje sa priamo prvotný účtovný súbor, môže tento vzhľadom 

k identickému menu súboru obsahovať účtovné dáta predchádzajúceho spracovania spred 10 

rokov (účtovný súbor vytvorený za obdobie 2019/04 v tvare "MZUCUD.904" má rovnaké 

meno ako účtovný súbor z obdobia 2009/04). V procese tvorby účtovného súboru (okrem 

predbežného účtovného súboru, ktorý sa vytvára vždy ako nový pracovný súbor) program na 

takýto stav upozorní a ponúkne možnosť staré dáta vymazať. Vymazanie starých účtovných 

dát je doplnené aj do procesu mesačnej a ročnej uzávierky. 

Voľba "Priame zaúčtovanie dát do UCT" bola rozšírená o možnosť zadať obdobie, ktorého sa 

priame zaúčtovanie týka. Priame zaúčtovanie je teda možné vykonať aj za obdobia, ktoré sú 

v MZD už uzatvorené. 

 

Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov 

platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje 

preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB. 
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