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1.  LEGISLATÍVNE ZMENY  
Podsystém WMZD verzia 1.935 je určená na výpočet miezd od 1.1.2013. 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. Opatrenie MPSVR 181/2012 o úprave súm životného minima od 1.7.2012 

7. Nariadenie vlády 326/2012 – ustanovenie minimálnej mzdy na rok 2013 

8. ... a ďalšie 

 

Množstvo ďalších úprav vyplynulo z praktických požiadaviek na operatívne prehľady, 

elektronickú komunikáciu a z iných požiadaviek nevyplývajúcich priamo z legislatívy (požiadavky 

daňovej správy, Sociálnej poisťovne, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,...). 

Množstvo zmien v priebehu roka 2012 bolo realizovaných najmä v súvislosti s postupným 

upresňovaním detailov elektronickej komunikácie s daňovou správou. Realizovateľné úpravy boli 

priebežne zapracovávané do programu. 

 

Požadovaná nová funkcionalita programu MZDY si vyžiadala koncom roka 2012 niektoré 

závažné úpravy. Z prevádzkového hľadiska je potrebné MZD ver. 1.935 nainštalovať 

až v období január 2013 pred výpočtom miezd. Uzatvorenie roka 2012 je potrebné 

vykonať v predchádzajúcej verzii programu. Všetky potrebné automatické aj 

manuálne úpravy potrebné pre rok 2013 sa vykonávajú až v období január 2013 

(viac informácií je v kapitole o inštalácii). 

 



Ročné školenie 2013 Legislatívne zmeny 

 

7 

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 326/2012 ustanovuje minimálnu mzdu 

na rok 2013.  

Aktuálne hodnoty  konštánt sú nasledovné: 

 
 

Minimálna mzda pre rok 2012 je ustanovená nariadením vlády 343/2011: 
 
MINMZDAH : platná 201201-201212 ..............    1 ,880 € 
MINMZDAM : platná 201201-201212 ..............  327 ,20  € 

 
Minimálna mzda pre rok 2013 je ustanovená nariadením vlády 326/2012: 

 
MINMZDAH : platná 201301-201312 ..............    1 ,941 € 
MINMZDAM : platná 201301-201312 ..............  337 ,70  € 
 



Ročné školenie 2013 Legislatívne zmeny 

 

8 

 

1.2  Zdravotné poistenie 

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt, ktoré upravujú odvody do fondov zdravotného poistenia: 

 
Od roku 2011 sa minimum preddavku nestanovuje, a te da nie je 
potrebné stanovi ť konštantu MIMZDAZP 
 
PRIEMNHM : platná 201201-201212 ..............   76 9,00   € 
PRIEMNHM : platná 201301-201312 ..............   78 6,00   € 
 
PRIEMNHR : platná 201201-201212 ..............  922 8,00 € 
PRIEMNHR : platná 201301-201312 ..............  943 2,00 € 
 

 

Zdravotné poistenie má sadzby 4% pre zamestnanca a 10% pre zamestnávateľa. Ak 

zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba pre zamestnanca je 2% a 

sadzba zamestnávateľa za tieto osoby je 5%. Táto skutočnosť sa zadá v kmeňových dátach 

pracovníka v údaji “Zrážať poistné” (napr. v Združenej obrazovke) tak, že na pozícii pre ZP (8. 

pozícia) sa pre osoby so zdravotným postihnutím zadá 4. Štandardne sa zadáva medzera alebo 

0 (nula). 

Horná hranica VZ pre odvádzanie preddavkov je pre rok 2013 stanovená na sumu 3930. 

 

Novelou zákona o Zdravotnom poistení sa zavádza nová povinnosť odvodu zdravotného 

poistného z vyplatených dividend formou zrážky preddavku vo výške 14% z vyplatenej 

sumy, maximálne zo 120-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Odvodovú 

a oznamovaciu povinnosť má platiteľ (ten, kto vypláca dividendu). Oznamovacia povinnosť 

(príslušnej zdravotnej poisťovni) je do 8 dní po vyplatení (tlačivo zatiaľ nie je známe) 

a odvodová povinnosť je do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. Týka sa to však iba subjektov so 

sídlom na území SR a iba divident zo zisku z účtovného obdobia, ktoré začalo po 31.12.2012. 

Príjemcovi sa suma zahrnie do RZZP podobne, ako v minulom roku. 
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DOHODY  

 

Novelou zákona o Zdravotnom poistení sa zavádza nová odvodová povinnosť z príjmu z dohôd. 

Nová odvodová povinnosť sa týka všetkých dohôd okrem: 

• brigádnickej práce študenta 

• dohôd starobných dôchodcov 

• dohôd invalidných dôchodcov a invalidných výsluhových dôchodcov 

• dohôd výsluhových dôchodcov po dovřšení dôchodkového veku 

Dohodár, ktorého sa týka odvodová povinnosť, sa považuje za zamestnanca a platia preňho 

rovnaké sadzby poistného ako pre riadnych zamestnancov. Pre účely zdravotného poistenia sa 

nelíšia dohody s pravidelným a nepravidelným príjmom. 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo vestníku 16/2012 aktualizoval opatrenie 

3/4/2009. Aktualizáciou vzniká nová povinnosť prihlasovania a odhlasovania dohodárov. Pre 

prihlasovanie / odhlasovanie dohodárov je stanovený nový kód 2D. Zatiaľ je legislatívne nejasný 

výklad opatrenia týkajúceho sa priebežného odhlasovania a prihlasovania dohodárov počas dní, 

v ktoré nepracujú – nemajú príjem. Táto nejasnosť si bude vyžadovať nejaké usmernenie alebo 

záväzný výklad.  

Pri nepravidelne vyplácaných príjmoch sa dohodár prihlasuje a odhlasuje na posledný deň 

mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom k vyplateniu odmeny (alebo čiastočnej odmeny) 

došlo. 

Prihlasovanie a odhlasovanie sa vykonáva iba vtedy, ak dochádza ku vzniku alebo zániku 

poistného vzťahu daného človeka. Teda ak vzniká alebo  zaniká dohoda popri riadnom 

pracovnom vzťahu, tak sa pracovník ani neprihlasuje ani neodhlasuje. Rôzne kombinácie 

a postupy pri nich popisujú vo svojich materiáloch jednotlivé zdravotné poisťovne. 

 

RZZP = ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA  

 

Zákonom 250/2011 sa upresnili pravidlá pre ročné zúčtovanie poistného, ktoré po prvýkrát 

v roku 2012 realizovali zdravotné poisťovne. Pre rok 2013 už neplatia prechodné ustanovenia 
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a termíny sa riadia iba Metodickým usmernením ÚDZS 3/5/2008. V ňom je stanovená povinnosť 

zamestnávateľa doručiť Zdravotnej poisťovni do 28.2.2013 výkaz s predpísanými údajmi za 

jednotlivých zamestnancov. Zdravotná poisťovňa vykoná RZZP do 30.9.2013. Nedoplatok je 

zamestnávateľ povinný uhradiť do 45 dní od nadobudnutia platnosti výsledku RZZP alebo do 15 

dní podať námietku. ZP uhradí preplatok znížený po zúčtovaní vzájomných pohľadávok 

a záväzkov do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie námietky. 

Formu a obsah údajov, ktoré má zamestnávateľ poskytnúť zdravotným poisťovniam, zverejnil 

Úrad ako zvyčajne „utajeným“ spôsobom vo Vestníku 14/2011 v decembri 2011 (bez dátumu 

zverejnenia)  v Metodickom usmernení č. 3/5/2008: Spôsob a forma vykazovania preddavkov 

na poistné na verejné zdravotné poistenie. V tomto usmernení sú definované štruktúry pre 

elektronické poskytnutie údajov a 8 príloh pre poskytnutie údajov v listinnej podobe.  

Keďže zatiaľ nie je známe žiadne usmernenie ani aktualizácia uvedeného MU, proces vytvárania 

podkladov pre RZZP je v programe zatiaľ bezo zmeny oproti roku 2012. 
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1.3  Sociálne poistenie 

Aktuálne hodnoty niektorých konštánt pre odvody do fondov sociálneho poistenia: 

VSEOVZM : platný 201201-201212 ..............   769 ,00   € 
VSEOVZM : platný 201301-201312 ..............   786 ,00   € 
 
VSEOVZR : platný 201201-201212 ..............  9228 ,00 € 
VSEOVZR : platný 201301-201312 ..............  9432 ,00 € 
 

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu sú každoročne zverejňované na základe údajov 

Štatistického úradu SR opatrením MPSVR. Údaje za rok 2011 (platné pre rok 2013) boli 

stanovené Opatrením MPSVR SR č. 136/2012. 

 

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 stanovená na 5-násobok všeobecného 

vymeriavacieho základu – v roku 2013 je to suma 3930 €. 

ÚRAZOVÉ POISTENIE  

 

Zverejnením úplného znenia zákona (zákonom 174/2008) sa predlžuje prechodné obdobie pre 

úrazové poistenie do 31.12.2009. To znamená, že v roku 2008 a 2009 sa sadzba úrazového 

poistenia nezvyšovala ani neznižovala o čiastky vyplývajúce inak zo zákona (§134), ale zostala 

po celý rok v hodnote 0,8%. (§293ag, ods(1) a (2)) 

Zákonom 572/2009 sa ustanovilo platenie úrazového poistenia v sadzbe 0,8% bez zvyšovania 

a znižovania a toto platilo až do konca roka 2011. 

Zákonom 543/2010 sa predchádzajúce ustanovenie ruší a v §293bw sa ustanovuje platenie 

poistného v sadzbe 0,8% až do 31.12.2011. 

Zákon 521/2011 v prechodných ustanoveniach v §293by stanovuje s planosťou od 1.1.2012 do 

31.12.2013 platenie ÚP vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu, pričom ustanovenia §134 
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o zvýšení a znížení sa nepoužijú. Tento stav platí napriek novele zákona naďalej. 

 

DOHODY  

 

Jednou za najdôležitejších zmien v legislatíve v roku 2012 je principiálna zmena prístupu 

k dohodám. V oblasti sociálneho poistenia ide o úplnú zmenu v spracovaní dohodárov: vo 

všeobecnosti sa dá skonštatovať, že dohodári sú postavení na roveň riadnemu zamestnancovi 

(pozri aj zmeny v Zákonníku práce). Niekoľko nesystémových zmien v zákone 461/2003 

spôsobilo, že agenda spracovania dohodárov je príliš rozsiahla a komplikovaná, a to tak zo 

strany SP, ako aj zamestnávateľa. Pre správny výpočet výšky poistného je potrebné každý 

pracovný vzťah (vrátane dohôd) evidovať úplne samostatne s množstvom údajov týkajúcich sa 

toho-ktorého pracovného vzťahu: dátum vzniku a ukončenia príslušného pracovného 

(poistného) vzťahu, jeho typ, spôsob odvádzania do jednotlivých poistných fondov, typ 

vyplácania príjmu (pravidelný / nepravidelný), .... V prípade brigádnickej práce študentov je 

potrebné evidovať oznámenie a čestné vyhlásenie študenta, ktorým si sám určuje, či jeho 

dohoda bude dohoda „s výnimkou“,  teda taká, pri ktorej sa neodvádza poistné do SP,IP a RFS. 

Toto však platí iba v prípade, ak v danom mesiaci nepresiahne jeho príjem limitnú hodnotu: tá 

je v roku 2013 pre študenta do 18 rokov 66€ a pre študenta nad 18 rokov 155 €. Ak túto sumu 

jeho príjem presiahne, tak sa do SP,IP a RFS platí poistné iba z rozdielu príjmu a limitnej 

hodnoty. V tom prípade ale vzniká k 1. dňu daného mesiaca poistný vzťah (iba na dôchodkové 

poistenie) a je potrebné tohto študenta na DP „doprihlásiť“. Ak následne v nasledujúcom 

mesiaci príjem bude menší ako limit, poistný vzťah zaniká a je potrebné študenta iba z DP 

„doodhlásiť“. 
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 Pre ďalší popis a  použitie vo výkazoch sa budú používať pre jednotlivé typy pracovných / 

poistných vzťahov tieto označenia a skratky: 

 

Legenda: 

KÚ: kód PV používaný v program FENIX MZD 

NP: dohodnutý je nepravidelný príjem 

XML: kód, ktorý je potrebné použiť v súboroch XML pre elektronické podanie 

RLFO: kód, ktorý je potrebné použiť v listinnej forme RLFO 

MV: kód, ktorý je potrebné použiť v listinnej forme mesačného výkazu (červený) 

VPP: kód, ktorý je potrebné použiť v listinnej forme výkazu poistného a príspevkov (zelený) 

 

 

Vzhľadom na to, že celý systém určenia povinnosti platenia do jednotlivých poistných fondov je 

rozsiahly, uvádzame základnú orientačnú tabuľku pre určenie platenia do fondov pre rôzne typy 

dohodárov (určenie pre platenie príspevkov do jednotlivých fondov pre riadnych zamestnancov 

sa v podstate nemení). 
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Tabuľka platenia poistného z dohôd v roku 2013: 

DoBPŠ Ostatné dohody 

S výnimkou 

 

Do limitu Nad limit 

 

Bez výn. 
Dôchodca 

*1) 

 

Ostatní 

Druh príjmu PP NP PP NP PP NP PP NP PP NP 

NP – nemocenské p. - - - - - - - - + - 

SP – starobné p. - - *2) *2) + + + + + + 

IP – invalidné p. - - *2) *2) + + *3) *3) *3) *3) 

PvN – p.v nezamest. - - - - - - - - *4) - 

ÚP – úrazové p. + + + + + + + + + + 

GP – garančné p. + + + + + + + + + + 

RF – rezervný fond - - *2) *2) + + + + + + 

ZP – zdravotné p. - - - - - - - - + + 

PP  pravidelný príjem 

NP  nepravidelný príjem 

+  poistné sa platí 

-   poistné sa neplatí 

*1) starobný dôchodca, invalidný dôchodca, výsluhový dôchodca v dôchodkovom veku 

a invalidný výsluhový dôchodca 

*2) poistné sa platí zo sumy presahujúcej limitnú hodnotu podľa veku študenta 

*3) Poistné na IP sa neplatí, ak zamestnanec 

• má priznaný starobný dôchodok 

• má priznaný predčasný starobný dôchodok 

• je poberateľ výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku 

*4) Poistné na PvN sa neplatí, ak zamestnanec 

• má priznaný starobný dôchodok 

• má priznaný predčasný starobný dôchodok 

• je poberateľ ID (40%-100%) v dôchodkovom veku 

• je poberateľ ID nad 70% 

 

Ak zamestnanec, ktorý ma príznaný predčasný starobný dôchodok pracuje na dohodu, vzniká 

mu povinné starobné poistenie a ako dôsledok mu bude pozastavená výplata predčasného 
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dôchodku. Toto sa uplatní až po 1.3.2013. 

Vykazovanie a platenie poistného z dohôd s pravidelným príjmom: 

poistné z dohôd s pravidelným príjmom sa vypočíta v danom mesiaci z dosiahnutého príjmu 

a vykáže sa na MV (Mesačnom výkaze – červenom) spolu s poistným k riadnym pracovným 

pomerom s pravidelným príjmom. Lehota na podanie výkazu a zaplatenie poistného sa oproti 

roku 2012 nemení. 

 

Vykazovanie a platenie poistného z dohôd s nepravidelným príjmom: 

poistné z dohôd s nepravidelným príjmom sa vypočíta v mesiaci, v ktorom sa daná dohoda 

končí, z príjmu dosiahnutého za celú dobu trvania dohody. Celkový príjem sa rozpočíta 

rovnomerne na všetky mesiace trvania tejto dohody, z každého mesiaca sa samostatne vypočíta 

poistné a v celkovej sume sa vykáže na VPP (výkaz poistného a príspevkov – zelený) za 

obdobie, v ktorom došlo k skutočnému vyplateniu príjmu (spravidla nasledujúci mesiac). Lehota 

na podanie výkazu a zaplatenia poistného je do 8. dňa ďalšieho nasledujúceho mesiaca. 

Obrovským nedoriešeným problémom pri dlhodobejších dohodách je technické zabezpečenie 

reálnej možnosti zrazenia celého poistného (za celú dobu trvania dohody) pri poslednej výplate. 

 

RLFO, prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov: 

 

Vzhľadom na úplnú zmenu v systéme evidencie „zamestnancov“ sa výrazne zmenil aj RLFO 

(registračný list fyzickej osoby). Nový registračný list začala SP používať od 27.12.2012. 

Záhlavie a údaje o zamestnancovi v novom RLFO sú nasledovné: 
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Ako sa má nový RLFO používať v jednotlivých prípadoch? 

 

Pokračujúce dohody: 

(t.j. dohody uzatvorené pred 1.1.2013 a pokračujúce aj v roku 2013) do 31.1.2013 je potrebné 

takýchto dohodárov „doprihlásiť“ tak, že sa uvedie typ zamestnanca, do dátumu vzniku 

poistenia sa zapíše 1.1.2013 a do dátumu vzniku právneho vzťahu – dohodár sa napíše 

skutočný dátum vzniku dohody. 

 

Nové dohody: 

pred začatím výkonu práce je potrebné podať prihlášku so správnym uvedením typu 

zamestnanca. Do dátumu vzniku právneho vzťahu sa zapíše skutočný dátum vzniku dohody. Do 

dátumu vzniku poistenia je možné zapísať ten istý dátum. V nasledujúci deň po skončení 

dohody je potrebné podať odhlášku s uvedením správneho typu zamestnanca, do dátumu 

vzniku právneho vzťahu treba zapísať skutočný dátum vzniku dohody a do dátumu zániku 

poistenia treba zapísať dátum skončenia dohody. 

 

Brigádnická práca študenta (pravidelný príjem): 

 Zmeny prihlásenia na základe uplatnenia výnimky. 

Ak študent pred uzatvorením DoBPŠ nepodpísal vyhlásenie o výnimke, tak ho prihlasujeme ako 

typ G (DoBPŠ, ZECD3). Ak v priebehu dohody vyhlásenie podpíše, tak pred 1. dňom mesiaca, 

na ktorý má výnimka platiť, je potrebné podať „doodhlášku z DP“ (dôchodkového poistenia = 

SP,IP,RF) s dátumom zániku poistenia v posledný deň predchádzajúceho mesiaca. Typ 

zamestnanca bude ZECDDPP. Jeho typ v registri zamestnancov sa zmení na I (DoBPŠD, 

ZECD4). Ak ďalej v priebehu dohody na niektorý mesiac vyhlásenie k výnimke nepodpíše, tak 

pred 1. dňom mesiaca, na ktorý už výnimka neplatí, ho musíme „doprihlásiť na DP“ s dátumom 

vzniku poistenia v prvý deň mesiaca, v ktorom výnimka už neplatí. Typ zamestnanca bude opäť 

ZECDDPP. Jeho typ v registri zamestnancov sa zmení na G (DoBPŠ, ZECD3). 

Ak študent pred uzatvorením DoBPŠ vyhlásenie o výnimke podpísal, tak ho prihlasujeme ako 

typ I (DoBPŠD, ZECD4). Ak v priebehu dohody vyhlásenie na niektoré mesiace podpíše / 

nepodpíše, postupuje sa rovnako. 
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 Zmeny prihlásenia na základe dosiahnutého príjmu. 

Tieto zmeny môžu nastať iba pre študenta, ktorý má v danom mesiaci podpísané vyhlásenie 

k výnimke. 

Ak je k 1. dňu mesiaca v registri poistencov zaregistrovaný ako I (DoBPŠD, ZECD4) a jeho 

príjem v mesiaci presiahne limitnú sumu, tak pred podaním MV (mesačného výkazu) je 

potrebné ho doprihlásiť na DP s kódom ZECDDPP k 1. dňu mesiaca. Jeho stav v registri sa k 1. 

dňu mesiaca zmení na G (DoBPŠ, ZECD3). 

Ak je k 1. dňu mesiaca v registri poistencov zaregistrovaný ako G (DoBPŠ, ZECD3) a jeho príjem 

v mesiaci nedosiahne limitnú sumu, tak pred podaním MV (mesačného výkazu) je potrebné ho 

doodhlásiť z DP s kódom ZECDDPP k 1. dňu mesiaca. Jeho stav v registri sa k 1. dňu mesiaca 

zmení na I (DoBPŠD, ZECD4). 

V ostatných prípadoch nie je potrebné RLFO podávať. 

 

Graficky sa proces prihlásenia a následného doprihlasovania / doodhlasovania na základe 

výnimky a na základe príjmu dá znázorniť takto: 
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Pre DoBPŠ s nepravidelným príjmom platia pravidlá obdobne, ale všetko sa vykoná za mesiac, 

v ktorom dohoda končí. 
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1.4  Náhrada príjmu pri   DPN 

V zákone 462/2003 bola zákonom 543/2010 zmenená definícia výpočtu denného 

vymeriavacieho základu (DVZ). V roku 2011 ku zmene v tomto zákone nedošlo a v roku 2012 

v ňom boli vykonané iba kozmetické úpravy. Vzhľadom na definíciu zamestnanca odkazom na 

zákon 461/2003 sa pre účely náhrady príjmu stáva zamestnancom aj dohodár. Vznik 

nemocenského poistenia nie je podmienkou na vznik nároku na náhradu príjmu. 

Pre správny výpočet DVZ je dôležité, koľko dní trvalo aktuálne nemocenské poistenie pred 

vznikom DPN. 

Ak trvalo 90 dní a viac, určuje sa podľa §54 ods. 1,2,9,10 zákona 461/2003, t.j. 

• Ak trvalo celý minulý rok, tak rozhodné obdobie (RO) je minulý rok 

• Ak trvalo časť minulého roka, tak RO je príslušná časť minulého roka 

• Ak vzniklo v aktuálnom roku, tak RO je od vzniku po koniec predchádzajúceho mesiaca 

 

Ak poistenie trvalo menej ako 90 dní, tak RO je od vzniku aktuálneho nemocenského poistenia 

do dňa predchádzajúceho vzniku DPN ! 

Ak v rozhodujúcom období zamestnanec nemá vymeriavací základ, tak sa DVZ určí zo sumy, 

z ktorej by sa platilo poistné na NP, najviac však z 1,5-násobku všeobecného vymeriavacieho 

základu. 

Ak zamestnanec vôbec nemá rozhodujúce obdobie (nevzniká nemocenské poistenie), tak zákon 

nestanovuje, ako sa má postupovať. 
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1.5  Daň z príjmov 

VÝPOČET NEZDANITE ĽNEJ ČASTI NA DAŇOVNÍKA  

Pre rok 2012 je hodnota nezdaniteľnej časti ZD 3644,74. Pre výpočet odpočítateľnej 

nezdaniteľnej časti ZD sa použije nasledujúca tabuľka: 

Základ dane Nezdaniteľná časť 

<=18 983,00 3 644,74 

>33 561,944 0 

Inak 8 390,486-0.25*príjem 

 

Od tejto sumy sa odráta výška starobného dôchodku 

VÝPOČET NEZDANITE ĽNEJ ČASTI NA MANŽELSKÉHO PARTNERA  

Základ dane daňovníka Nezdaniteľná časť 

<=33 561,94 3 644,74-vpmp 

>48 140,888 0 

Inak 12 035,222-0.25*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. Všetky 

uvedené výpočty robí program automaticky vo výpočte dane pre ročné zúčtovanie dane. 

 

VÝPOČET PREDDAVKU NA DA Ň 

ako aj výpočet dane bol výrazne zmenený. Od roku 2013 sa opúšťa princíp rovnej dane 

a vraciame sa k progresívnej dani so sadzbou 19% pre zdaniteľný príjem do výšky 2866,81 € 

a sadzbou 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 minimum (aktuálna hodnota je 311,32 € a nemá 

klesajúci charakter ako pri RZD). Preddavok sa neznižuje o ďalšie nezdaniteľné sumy podľa 
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§11. Tie sa uplatnia až pri ročnom zúčtovaní dane (§35 ods. 1 písm. b). 

 

Preddavok dane v roku 2013 sa teda vypočíta ako úhrn zdaniteľných príjmov znížený o  

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

• nezdaniteľnú časť základu dane v sume 311,32 € 

Preddavok sa pre zdaniteľnú mzdu do výšky 2866,81 ako 19%, a pre zdaniteľnú mzdu vyššiu 

ako 2866,81 ako súčet 544,6939 (=2866,81*19%) + 25% zo sumy presahujúcej 2866,81. 

Od preddavku dane sa odpočíta daňový bonus vo výške 1/12 ročného nároku (t.j. 21,03 €). 

Výsledný rozdiel môže byť aj záporný! 

Konštanta pre daňový bonus na dieťa pre rok 2013 je: 

 DP_BONUS: mesačná hodnota: 21,03 € 

 

ZDAŇOVANIE HONORÁROV  

v roku 2013 dochádza k zmene zdaňovania honorárov za príležitostné príspevky autorov do 

novín, rozhlasu a televízie. Štandardne sa honorár zdaní zrážkovou daňou v sadzbe 19%. Od 

hrubého príjmu sa môže odpočítať iba príspevok do LF vo výške 2%. Paušálne výdavky už nie. 

Ak sa autor a platiteľ vopred písomne dohodnú, je možné zrážkovú daň nezraziť. Platiteľ iba 

zrazí 2% do LF a zvyšnú sumu vyplatí autorovi. Ten si príjem zdaní v ročnom zúčtovaní alebo 

v daňovom priznaní. Platiteľ je povinný takúto dohodu správcovi dane oznámiť do 15. dňa po 

skončení roka, v ktorom takáto dohoda bola uzatvorená. 

POUKÁZANIE 2% ZAPLATENEJ DANE  

v roku 2013 môže zamestnanec poukázať 2% zaplatenej dane za rok 2012 určenému okruhu 

prijímateľov. Suma musí byť minimálne 3,32 € pre fyzickú osobu a 8,30 € pre právnickú osobu. 

Pre právnickú osobu platia ešte ďalšie doplnkové podmienky. Vyhlásenie je nutné podať na 

predpísanom tlačive, ktoré je doporučené. Tlačivo je pre rok 2013 mierne zmenené. Zverejnené 

sú 2 alternatívy tlačiva, pričom oprávnená osoba si môže zvoliť, ktoré tlačivo použije. 
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ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE  

Ročné zúčtovanie dane je možné zamestnancovi vykonať iba na základe písomnej žiadosti 

zamestnanca a iba v prípadoch vymedzených zákonom. Vzor nových tlačív daňového priznania 

ako aj vzory ostatných tlačív k dani z príjmu zo závislej činnosti sú uverejnené vo finan4nom 

spravodajcovi 10/2012 alebo na internetovej stránke www.finance.gov.sk. Ide najmä o tieto 

vzory: 

• Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO 

• 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% 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 . . .  sa opäť zmenil – zjednodušil: opäť neobsahuje 

údaje o jednotlivých zamestnancoch. Môže sa podávať v listinnej alebo elektronickej podobe.  

Hlásenie o vyúčtovaní dane . . . za rok 2012 obsahuje rozdelenú prílohu: samostatne 

zamestnanci, ktorým sa vykonalo RZD a samostatne za tých, ktorým sa RZD nevykonalo. 
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1.6  Zákonník práce 

V roku 2012 došlo opäť k rozsiahlym zmenám v Zákonníku práce. Väčšina sa však týka 

personálnej oblasti (spôsoby a možnosti čerpania dovoleniek, ukončovania a uzatvárania 

pracovných vzťahov, ochrany zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, . . .).  

Najdôležitejšou zmenou, ktorá mala v konečnom dôsledku značný vplyv na zmenu funkcionality 

programu MZDY, je zmena v poňatí prác vykonávaných na základe dohôd. 

Pre dohody platia od januára 2013 nové ochranné pravidlá: na dohody sa vzťahujú 

• ustanovenia týkajúce sa prestávky v práci, doby odpočinku, ... 

• dodržanie minimálnej mzdy (štandardnej hodinovej), ale nie minimálneho mzdového 

nároku 

• ustanovenia o ochrane práce (§146 – 150) 

• ustanovenia o ospravedlnení neprítomnosti z dôvodu prekážok v práci takmer 

rovnako ako u zamestnanca 

• povinnosť presne evidovať skutočný výkon práce v jednotlivých dňoch (na hodiny) 

 

Z rôznych foriem pružného pracovného času zostala iba možnosť označovaná ako Konto 

pracovného času. Zvyšné formy boli zrušené. 
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1.7  Elektronická komunikácia s FSSR 

V novembri 2012 oznámilo finančné riaditeľstvo používateľom systému EZU (Elektronický zber 

údajov), že od 1.12.2012 končí funčnosť systémeu EZU a všetci užívatelia EZU budú 

automaticky presmerovaní do systémov eDane a eTax. Súčasne im bude vygenerovaný a 

doručený nový ID a prístupový kód. Ďalšia elektronická komunikácia s FSSR bude možná už iba 

cez systémy eDane alebo eTax. 

V programe sa táto skutočnosť prejaví iba tým, že možnosť odoslania XML dokumentov cez EZU 

bude dočasne zablokovaná. 

 

 

Novelou zákona 563/2009 Z.z. (daňový poriadok) sa povinnosť výhradne elektronického 

doručovania podaní pre vymedzený okruh osôb posúva na dátum 1.1.2014. 
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1.8  Rekapitulácia:  

 

V tejto časti sú uvedené rôzne číselné konštanty, ktoré sú potrebné pre výpočet miezd od 

januára 2013. 

 

Číselné hodnoty pre sadzby, minimá a maximá jednotlivých fondov pre rok 2013 v € sú: 

Poistenie Zam-nec Zam-tel Min Max 

NP 1,4 1,4 - 3930,00 

SP 4 14 - 3930,00 

IP 3 3 - 3930,00 

PvN 1 1 - 3930,00 

ÚP –- 0,8 - Nie je 

GP –- 0,25 - 3930,00 

PdRF –- 4,75 - 3930,00 

ZP 4/2 10/5 - 3930,00 

 

Zaokrúhľovanie: 

Údaj 
Poč.des. 

miest 

Typ 

zaokr. 

Vymeriavacie základy sociálneho poistenia 2  Nadol  ↓ 

Poistné do fondov sociálneho poistenia 2  Nadol  ↓ 

Vymeriavací základ zdravotného poistenia 2  Nadol  ↓ 

Poistné na zdravotné poistenie 2  Nadol  ↓ 

DVZ pre náhradu príjmu (zamestnávateľ) 4  Nadol  ↓ 

DVZ pre nemocenské dávky (SP) 4  Nahor  ↑ 
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Daň z príjmov: 

Pre spracovanie roka 2012: 

Údaj Hodnota 

 Sadzba dane  19% 

 Nezdaniteľná čiastka – mesačne 303,73 

 Nezdaniteľná čiastka – rok 3644,74 

 Daňový bonus na 1 dieťa do 30.6.2012 20.51 

 Daňový bonus na 1 dieťa od 01.7.2012 21,03 

 Daňový bonus na 1 dieťa za rok 2012 249.24 

 Životné minimum 189,83 

 

Pre spracovanie za rok 2013: 

Údaj Hodnota 

Sadzba dane pre Zd.mzdu do výšky 2866,81 19% 

 Sadzba dane pre Zd.mzdu presahujúcu 2866,81  25% 

 Nezdaniteľná čiastka – mesačne 311,32 

 Nezdaniteľná čiastka – rok 3735,94 

 Daňový bonus na 1 dieťa do 30.6.2013 21,03 

 Životné minimum 194,58 
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2.  INŠTALÁCIA PODSYSTÉMU MZDY  
Z pohľadu aktuálneho obdobia spracovania PS MZDY je potrebné verziu s označením V-1.935   

inštalovať po ukončení ročného spracovania za obdobie Ultimum 2012 v období Január 2013. 

Inštaláciu je potrebné vykonať pred výpočtom miezd za obdobie január 2013. 

 

2.1  Inštalácia  Windows verzie 

INŠTALÁCIA Z  WEBOVEJ STRÁNKY WWW .COMPEKO .SK 

Inštaláciu podsystému MZD/WMZD je možné vykonať aj priamo z webovej stránky 

www.compeko.sk. Po aktivovaní webovej stránky je potrebné v hlavnom menu otvoriť voľbu 

"Download". Inštalačné sady je možné stiahnuť z dvoch volieb: 

• Software Fénix 

• Test verzie 

SOFTWARE FÉNIX  

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 "Viac" 

je možné prehliadať celý zoznam zmien v programe. Samotnú inštaláciu podsystému MZDY 

vykonáme aktivovaním služby "Download". 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 napr. z CD nosiča. 
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TEST VERZIE  

V tejto časti sa nachádza testovacia inštalačná sada WIN verzie podsystému MZDY s popisom 

všetkých zapracovaných zmien v programe. Pre prípadných záujemcov slúži na prednostné 

zoznámenie sa s pripravovanými zmenami v programe, ktoré ešte neboli oficiálne uvoľnené do 

distribúcie, pretože ešte neprešli predpísanými testami. Priebeh a vlastnosti inštalačného 

procesu sú zhodné s inštaláciou aktuálnej distribuovanej verzie podsystému MZDY. 

 

2.1.1  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". 

MZDOVÉ KONŠTANTY  

Číselník "Mzdové konštanty" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný.  

POISTNÉ FONDY 

Číselník "Poistné fondy" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný.  

OBRAZOVKY  

Počas inštalácie odporúčame prevziať distribuované obrazovky. 

PLATIDLÁ  

Číselník "Platidlá" je počas inštalácie automaticky aktualizovaný.  

KALENDÁRE  

Štandardné kalendáre sú počas inštalácie automaticky doplnené o nové definície pre bežný rok 

a január nasledujúceho roka. Po ukončení inštalácie je však možné aj manuálne prevziať 

definíciu kalendárov z inštalačného média na bežný rok vo voľbe Číselníky / Kalendáre / Rozpis 

kalendárov za rok / Iné / Doplnenie kalendárov podľa cesty. Klávesom F1 sa dostaneme k 

prehľadávaniu adresárov. Klávesom F3 sa automaticky dohľadá a vyberie súbor kalendárov z 

distribučnej sady. Kalendáre sú štandardne uložené v adresári \MZD\DATAINS. Postupne 
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označíme všetky mesiace bežného roka pre kalendár štandardný aj NS a v ďalšom kroku všetky 

označené mesiace prenesieme do MZD. 

 

 

2.2  Úpravy potrebné pre rok 2013 

2.2.1  Automatické úpravy počas inštalácie 

Inštalačný program vykoná automaticky tieto úpravy v kmeňových údajoch v súbore PER 

(hlavný pracovný pomer): v záznamoch s neuvedeným údajom typpv (nový údaj: typ 

poistného vzťahu podľa číselníka SP) nastaví tento údaj a údaj np_zra_po (Zrážať poistné) na 

základe hodnoty v údaji druhpv (Pracovný vzťah z obrazovky OK02) podľa nasledujúcej 

tabuľky. 

 

Druhpv Význam Typpv Skratka Np_zra_po Význam 

6 Brig. práca študenta G DoBPŠ 3..3...33. Iba SP,IP,ÚP,GP,RF 

7 Doh. o vykonaní pr. C DoVP ......... Všetky poistné fondy 

8 Doh. o prac. činn. E DoPČ ......... Všetky poistné fondy 

Iné Riadny prac.pomer A Zam. PP Nezmenené Podľa pôv.nastavenia 

 

Uvedené úpravy sa v súbore SPP (súbežné pracovné pomery) počas inštalácie nevykonajú. 

 

2.2.2  Manuálne úpravy pred výpočtom miezd za január 2013 

 

Pre správny výpočet miezd v roku 2013 je potrebné pred prvým výpočtom vykonať tieto 

úpravy: 

• SPP: každý pracovný pomer musí byť zaznamenaný v kmeňových údajoch 

samostatne. V základnom kmeňovom súbore (PER) evidujeme údaje hlavného 

pracovného pomeru (môže to byť aj dohoda) a v súbore SPP evidujeme údaje 

všetkých ostatných súbežných pracovných pomerov. Jeden zamestnanec má pre 



Ročné školenie 2013 Inštalácia 

 

30 

všetky pracovné pomery jediné osobné číslo. 

• Základné údaje o pracovnom pomere: pre každý pracovný vzťah (v súbore PER 

aj SPP) je nutné vyplniť správne minimálne tieto údaje (uvedená je kmeňová 

obrazovka pre PER, resp. SPP, na ktorej sa daný údaj nachádza) : 

o  OK11/ASPP1: dátum vzniku PP 

o  OK12/ASPP1: dátum ukončenia PP (ak už je známy alebo dohodnutý) 

o  OK06/ASPP6: Typ poistného vzťahu 

o  OK06/ASPP6: Typ poistného vzťahu-min (z minulého mesiaca) 

o  OK06/ASPP6: Výnimka BPŠ-bud.mes (iba pre DoBPŠ – uplatnenie výnimky 

v budúcom mesiaci) 

o  OK06/ASPP6: Výnimka pre DoBPŠ (iba pre DoBPŠ – uplatnenie výnimky 

v bežnom mesiaci) 

o  OK06/ASPP6: Zrážať poistné (program v dialógu pomôže nastaviť spôsob 

zrážania poistných fondov na základe typu poistného vzťahu, typu príjmu a údaja 

o poberaní alebo nároku na rôzne typy dôchodkov) 

Všetky uvedené údaje (s výnimkou vzniku a ukončenia hlavného pracovného vzťahu) 

je možné aktualizovať priamo počas zadávania mesačných mzdových zložiek. 

• Ak sa používajú individuálne mzdové zložky, je potrebné revidovať a správne nastaviť 

podľa platnej legislatívy nápočty do jednotlivých poistných fondov. 

• Pre správne vytvorenie XML súborov pre výkazy odosielané do SP elektronicky je 

potrebné v parametroch správne vyplniť parameter „IČZ v Soc. Poisťovni“ (uvedieme 

IČZ priradené zamestnávateľovi Sociálnou poisťovňou). 

 



Ročné školenie 2013 RLFO 

 

31 

3.  REGISTRAČNÝ LIST FYZICKEJ OSOBY  
Do programu bola pridaná možnosť vytvoriť a priamo podať RLFO cez portál Sociálnej 

poisťovne v novej štruktúre platnej od 27.12.2012. Táto možnosť sa v programe môže 

aktivovať v dvoch režimoch: 

1. "Aktualizácia kmeňových údajov" – rozšírenie funkčných vlastností časti programu 

2. "Registračný list FO" – nová samostatná voľba  

Do programu je doplnená aj podpora pre uplatnenie alebo zrušenie výnimky z platenia 

dôchodkového poistenia študentov formou automatického generovania záznamov do súboru 

RLFO počas výpočtu mzdy. 

3.1  AKTUALIZÁCIA KME ŇOVÝCH ÚDAJOV 

Vo voľbe "Aktualizácia kmeňových údajov" je pridané nové tlačidlo "RLFO", ktoré umožní v 

prvom kroku prevziať zo súborov PER a SPP do súboru údajov RLFO dáta zamestnancov 

pomocou účelových filtrov. Pomocou nich je možné vybrať dáta nastupujúcich pracovníkov, 

vystupujúcich pracovníkov, pracovníkov so zmenami kmeňových údajov, dohodárov, 

uplatnenie alebo zrušenie výnimky z platenia dôchodkového poistenia študentov a dohodárov 

prechádzajúcich z roka 2012 do roka 2013. 
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Každý typ účelového filtra priamo alebo po zadaní doplnkových informácií (napr. interval 

dátumov pre nástup alebo výstup, osobné číslo a identifikácia SPP pre zmenu kmeňových 

údajov) automaticky vygeneruje zodpovedajúce údaje do súboru RLFO. Následne je možné 

v časti "Úprava základných údajov RLFO" pripravené údaje skontrolovať a editovať. 

Kontrolný opis údajov v súbore RLFO je  v časti "Tlač kontrolného opisu údajov RLFO". Po 

kontrole a prípadnej editácii pripravených údajov sa v časti "Vytvorenie XML súboru" do 

adresára určeného pre export dát vytvorí napr. súbor RL0120_A.xml, kde [0120] je mesiac 

a deň vytvorenia súboru a [A] je označenie poradia vytvoreného súboru v uvedenom dni 

(možné hodnoty sú A až Z). Po vytvorení XML súboru sa sprístupnia voľby "Editácia / 

prezretie vytvoreného XML súboru" a "Odoslanie XML súboru cez portál SP". Po aktivovaní 

portálu SP je meno vytvoreného XML súboru možné preniesť do zodpovedajúceho poľa 

portálu SP pomocou klávesov Ctrl+V. 
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Prvá voľba z formulára "Spracovanie XML / RLFO pre SP" označená ako "Úprava základných 

údajov RLFO" umožňuje pripravené údaje skontrolovať a editovať. V hornej časti obrazovky 

sú zobrazené záznamy súboru RLFO. Výber záznamov pre zobrazenie sa riadi nastavením 

výberových kritérií: 

• všetky záznamy, iba označené záznamy, iba záznamy bez vygenerovaného XML 

• podľa zdroja dát záznamy "PER" z kmeňových súborov PER a SPP alebo záznamy 

"VYP" týkajúce sa doodhlásenia, resp. doprihlásenia DoBPŠ generované počas výpočtu 

Pri presune medzi jednotlivými záznamami súboru RLFO sa v časti "Údaje oddielu 9 RLFO" 

sprístupnia pre každý typ oznámenia zodpovedajúce údaje, ktoré je možné skontrolovať 

a editovať. XML súbor pre SP bude generovaný iba z označených záznamov. Označenie / 

odznačenie záznamu je možné vykonať ako hromadnú službu pomocou tlačidiel "Všetky 
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označ" a "Všetky odznač", alebo jednotlivo za každý záznam súboru RLFO kliknutím myšou 

na zaškrtávacie políčko v prvom stĺpci prehliadača údajov RLFO.  

 

 

 

 

 

3.2  REGISTRAČNÝ LIST FO 

V samostatnej voľbe "Vstupy / Registračný list FO" je umožnený univerzálny zápis údajov do 

súboru RLFO, prevzatie údajov zamestnancov zo súborov PER a SPP do súboru údajov RLFO 

pomocou účelových filtrov a následné priame vytvorenie, kontrola, editovanie a odoslanie 

XML súboru pre RLFO cez portál SP.  
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Priama editácia záznamov súboru RLFO je umožnená pomocou tlačidiel "Oprava", "Nový", 

"Kópia" a "Zrušenie". Označenie / odznačenie záznamu je možné vykonať ako hromadnú 

službu pomocou tlačidiel "Všetky označ" a "Všetky odznač", alebo jednotlivo za každý záznam 
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súboru RLFO kliknutím myšou na zaškrtávacie políčko v prvom stĺpci prehliadača údajov 

RLFO, resp. pomocou klávesu medzerník. Aktivácia účelových filtrov importu dát zo súborov 

PER a SPP je umožnená pomocou tlačidla "Import z PER/SPP". Vytvorenie, kontrola, 

editovanie a odoslanie XML súboru pre RLFO cez portál SP je umožnená pomocou tlačidla 

"Odoslanie XML". 

 

Každý typ účelového filtra priamo alebo po zadaní doplnkových informácií (napr. interval 

dátumov pre nástup alebo výstup, osobné číslo a identifikácia SPP pre zmenu kmeňových 

údajov) automaticky vygeneruje zodpovedajúce údaje do súboru RLFO. Následne je možné 

v časti "Úprava základných údajov RLFO" pripravené údaje skontrolovať a editovať. 

Kontrolný opis údajov v súbore RLFO je  v časti "Tlač kontrolného opisu údajov RLFO". Po 

kontrole a prípadnej editácii pripravených údajov sa v časti "Vytvorenie XML súboru" do 

adresára určeného pre export dát vytvorí napr. súbor RL0120_A.xml, kde [0120] je mesiac 

a deň vytvorenia súboru a [A] je označenie poradia vytvoreného súboru v uvedenom dni 

(možné hodnoty sú A až Z). Po vytvorení XML súboru sa sprístupnia voľby "Editácia / 

prezretie vytvoreného XML súboru" a "Odoslanie XML súboru cez portál SP". Po aktivovaní 

portálu SP je meno vytvoreného XML súboru možné preniesť do zodpovedajúceho poľa 

portálu SP pomocou kláves Ctrl+V. 
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Prvá voľba z formulára "Spracovanie XML / RLFO pre SP" označená ako "Úprava základných 

údajov RLFO" umožňuje pripravené údaje skontrolovať a editovať. V hornej časti obrazovky 

sú zobrazené záznamy súboru RLFO. Výber záznamov pre zobrazenie sa riadi nastavením 

výberových kritérií: 

• všetky záznamy, iba označené záznamy, iba záznamy bez vygenerovaného XML 

• podľa zdroja dát záznamy "PER" z kmeňových súborov PER a SPP alebo záznamy 

"VYP" týkajúce sa doodhlásenia, resp. doprihlásenia DoBPŠ generované počas výpočtu 

Pri presune medzi jednotlivými záznamami súboru RLFO sa v časti "Údaje oddielu 9 RLFO" 

sprístupnia pre každý typ oznámenia zodpovedajúce údaje, ktoré je možné skontrolovať 

a editovať. XML súbor pre SP bude generovaný iba z označených záznamov. Označenie / 

odznačenie záznamu je možné vykonať ako hromadnú službu pomocou tlačidiel "Všetky 

označ" a "Všetky odznač", alebo jednotlivo za každý záznam súboru RLFO kliknutím myšou 

na zaškrtávacie políčko v prvom stĺpci prehliadača údajov RLFO.  
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Údaje potrebné pre vytvorenie a odoslanie RLFO je možné zapísať v nových kmeňových 

obrazovkách OK06 - Poistné a dôchodky alebo OK07 - Poistné pre DoBPŠ a v obrazovke 

ASPP6-SPP-Poistné.  Pre správne vytvorenie XML pre RLFO je potrebné vyplniť nový 

parameter  IČZ v Soc. poisťovni (voľba Servis / Parametrický súbor). 

3.3  VÝPOČET MZDY A DoBPŠ 

V priebehu výpočtu mzdy je pre DoBPŠ doplnená podpora pre automatické generovanie 

záznamov do súboru RLFO pre uplatnenie alebo zrušenie výnimky z platenia dôchodkového 

poistenia študentov. Podpora je realizovaná formou automatického generovania záznamov do 

súboru RLFO. Program má svoju činnosť riadenú hodnotami údajov "Typ poistného vzťahu" 

a "Výnimka pre DoBPŠ". 

Pri predbežnom výpočte sú pridané záznamy do pracovného súboru RLFO. 
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Pri definitívnom výpočte sú pridané záznamy do súboru RLFO a zároveň je možné vytvorenie 

a odoslanie XML súboru pre SP. 
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4.  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.  

 

c) Vytlačíme mzdový list 

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

mzdové listy za všetkých pracovníkov. 
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d) Vytlačíme zostavu čerpania a zostatkov dovoleniek 

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

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

jednotlivých  pracovníkov nároky  na dovolenku,  čerpanie dovolenky  v mesiacoch  a 

zostatok dovolenky v dňoch. 

 

e) 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. 

 

f) Nastavíme zápočet dôb od predchádzajúcich zamestnávateľov 

V režime  "Vstupy" vo voľbe  "Aktualizácia kmeňových údajov" pomocou obrazovky 

"OK99 - Započítateľné doby a dovolenka" skontrolujeme a prípadne opravíme údaje  

zápočtu  doby  od  predchádzajúcich   zamestnávateľov  v položkách "Započít.roky-

P.zam" a "Započít.dni- P.zam". Odpracované roky a dni  u  súčasného  zamestnávateľa   

k  1.1.  uzatváraného  roka zapíšeme do položiek "Započít.roky k  1.1." a "Započít.dni 

k 1.1.". Údaje započítanej doby  u súčasného zamestnávateľa  v  bežnom  roku   sa  

aktualizujú  automaticky  pri  uzatvorení  roka. Vyplnenie  týchto údajov  nie je  

potrebné  pre  správne  určenie  nároku  na dovolenku v budúcom roku počas 

vykonávania ročnej uzávierky. Prepočet nárokov na dovolenku sa vykoná v súlade s 

novelou Zákonníka práce platnou od 1.9.2011. 

 

 

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 201201-201212. Určíme typ ELDP 

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

mzdových zložiek. 
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V nasledujúcom kroku výpočtu podkladov pre ELDP je umožnená manuálna úprava 

údajov a následne sa realizuje tlač vyplneného tlačiva ELDP. 

 

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 201201-201212 Nezdanite ľné minimun "R"  3 644.74 
 

DP_BONUS   201201-201212      Da ňový bonus na die ťa - rok   249.24 
DP_BONUS M 201107-201206      Da ňový bonus na die ťa – mesiac    20.51 
DP_BONUS M 201207-201306      Da ňový bonus na die ťa – mesiac    21.03 

 
 

i)  Skontrolujeme  mzdové zložky pre výpočet potvrdenia o príjmoch 

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

Potvrdenia o príjmoch...", 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. 

 

Obsah Hodnota parametra 

Úhrn príjmov 911A,911C 

Poistné a príspevky 901,90R1,9392,9S1 

-z toho poistné na ZP 901Z,90R1,9392 

Úhrn preddavkov na daň 9113 

Nezdaniteľná časť 9102 

Daňový bonus 9114 
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DDS zamestnanec (bežný rok) 9341,9343,9346,9348 

DDS,ÚS,ŽP zamestnávateľ (bežný rok) 9342,9347,9349 

DDS zamestnanec (min. rok) 9341,9343,9346,9348 

DDS,ÚS,ŽP zamestnávateľ (min. rok) 9342,9347,9349 

Úhrn príjmov (daň vyberaná zrážkou) 911A,911C 

Poistné a príspevky (daň vyberaná zrážkou) 901,90R1,9392,9S1 

-z toho poistné na ZP (daň vyberaná zrážkou) 901Z,90R1,9392 

 Úhrnná suma dane (daň vyberaná zrážkou) 912Z 

 

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. 

• 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. 
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4.1  Činnosti po prechode do obdobia január 2013 

a) Vytlačíme  zostavu   ohodnotenia  dovolenky  pre  určenie dohadnej   položky   

do   účtovníctva   pre   dovolenku  čerpanú v nasledujúcom roku. 

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

prehľady",   "C  -  Ohodnotenie dovolenky", zvolíme v parametroch zostavy "Z - 

ohodnotiť zostatok dovolenky" a vytlačíme zostavu, ktorá obsahuje  za jednotlivých 

pracovníkov: 

• dovolenkový priemer podľa výberu (aktuálny, z minulého roku, z minulého 

štvrťroku, zo zadaného obdobia) 

• nároky na dovolenku podľa nastavenia v bode e) predchádzajúcej kapitoly 

• čerpanie dovolenky  

• zostatok  dovolenky  v dňoch 

• hodnota  zostatku dovolenky v EUR 

• hodnota príspevkov do fondov platených organizáciou zo sumy ohodnotenia 

dovolenky v EUR (35,2%) 

• hodnota spolu v EUR (súčet hodnôt z bodov 5 a 6) 

Na konci  zostavy je sumár  dohadnej položky za zostatok  dovolenky, ktorá  sa prenesie  

ako nárok  na nevyčerpanú dovolenku do budúceho roka. 

 Túto zostavu je možné použiť aj na vytvorenie zostavy ohodnotenia čerpanej 

dovolenky (ak v parametroch zostavy zvolíme hodnotu "C – ohodnotiť čerpanie 

dovolenky").  
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Parametre zostavy „Ohodnotenie dovolenky“: 

 
 

b) Ročné zúčtovanie dane 

Ročné  zúčtovanie  dane  sa vykoná pracovníkom, ktorí o jeho vykonanie v zmysle 

zákona požiadali v stanovenej lehote (15. február). Postup pre vykonanie RZD je 

popísaný v samostatnej kapitole. 

 

c) Potvrdenie o príjmoch ... 

Potvrdenie o príjmoch ... sa vydáva pracovníkom, ktorým sa nevykoná ročné 

zúčtovanie dane u zamestnávateľa. Toto potvrdenie  je možné vytlačiť   v   režime   

"Spracovanie"   vo   voľbe  "Nepravidelné  spracovanie" - "F – Potvrdenia 

o príjmoch...". 
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Príklad potvrdenia o ...: 
                                     P O T V R D E N I E                                       
o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na da ň, o da ňovom bonuse na 
vyživované deti ("da ňový bonus") za obdobie (kalendárny rok): 
                                           2 0 1 2                               
 Titul, meno a priezvisko da ňovníka : Režijný Karol                       rod. č.550808/7002 
 Adresa trvalého pobytu      : V jame 99/a Trnava                       PS Č  917 00 
                                                         Pe ňažné udaje sa vypl ňujú v eurách. 
+--+----------------------------------------------- -----------------------+-----------------+ 
|  | Úhrn zú čtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti          |                 | 
|01| (§ 5 zákona) v pe ňažnej i v nepe ňažnej forme, vrátane doplatkov za   |       12000.1 9  | 
|  | minulé roky, okrem príjmov, ktoré nie sú predm etom dane, príjmov od  |                 | 
|  | dane oslobodených a príjmov, z ktorých sa da ň vyberá zrážkou         |                 | 
+--+----------------------------------------------- -----------------------+-----------------+ 
|02| Zú čtované za mesiace (ich číselné ozna čenie)        01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12| 
+--+----------------------------------------------- -----------------------+-----------------+ 
|03| Poistné a príspevky (§ 5 ods. 8 zákona) celkom , z toho               |        1607.80  | 
+--+----------------------------------------------- -----------------------+-----------------+ 
|  |                     | - sociálne poistenie (za bezpe čenie)            |        1127.83  | 
|  | úhrn poistného na   |------------------------- -----------------------+-----------------+ 
|  |                     | - zdravotné poistenie                          |         479.97  | 
+--+----------------------------------------------- -----------------------+-----------------+ 
|04| Čiastkový základ dane (r.01. - r.03)                                 |       10392.39  | 
+--+----------------------------------------------- -----------------------+-----------------+ 
|05| Úhrn preddavkov na da ň zrazených pod ľa § 35 zákona                   |        1298.25  |  
|  | (bez uplatnenia da ňového bonusu)                                     |                  | 
+--+----------------------------------------------- -----------------------+-----------------+ 
+-------------------------------------------------- -----------------------------------------+ 
| Zníženie základu dane pod ľa § 11 zákona                 kal.mesiace               suma    | 
+--+--------------------------------------+-------- ----------------------------+------------+ 
|06| Nezdanite ľné časť na da ňovníka       | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12|    3559.20  | 
+--+--------------------------------------+-------- ----------------------------+------------+ 
| Priznaný a vyplatený da ňový bonus pod ľa § 33 zákona -meno,priezvisko die ťaťa, narodený(á) | 
+--+--+-----------------------------------+-------- ----------------------------+------------+ 
|  |1.|Ferko Režijný            06.11.1988| 01 02 0 3 04 05 06 07 08 09 10 11 12|     249.24 | 
|  |2.|Mária Režijná            06.11.1989| 01 02 0 3 04 05 06 07 08 09 10 11 12|     249.24 | 
|07|3.|Eva Režijná              06.11.1987| 01 02 0 3 04 05 06 07 08 09 10 11 12|     249.24 | 
|  |4.|Zuzana Režijná           17.10.1986| 01 02 0 3 04 05 06 07 08 09 10 11 12|     249.24 | 
|  |5.|                                   |                                    |            | 
|  |6.|                                   |                                    |            | 
+--+--+-----------------------------------+-------- ----------------------------+------------+ 
|08| Spolu 07                                                                  |     996.96 | 
+--+----------------------------------------------- ----------------------------+------------+ 
                                                                                              
Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa § 32 a zákona                        
+------------------------+----+----+----+----+----+ ----+----+----+----+----+----+----*------+ 
| Kalendárny mesiac      | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  6. | 7. | 8. | 9. | 10.| 11.| 12.| 1-12 | 
+------------------------+----+----+----+----+----+ ----+----+----+----+----+----+----+------+ 
| Pracovný pomeria       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |      | 
+------------------------+----+----+----+----+----+ ----+----+----+----+----+----+----+------+ 
| Dohody mimo prac.pomeru|    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |      | 
+------------------------+----+----+----+----+----+ ----+----+----+----+----+----+----+------+ 
| Na podporu udržania v zamestnaní menovaného zames tnanca sa poskytol príspevok |áno | nie  | 
| pod ľa § 50 a zákona č. 5/2004 o službách v zamestnanosti ...                  |    |      | 
+-------------------------------------------------- -----------------------------+----+------+ 
| Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32 a ods.1  písm. b) zákona             |    |      | 
+-------------------------------------------------- -----------------------------+----+------+ 
 
 Vypracoval:Testovi č TEST            D ňa:22.01.2013               Číslo telefónu:02/4446 1707 
 DI Č, meno a adresa zamestnávate ľa, ktorý je platite ľom dane: 
 2020325417     DEMO-TEST, Rešetkova 9                                                          
                812 34 Bratislava                                  Podpis a odtla čok pe čiatky 
                                                                        zamestnávate ľa 
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d) Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2012 vykonajú zdravotné poisťovne. 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni podklady k vykonaniu ročného 

zúčtovania zdravotného poistenia v zákonne stanovenom rozsahu. 
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5.  ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2012 

5.1  všeobecný popis 

 Ročné zúčtovanie dane za rok 2012 sa metodicky oproti predchádzajúcemu roku 

nezmenilo. Oproti rokom 2011 a predchádzajúcim sa však principiálne menilo a celý proces 

spracovania bol takmer od základu prepracovaný. Kvôli spätnej kompatibilite však 

v parametroch a niektorých nastaveniach nájdeme aj údaje, ktoré už pre rok 2011 

a nasledujúce  nie sú potrebné. Pri spracovaní údajov RZD za rok 2012 pracujeme už aj 

s príjmami z dohôd, ktoré nie sú priamo potrebné pre spracovanie RZD, ale sú následne 

potrebné pre správne automatické vyplnenie nového „Hlásenia ...“  za rok 2012. Spracovanie 

RZD je sústredené do dvoch volieb: 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E - Ročné zúčtovanie dane. 

Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / F – 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.  

V ďalšom texte sa budeme venovať hlavne ročnému zúčtovaniu dane. 

RZD pracuje s týmito súbormi: 

• „Ročné zúčtovanie dane-hlavička“ (MZxxxRZH.DBF) 

• „Ročné zúčtovanie dane-príjmy“    (MZxxxRZP.DBF) 

• „Ročné zúčtovanie dane-bonus“     (MZxxxRZR.DBF) 

Tieto súbory ročného zúčtovania dane slúžia ako zdroj pre tlačové zostavy: 

• Údaje RZD za pracovníka 

• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

 

Parametre zostavy a ich štandardné nastavenie: 

 

Zdaniteľný príjem   911A,911C 
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Príjem z dohôd   63 

Povinné poistné   901,9392,90R1,9S1 

Povinné poistné SP   901,-901Z,9S1 

Povinné poistné ZP   901Z,9392,90R1 

Príspevky na DDS-bežný rok*) 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 

 

Parametre ročného zúčtovania je možné aktualizovať aj samostatne vo voľbe 

Číselníky / C-Definičné číselníky SS MZD / D-Parametre štandardných zostáv / M-RZD  

 

Pred vlastným výpočtom RZD je potrebné ešte preveriť nastavenie niektorých konštánt; 

napr. daňový bonus, nezdaniteľné minimum, životné minimum, ... 

 

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

RZD vykonať. Po zadaní roka sa zobrazí nasledujúce okno: 
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V tomto režime môžeme využívať nasledovné voľby: 

 

Medzera-oprava: aktualizácia zvyšných údajov pre RZD a vlastný výpočet ročného 

zúčtovania 

 

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

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 
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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:  

 

 

 

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: 
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VOĽBA „D-D AŇOVÝ 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 „T LAČ“ 

pozostáva z nasledujúcich možností: 
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Údaje RZD za pracovníka 

Tlačová zostava, ktorá  je určená na kontrolný opis všetkých údajov vstupujúcich do výpočtu 

ročného zúčtovania dane. Je vhodné ju dať 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 poľa doporučeného vzoru tlačiva RZD. Tlačí sa iba prvá 

strana. Na tlač druhej strany nie sú v PS MZDY potrebné údaje. V prípade mimoriadnej 

potreby vytvorenia druhej strany (potvrdenie o čiastočnom alebo úplnom zrazení nedoplatku 

z RZD) je potrebné ju vytvoriť „manuálne“ s využitím všeobecnej podpory na internete. 
 

Potvrdenie o zaplatení dane 

Táto tlačová zostava je vytvorená podľa doporučeného vzoru tlačiva potvrdenia o zaplatení 

dane. Program si vyžiada dátum zaplatenia dane (v prípade postupného zrážania nedoplatku 

uvedieme dátum poslednej zrážky). 
 

Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % 

Zostava sa vytvorí iba pre pracovníkov, ktorých ročná daň je aspoň 3.32 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 „I NÉ“   

pozostáva z nasledujúcich možností: 

 



Ročné školenie 2013 Ročné zúčtovanie dane 

 

56 

 

 

 

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 

15.02.2013. Tým pracovníkom, ktorí nepožiadali o ročné zúčtovanie, tento dátum treba 

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. 
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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. 

 

K-Parametre spracovania ročného zúčtovania: 

Táto voľba je alternatívnou možnosťou prístupu k parametrom pre RZD. 
 

 

 

5.2  Štandardný postup pri spracovaní ročného 

zúčtovania dane za rok  2012 

 

Spracovanie RZD v konkrétnych podmienkach sa môže vykonať rôznymi postupmi. 

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

 

1. Skontrolujeme nastavenie parametrov RZD 

• voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E-Ročné zúčtovanie dane 

• klávesy CTRL+ENTER a voľba Parametre zostavy 

• skontrolujeme najmä nastavenie MZL pre povinné poistné 

2. Vojdeme do režimu spracovania RZD 

• voľba: Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / E-Ročné zúčtovanie dane 

• zadáme rok spracovania 2012 

• aktualizovať zoznam detí ANO  

• aktualizovať zoznam pracovníkov ANO  

3. Prevezmeme príjmy za všetkých pracovníkov 
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• Voľba Iné / B-Prevzatie príjmov za všetkých pracovníkov 

4. Prevezmeme bonusy za všetkých pracovníkov 

• Voľba Iné / D-Prevzatie bonusov za všetkých pracovníkov 

5. Zapíšeme príjmy od iných zamestnávateľov 

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

potvrdení 

6. 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). 

7. Aktualizujeme sumárne údaje pre RZD 

• Voľba medzera dá možnosť opraviť údaje o príjmoch alebo nezdaniteľných častiach 

jednotlivých pracovníkov, ich manželov alebo manželky. Pre tých, ktorým sa ročné 

zúčtovanie dane nebude vykonávať, treba vymazať dátum požiadania 15.02.2013. 

8. 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) 

9. Vygenerujeme mzdové zložky ročného zúčtovania dane: 

• Voľba Iné 

• I – Generovanie MZL do mesačných dát 

Program priamo vygeneruje MZL z RZD a vytvorí o postupe protokol. 

 

 

V ďalšej časti uvedieme príklady nových tlačív súvisiacich s RZD. 
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Príklad potvrdenia o príjme: 
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Príklad ročného zúčtovania dane 
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Príklad vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% ... 
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6.  ZMENY V PODSYSTÉME MZDY  

INŠTALÁCIA 

V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod 

užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak 

mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or 

filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany 

užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná 

možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára 

C:\FENIX.INS\MZD. Ak sa následne spustí inštalačný program 

C:\FENIX.INS\MZD\MZDINS.EXE, problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a 

inštalácia prebehne riadnym spôsobom. 

VSTUP DÁT 

V definícii kmeňových obrazoviek je pridaná nová možnosť: k údajom, ktoré sú kontrolované 

na číselník JÚZO, je možné pridať zobrazenie významu kódu, ktorý je hodnotou príslušného 

údaja. Napríklad údaj "rodinný stav": ak si zvolíme zobrazovanie významu JÚZO a zapíšeme 

kód "1", tak sa vpravo od údaja vypíše text "slobodný/slobodná".  V distribučnej sade sú 

takto upravené niektoré údaje v kmeňových obrazovkách OK01, OK02, OK03 a OK04. Výber 

hodnoty údaja, ktorý je kontrolovaný na číselník JÚZO, je možný aj stlačením pravého tlačidla 

myši. 

 

Ak sa v heslách nastaví pre používateľa príznak "Pasívny", tak program bude blokovať prístup 

do všetkých "aktívnych" operácií, i keď budú uvedené ako povolené. Do niektorých operácií 

vstup povolí, ale zneprístupní aktívne časti týchto operácií (napr. výpočet priemerov - 

neumožní zápis do kmeňových dát). 

 

Editor výpočtového súboru si pri opätovnom štarte programu obnoví automaticky uložené 

posledné zadané hodnoty výberovej masky. 

 

Počas výpočtu priemerov pre celodenné náhrady (tzv. dovolenkový priemer) je možné stlačiť 

kláves CTRL alebo "D" na získanie pomocných výpisov pre kontrolu alebo analýzu postupu 



Ročné školenie 2013 Zmeny v podsystéme MZDY 

 

63 

výpočtu daných priemerov. Pri zadávaní parametrov pre výpočet priemerov je možné 

zaškrtnúť aj nové políčko "Tlačiť analýzu výpočtu".  Ak toto políčko zaškrtneme, tak sa pri 

tlači priemerov za každým pracovníkom vytlačí aj analytický podklad: súpis všetkých údajov, 

z ktorých sa priemer počítal (vrátane komentára o krátení/nekrátení súm z dlhodobých 

mzdových zložiek podľa pomeru povinnej a odpracovanej doby). 

 

Pri hromadnej aktualizácii kmeňových údajov sa pri potvrdení a zápise údajov vytvorí 

automaticky protokol a vykonaných zmenách. 

 

Hromadná aktualizácia mesačných mzdových zložiek je  rozšírená o možnosť "Priamy zápis".  

V prvej časti je prístupný číselník pracovníkov a mesačné mzdové zložky za aktuálneho 

pracovníka. V tejto časti je možný priamy hromadný zápis mesačných mzdových zložiek v 

ľubovoĺnej kombinácii osobného čísla a mzdovej zložky. V druhej časti sú pre potreby 

celkovej kontroly prístupné mesačné mzdové zložky za všetkých pracovníkov s možnosťou 

voľby rôznych triediacich a výberových kritérií. 

 

V časti "Aktualizácia kmeňových údajpv " bola služba "Časový vývoj kmeňového údaja" 

rozšírená o možnosť vytvorenia tlačovej zostavy. 

 

VÝPOČET MZDY 

Pri výpočte nároku na dovolenku dochádza k tomu, že vypočítaný nárok po krátení 

predstavuje aj časti dní. Keďze zo Zákonníka práce nevyplýva jednoznačný spôsob 

zaokrúhlenia takéhoto nároku a v praxi sa používajú rôzne metódy, bol do programu 

doplnený parameter (S_DOVRND), ktorým sa určí spôsob zaokrúhlenia nároku na dovolenku 

v dňoch. Parameter umožní zvoliť si zaokrúhlenie na celé dni alebo poldni, nadol, aritmeticky 

alebo nahor. 

 

Počas aktualizácie vybraných kmeňových údajov (napr. dátum nástupu, výstupu, ...) sa môže 

automaticky prepočítať predpokladaný nárok na dovolenku (bez zohľadnenia skutočne 

odpracovaných dní, neprítomností, absencií, ....). V tomto výpočte bolo zosúladené 

zaokrúhľovanie so spôsobom zaokrúhlenia pri prepočte nároku na dovolenku a správne 

zohľadnený posledný deň mesiaca v dátume  výstupu. 
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Do programu boli zaradené dve nové mzdové zložky 3811 - Jubilejná odmena zo zisku a 

3812 - Jubilejná odmena zo SF. Obe MZL sú definované tak, že vyplatená suma je 

predmetom dane i vymeriavacích základov do sociálneho i zdravotného poistenia, avšak na 

rozdiel od MZL 381 (jubilejná odmena z nákladov) tieto nové MZL nevstupujú do výpočtu 

priemerného zárobku na pracovnoprávne účely. 

Do programu boli vykonané úpravy a boli doplnené nové mzdové zložky pre zadanie mzdy 

dosiahnutej zo zdrojov v zahraničí. Nové mzdové zložky 1xxU (úkolová mzda), 1xxZ (časová 

mzda), 2xxZ (príplatky) a 3xxZ (prémie) sú vytvorené tak, že sa z príslušnej časti mzdy 

odvádzajú všetky poistné fondy, ale nevstupuje do základu pre daň (preddavok dane). 

Mzdové zložky sú pripravené tak, aby ich bolo možné skopírovať a rozčleniť podľa 

jednotlivých štátov (v inštalačnej sade sú prichystané MZL pre CZ a AT). Mzda dosiahnutá v 

zahraničí sa tak objaví v páske, na mzdovom liste a aj v hlavnej knihe mzdových zložiek. Pri 

mzdových zložkách je možné celkovú sumu zadať aj v inej mene. V tejto súvislosti sa rozšírili 

parametre pre zostavu "Potvrdenie o príjme": dá sa zvoliť, či sa do potvrdenia majú alebo 

nemajú uvádzať oslobodené príjmy (závisí to od účelu, na ktorý sa potvrdenie vydáva). 

 

Ak sa pre výpočet hodnoty mzdovej zložky zadanej zo vstupu alebo z nárokov použil kurz a 

nepožaduje sa žiadne vyplnenie textu poznámky, tak v tomto prípade program do textu 

poznámky zapíše hodnotu výmenného kurzu, ktorý bol použitý na prepočet hodnoty časti 

mzdy z cudzej meny. 

ELEKTRONICKÁ  VÝPLATNÁ  PÁSKA 

Nový parameter v skupine parametrov pre EVP (Elektronické výplatné pásky) umožňuje 

vytvárať meno súboru s páskou tak, že súčasťou mena súboru je aj obdobie, za ktoré je 

páska vyhotovená. Toto sa s výhodou dá využiť pre jednoduchšiu a prehľadnejšiu archiváciu 

pások u príjemcov (zamestnancov). 

VÝKAZY 

Do programu bola pridaná možnosť vytvoriť a priamo podať RLFO cez portál Sociálnej 

poisťovne v novej štruktúre platnej od 27.12.2012. Táto možnosť sa v programe môže 

aktivovať v dvoch režimoch. Prvý režim: vo voľbe "Aktualizácia kmeňových údajov" je 

pridané nove tlačidlo "RLFO", ktoré umožní v prvom kroku prevziať zo súborov PER a SPP do 
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súboru údajov RLFO dáta zamestnancov pomocou účelových filtrov. Pomocou nich je možné 

vybrať dáta nastupujúcich pracovníkov, vystupujúcich pracovníkov, pracovníkov so zmenami 

kmeňových údajov, dohodárov, uplatnenie alebo zrušenie výnimky z platenia dôchodkového 

poistenia študentov a dohodárov prechádzajúcich z roka 2012 do roka 2013. Následne je 

možné priamo vytvoriť, skontrolovať, editovať a odoslať XML súbor pre RLFO cez portál SP.  

Druhý režim: v samostatnej voľbe "Registračný list FO" je umožnený univerzálny zápis 

údajov do súboru RLFO, prevzatie údajov zo súborov PER a SPP pomocou účelových filtrov a 

následné priame vytvorenie, kontrola, editovanie a odoslanie XML súboru pre RLFO cez portál 

SP. Údaje potrebné pre vytvorenie a odoslanie RLFO je možné zapísať v nových kmeňových 

obrazovkách OK06 - Poistné a dôchodky a OK07 - Poistné pre DoBPŠ a v obrazovke ASPP6-

SPP-Poistné.  Pre správne vytvorenie XML pre RLFO je potrebné vyplniť nový parameter  IČZ 

v Soc. poisťovni (voľba Servis / Parametrický súbor). 

 

Program na prípravu údajov pre oznámenie o zmene platiteľa pre ZP pripraví údaje za 

dohodárov a pracuje s novým kódom "D2".  Príprava nových údajov je vykonaná v súlade s 

metodickým usmernením Úradu ...  3/4/2009 v znení neskorších predpisov.  

 

V časti "Nepravidelné spracovanie" bola do programu doplnená možnosť vytvoriť výkaz 

"Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti". Výber mzdových zložiek, ktoré vstupujú do 

jednotlivých častí výkazu, je možné nadefinovať pomocou parametrov výkazu. Parametre 

výkazu sú prístupné pomocou voľby Ctrl+Enter na zodpovedajúcej pozícii v hlavnom menu 

programu. 

 

Vytváranie výkazov pre doplnkové dôchodkové sporenie je v prípade zadania formy výstupu 

to TXT súboru alebo XML súboru doplnené o možnosť automatického zaslania súboru do 

dôchodkovej sporiteľne. Mailovú adresu dôchodkovej sporiteľne,  prípadne typ kompresie 

súboru a heslo na ochranu komprimovaného súboru je potrebné zadať v číselníku poisťovní.  

Ak požadujeme automatické odosielanie súboru DDS, musíme v parametroch určiť meno a 

prístupové kódy do SMTP (poštového) servera, ktorý sa na odosielanie bude používať. 

 

Od 1.1.1996 platí v SR nový číselník územného členenia CIS0048, ktorým sa nahradil starší 

číselník CIS0041 platný do 31.12.1995. V aktualizovanom číselníku škôl je však pre rok 1996 
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pri jednotlivých školách uvedený kód územného členenia podľa začlenenia k začiatku 

príslušného školského roka, teda podľa "starého" číselníka CIS0041. Z tohto dôvodu bola 

nutná úprava programu pre výber školy tak, že program pre výber školy s ukončeným 

štúdiom v roku 1996 ponúka na výber číselník územného členenia (okresov) podľa "starého" 

číselníka. 

 

Na základe internej informácie daňovej správy bola dopracovaná možnosť vytvoriť textový 

súbor s údajmi časti V (údaje o zamestnancoch) k mesačnému prehľadu, ktorý sa podáva v 

listinnej forme. Použiteľné druhy médií a detaily postupov pre podanie s využitím tejto 

možnosti je potrebné dohodnúť na príslušnom pracovisku finančnej (daňovej) správy. 

 

V programe pre zostavenie výkazu Práca 2-04 bola vykonaná zmena na presnejšie určenie 

údaja v riadku 18: mzdy a náhrady miezd nerezidentov: za nerezidenta sa teraz považuje 

pracovník, ktorý má v kmeňových údajoch v štáte trvalého bydliska uvedený iný štát ako SR, 

Slovensko a pod., nevykonáva práce na základe dohôd, ktorého druh činnosti je 1 alebo 2 a 

ktorého posledný pracovný vzťah k poslednému dňu vykazovaného obdobia netrval dlhšie 

ako jeden rok. 

 

V programe pre prípravu údajov pre štatistický výkaz ÚNP 1-01 boli vykonané drobné 

vnútorné zmeny v nasmerovaní niektorých mzdových zložiek do riadkov a bola pridaná 

možnosť upraviť pripravené hodnoty výkazu pred tlačou. Po úprave hodnôt sa automaticky 

nanovo prepočítajú súčtové riadky. 

 

Pri tvorbe výkazu na odvod poistného na verejné zdravotné poistenie dáva program možnosť 

spojiť viac záznamov s rovnakým rodným číslom do jediného. Toto je potrebné v prípade, ak 

realizujeme viac pracovných pomerov s odvodom zdravotného poistenia tej istej osoby pod 

rôznymi osobnými číslami. Program v takom prípade spojí záznamy pod rôznymi osobnými 

číslami do jedného tak, že do záznamu s najnižším osobným číslom pripočíta hodnoty príjmu, 

vymeriavacieho základu, odvodu za zamestnanca a odvodu za organizáciu z ostatných 

záznamov s rovnakým rodným číslom. O počet "duplicitných" záznamov zníči celkový počet 

zamestnancov v záhlaví výkazu. Požiadavku na spojenie záznamov môžeme zadať v 

obrazovke, v ktorej sa zadávajú údaje potrebné pre vyhotovenie výkazu poistného. Ak 
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požiadavku nezadáme, výkaz sa vytvorí rovnakým spôsobom ako doteraz. 

 

V definícii stĺpcov užívateľských výkazov je aktivované nové tlačidlo "Kategórie", ktorým je 

možné automaticky vytvoriť stĺpce výkazu tak, že obsahovo sú viazané na definíciu prvého 

stĺpca, ale do výberových podmienok stĺpcov sa automaticky nastaví výber podľa jednotlivých 

používaných kategórií pracovníkov. Do názvov stĺpcov sa nastavia názvy jednotlivých 

kategórií z číselníka JÚZO - prvok KATPR. 

 

TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

V skupine štandardných zostáv  "Veková štruktúra"  pribudli dve nové zostavy "Životné 

jubileá" a "Pracovné jubileá". Tie vytvoria zoznam pracovníkov, ktorí v zadanom období 

dosiahnu požadovaný vek alebo požadovaný čas trvania pracovného pomeru. 

 

V skupine štandardných zostáv "Pohyb pracovnikov" je nová zostava "Uplynutie skúšobnej 

doby". V tejto zostave sú vybrané tie pracovné pomery, u ktorých v zadanom období uplynie 

skúšobná doba. Program má aj možnosť exportu údajov do EXCELu alebo DBF. 

 

V skupine štandardných zostáv "Pohyb pracovnikov" je nová zostava "Ukončené PP podľa 

typu". V tejto zostave sú vybrané ukončené pracovné pomery rozčlenené do 3 skupín: 

1=ukončené PP v skúšobnej dobe, 2=ukončené PP uplynutím doby určitej a 3= ostatné 

ukončenia PP. Pre tlač je možné vybrať si, ktoré skupiny ukončení PP sa majú tlačiť. Program 

má aj možnosť exportu údajov do EXCELu alebo DBF. 

 

Kmeňové zostavy sú v časti EXPORT upravené tak,  že exportný súbor (DBF, XLS) obsahuje 

iba tie údaje kmeňového súboru pracovníkov, ktoré sú vybrané v záložke "Polia" výberového 

filtra. Program pri tvorbe exportného súboru zachová poradie vybraných polí. 

 

Sumár čerpania dovolenky je v časti EXPORT upravený tak,  že exportný súbor (DBF, XLS) 

obsahuje aj hodnotu zostatku dovolenky. 

 

V skupine zostáv nepravidelného spracovania je nová zostava "Potvrdenie o zamestnaní". 

Potvrdenie je vyhotovené v súlade s §75 ods.2 aktuálneho Zákonníka práce. Program 
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prehľadá výpočtové súbory z posledného roka a ak nájde MZL 623, nastaví informáciu, že 

danému pracovníkovi bolo vyplatené odchodné. Ak sa potvrdenie vytvára za jedného 

pracovníka, program dáva možnosť určiť, či bolo / nebolo zamestnancovi vyplatené 

odchodné,  možnosť zapísať informáciu o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere a aj 

možnosť zapísať ľubovoľný text obsahujúci iné dôležité informácie, ktoré je potrebné uviesť 

na potvrdení. Program prevezme automaticky do potvrdenia tie zrážky, ktoré majú v údaji 

"druh zrážky" informáciu o tom, že je to výživné, exekúcia alebo iná pohľadávka. Bežné 

zrážky sa do potvrdenia neuvádzajú. V súlade s exekučným poriadkom je rozšírený súbor 

zrážok o meno exekútora. Tento údaj sa vypĺňa iba pre zrážky typu "Exekúcia". Toto 

potvrdenie nahrádza už neplatný zápočtový list. 

 

V tlači užívateľských výkazov je možné namiesto jednoduchého obdobia zadať pre výber dát 

interval období. 

 

Do programu bola v časti "Definitívne spracovanie" doplnená tlačová zostava "Stravné lístky". 

Tlačová zostava môže mať formu prehľadovej tabuľky stravných lístkov alebo súpisu 

stravných lístkov za pracovníkov. Na základe neprítomností, ktoré sa dajú určiť v 

parametroch zostavy, sa vypočíta základný a upravený nárok na stravné listky za jednotlivých 

zamestnancov. Výpočet nezohľadňuje rôzne výnimky pri nepravidelnom rozvrhnutí 

pracovného času. V takom prípade je  

potrebné vypočítaný nárok skorigovať manuálne. V zostave "Stravné lístky" je možné zvoliť 

ľubovoľné minulé obdobie, za ktoré chceme zostavu vytvoriť. Štandardne sa ponúka 

obdobie, ktoré predchádza spracovávanému obdobiu. 

 

Tlač mzdového listu je upravená v časti výberu súboru základných údajov pracovníkov 

určujúcich obsah záhlavia mzdového listu pre prípady viacnásobného pracovného pomeru v 

priebehu kalendárneho roka.  Ak je horná hranica intervalu mesiacov, za ktoré sa požaduje 

tvorba mzdového listu, menšia ako 12 (december požadovaného roka), takže sa vytvára 

"čiastkový mzdový list ", program umožní výber súboru základných údajov pracovníkov z 

obdobia určenom hornou hranicou intervalu mesiacov, za ktoré sa požaduje tvorba 

mzdového listu alebo ultima požadovaného roku. Sú to pripady, ked organizácia  použije 

rovnaké osobné číslo v priebehu roka na viac pracovných pomerov. Napríklad pracovník 
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ukončí riadny pracovný  pomer k  30.6.2012, ale potom ho vezmú napr. na dohodu od 

1.9.2012. Pri tvorbe mzdového listu za riadny pracovný pomer (2012 01-06 ) je umožnené 

pre tvorbu mzdového listu určiť výber súboru základných údajov pracovníkov z obdobia 

2012/01-06. 

 

V časti "Definitívne spracovanie " boli výberové kritériá tlačovej zostavy "Zákazky" rozšírené o 

možnosť zadávania intervalu období. 

 

V tlačive ELDP je pre znak "X" v poli "opravný" použitý rovnaký druh písma ako pre znak "X" 

v poli "Vyplnené strojom". 

OPERATÍVNE  PREHĽADY 

 

V operatíve účtovného súboru je možný výber údajov aj podľa ČBÚ a SKB. 

 

V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová možnosť výberu protokolov aj z 

viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, 

dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým 

klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu. 

 

Operatívne prehľady "Mesačné vstupné údaje" a "Výpočtový súbor" majú doplnené triedenie 

podľa nasledujúcich kritérií: osobné číslo, priezvisko, kód mzdovej zložky+osobné číslo, kód 

mzdovej zložky+priezvisko, stredisko+osobné číslo a stredisko+priezvisko. Vyhľadávanie v 

súboroch zmení zotriedenie a aktuálne triediace kritérium sa zobrazí v záhlaví príslušného 

stĺpca prehliadača. Triedenie v súboroch je možné zmeniť aj bez aktivácie vyhľadávania 

pomocou služby "Iné". 

ČÍSELNÍKY 

 

Do programu je doplnený nový číselník "Poistné fondy od 2013", ktorý sa používa pre 

výpočet mzdy od obdobia január 2013. 

 

Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie 
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záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní 

splatnosti" a "Poznámka". 

 

OSTATNÉ ZMENY 

 

Do programu je v časti Uzávierky / Špeciálne činnosti doplnená nová služba "LOG zmien 

kmeňových dát". Uvedený program slúži na prezeranie a tlač zmien kmeňových súborov 

automaticky evidovaných súbore MZLOG.dbf. Spôsob automatického zápisu zmien v 

kmeňových súboroch sa riadi parametrom AUDITKU - Zap.zmeny kmeň.údajov. Štandardná 

hodnota tohto parametra je "N" (= nezapisovať zmeny kmeňových údajov). 

Služba "LOG zmien kmeňových dát" je upravená tak, že pri prezeraní zmien program 

zobrazuje aj význam príslušného (zmeneného) údaja a ak je údaj viazaný na číselník JÚZO, 

tak sa zobrazuje aj význam jednotlivých kódov (stará i nová hodnota). V tlači sa zobrazuje 

iba význam novej hodnoty. Doplnený je aj export do EXCELu, v ktorom je tiež uvedený 

význam údaja i príslusného kódu JÚZO (tam, kde má zmysel). Vo filtri je rozšírená podpora 

pre konštrukciu filtra, a to dohľadaním mena súboru aj mena údaja priamym výberom z 

príslušného definičného číselníka. Zadefinovaný filter je možné uložiť (aj pomenovať) a 

následne pomenované uloženie vybrať (aktivovať). 

Služba "LOG zmien kmeňových dát" je upravená tak, že pri zadávaní údajov filtra je možné 

zadať požiadavku na zobrazenie iba posledných (ostatných) zmien. Ďalej je možné určiť 

výber obdobia, v ktorom bola posledná zmena realizovaná. 

 

ÚČTOVNÝ  SÚBOR 

Program pre vytvorenie účtovného súboru umožňuje korektne vytvoriť účtovný súbor aj za 

jedno alebo viac stredísk. 

 

Pri kompresii účtovného súboru podľa ÚOS (účtovného rozvrhu) sa kompresia nevykonala 

správne pre niektoré saldokontné účty. Problém je odstránený. Súčasne je zmenený spôsob 

určenia typu kompresie: nastavuje sa požiadavka vykonania úprav v účtovných záznamoch 

podľa ÚOS pred vlastnou kompresiou, ktorá potom prebieha podľa nastavených údajov pre 

kompresiu. Úprava podľa ÚOS znamená napríklad to, že údaje potrebné pre saldokonto sa 
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vynulujú pre účty, ktoré nie sú podľa ÚOS saldokontné. 
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7.  NIEKTORÉ NOVÉ VLASTNOSTI  

7.1  Kmeňové obrazovky 

V defiícii polí, ktorých obsah je kontrolovaný na číselník JÚZO, je možné určiť, že za 

vlastným údajom sa zobrazí aj význam kódu, ktorý je hodnotou údaja. V distribuovaných 

obrazovkách sú už niektoré údaje takto nastavené (napr. niektoré základné údaje na 

obrazovke OK02 alebo typ poistného vzťahu v novej obrazovke OK06) 

 

 

 

 

7.2  Vstup MMZ (Mesačných údajov) 

V režime vstupu MMZ boli vykonané rozsiahle úpravy v súvislosti s novými postupmi výpočtu 

odvodov do poistných fondov pre dohodárov: 

• Viac údajov o pracovníkovi 

• Možnosť aktualizovať aj údaje SPP 

• Väčšie možnosti pri analýze výpočtu fondov z pravidelných aj nepravidelných príjmov 

 



Ročné školenie 2013 Nové vlastnosti 

 

73 

 

 

 



Ročné školenie 2013 Nové vlastnosti 

 

74 

 



Ročné školenie 2013 Nové vlastnosti 

 

75 

 



Ročné školenie 2013 Nové vlastnosti 

 

76 

 

 



Ročné školenie 2013 Nové vlastnosti 

 

77 

 


