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1. Legislatíva
1.1 Opatrenia na zmiernenie dopadov mimoriadnej situácie
1.1.1 Prekážky v práci
V prípade, ak bola z rozhodnutia krízového štábu uzatvorená prevádzka a zamestnávateľ z
tohto dôvodu nemôže prideľovať prácu na pracovisku alebo na doma, má zamestnanec v
zmysle §142 ods. 1 nárok na náhradu príjmu v sume jeho priemerného
zárobku/funkčného platu.
Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov (odbory, zamestnanecká rada,
zamestnanecký dôverník) a zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami
zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi
prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí
zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného
zárobku.
Pre zadanie týchto prekážok v práci sú určené štandardné kódy :
86 - Prekážky na strane zamestnáv. - § 142 ods. 1, 3 ZP pri 100%
88 - Prekážky na strane zamestnáv. - § 142 ods. 4 ZP pri 60%

náhrade

náhrade

Začiatkom apríla bude prijatá nová právna úprava v oblasti prekážok v práci, ktorá bude
meniť aktuálny stav.

1.1.2 Nový druh dávky nemocenského poistenia v súvislosti s nariadením
povinnej karantény kvôli ochoreniu COVID-19 od 27.3.2020
Uvádzame výklad Sociálnej poisťovne zo stránky https://www.socpoist.sk/opatreniasocialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s
Stav zverejnenia k 31.3.2020
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Pandemické nemocenské
koronavírusu)

(nemocenské vyplácané

v súvislosti

s

pandémiou

▪

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej
neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej
situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia
COVID 19:

▪

v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa.
To znamená, že ak ste zamestnanec a bola Vám potvrdená dočasná pracovná
neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate
zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú
nemáte v týchto prípadoch nárok). V takomto prípade kontaktujete
ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý Vám na predpísanom
tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a
zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne
poistené osoby). Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj Vaše telefónne číslo, na
ktorom Vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať pre účely overenia žiadosti a
doplnenia nevyhnutných údajov. Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne
informovať o vzniku prekážky v práci od prvého dňa dočasnej pracovnej
neschopnosti, v prípadoch kedy bola nariadená karanténa alebo
izolácia (zamestnancovi,
SZČO,
dobrovoľne
poistenej
osobe),
Sociálna
poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho
základu (cca 70% hrubej mzdy). Pred účinnosťou aktuálnej právnej úpravy počas
prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrila poistencovi v týchto
prípadoch dávka (zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe nemocenské) vo
výške 25% denného vymeriavacieho základu.

▪

Pozor! Nárok na pandemické nemocenské, resp. nárok na pandemické
nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr
odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t.j. od 27.
marca 2020.

▪

Príklad č. 1: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 20. marca
2020. Nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti mu
zamestnávateľ vyplatí za dni od. 20. marca 2020 do 26. marca 2020. Od 27. marca
2020 má zamestnanec nárok na nemocenské.

▪

Príklad č. 2: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 26. marca
2020. Nárok na náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za 26. marca vo výške
25% denného vymeriavacieho základu. Od 27. marca má zamestnanec nárok na
nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Pre sprehľadnenie uvádzame postup pre zadávanie údajov podľa Príkladov uvedených
Sociálnou poisťovňou v súbore Nemocenské dávky - zadanie (F64)
1) Príklad č. 1: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 20. marca 2020.
Nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti mu zamestnávateľ vyplatí za
dni od. 20. marca 2020 do 26. marca 2020. Od 27. marca 2020 má zamestnanec nárok na
nemocenské.
▪

zadávanie od 20.3 do 26.3 druhom 100 Choroba - za toto obdobie preplatíme
náhradu príjmu pri DPN

▪

od 27.3 zadáme 103 Karanténa - POZOR – je potrebné zadať v položke
Pokračovanie práceneschopnosti (PRNPO) druh 4 – nový prípad nemoci – aby
sa zastavilo preplatenie náhrady príjmu DPN
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2) Príklad č. 2: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 26. marca 2020.
Nárok na náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za 26. marca vo výške 25% denného
vymeriavacieho základu. Od 27. marca má zamestnanec nárok na nemocenské vo výške
55% denného vymeriavacieho základu.
▪

zadávanie od 26.3 do 26.3 druhom 100 Choroba od – za toto obdobie preplatíme
náhradu príjmu za 1 deň DPN vo výške 25% denného vymeriavacieho základu.

▪

od 27.3 zadáme 103 Karanténa - POZOR – je potrebné zadať v položke
Pokračovanie práceneschopnosti (PRNPO) druh 4 – nový prípad nemoci – aby
sa zastavilo preplatenie náhrady príjmu DPN

3) ak PN začala po 27.3.2020 a nesúvisí s COVID-19 postupuje sa ako doteraz, zadávame
druh 100 - Choroba, prvých 10 dní platí náhradu príjmu zamestnávateľ, po 11. dní Sociálna
poisťovňa

1.2 Ošetrovné
zmeny
v
súvislosti
mimoriadneho/núdzového stavu od 27.3.2020

s

vyhlásením

V tejto novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bolo zároveň upravené
čerpanie ošetrovného. Pre väčšiu prehľadnosť uvádzame v tejto súvislosti oznámenie
Sociálnej poisťovne zo dňa 27.3.2020 v plnom znení:
27.03.2020
Počas víkendu Sociálna poisťovňa pripraví pre verejnosť úpravu formulárov/žiadostí a ďalšie
informácie, ktoré po schválenej novele zákona umožnia čerpať dávku ošetrovné a
nemocenské rozšírenému okruhu poistencov. Tieto formuláre zverejní na svojej webovej
stránke v pondelok 30. 3. 2020.
Doteraz prijaté žiadosti o dávky ošetrovné a nemocenské sú platné a Sociálna poisťovňa ich
bude vybavovať postupne tak, ako prichádzali. Žiadatelia o dávku ošetrovné a nemocenské
môže podať svoju žiadosť aj spätne, takže uvedeným krokom nič nestratia.
Pre ľahšiu orientáciu teraz prinášame stručný prehľad, aké zmeny novela prináša.
I. Ošetrovné
V súčasnosti (do 26. 3. 2020):
Poistenec má nárok na ošetrovné, ak
osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, manžela/manželku,
manžela/manželky (potrebné potvrdenie pediatra/lekára) alebo
ak sa stará o dieťa do 10 rokov veku (10+364 dní), ak dieťaťu
bolo nariadené karanténne opatrenie (potvrdené hygienikom) alebo
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rodiča,

rodiča

ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím
príslušného orgánu uzatvorené (potrebné potvrdenie príslušnej školy, zriaďovateľa) alebo
ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne
opatrenie (potrebné potvrdenie lekára).
Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní, pričom v tom istom prípade môže
ošetrovať len jeden poistenec.
Po novele zákona od 27. 3. 2020 - teda len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s
COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav):
Poistenec má nárok na ošetrovné, ak
osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie
pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku) alebo
ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o
dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez
potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak dieťaťu
bolo nariadené karanténne opatrenia alebo ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb,
ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne
opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) alebo
sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela
alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje
sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných
orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného
predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).
Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom
istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.
Toto ošetrovné zadávame druhom 108 – OČR a neprerušuje sa sociálne postenie.
V prípade ak zamestnanec ošetruje člena rodiny pre ochorenie nesúvisiace s mimoriadnym
stavom, je nárok na ošetrovné stále 10 dní, ktoré zadávame rovnako druhom 108 - OČR, po
11. dni ide o prerušenie poistenia - toto prerušenie druhom 109 je potrebné zadať ručne,
program ho automaticky nevyhodnotí.

2. Osobitné sociálne poistenie – nový odvod od
1.4.2020 pre príslušníkov obecnej polície
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2.1 Legislatíva
V zákone 393/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, bol
doplnený aj článok, ktorý s platnosťou od 01.04.2020 mení zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii:
Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície
§ 26d Príspevok za prácu v obecnej polícii
(1) Príspevok za prácu v obecnej polícii (ďalej len "príspevok") je dávka osobitného
sociálneho poistenia.
(2) Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je príslušník obecnej polície,
ktorého pracovný pomer v obecnej polícii sa skončil, ak spĺňa podmienky nároku na
príspevok uvedené v § 26e ods. 1.
(3) Pod pojmom pracovný pomer v obecnej polícii sa na účely tohto zákona rozumie
pracovný pomer fyzickej osoby s obcou so zaradením na výkon práce v obecnej polícii.
§ 26g Poistné
(1) Poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej
polícii trvá.
(2) Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer
v obecnej polícii trvá, je 3 % z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o
sociálnom poistení.
(3) Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
(4) Na poistné na príspevok sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o
sociálnom poistení upravujúce poistné na dôchodkové poistenie.
§ 26i Spoločné ustanovenia
Na výplatu príspevku, jeho termín a spôsob výplaty, zaokrúhľovanie a zvyšovanie sa
primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce
dôchodkové dávky.

2.2 Nový štandard tabuľky Podklady pre spracovanie - Platné
zákony (TZPR1) od 1.4.2020
V súvislosti so zavedením nového druhu odvodu na sociálne poistenie pre príslušníkov
obecnej a mestskej polície od 1. 4. 2020 sme v súbore Platné zákony (TZPR1) doplnili novú
položku pre tento osobitný druh sociálneho poistenia vo výške 3% z vymeriavacieho základu
pre starobné poistenie:
SAOPZC - Sadzba osobitého poistenia (NUM2)
Nová položka sa naplní nasledovne:

9

Prevod štandardu TZPR1
1. pri vytváraní nového prostredia ak je obdobie spracovania väčšie alebo rovné 04.20 tak
SAOSPZC = 3,00, inak =0
2. prevodom na verziu 35.01 ak obdobie spracovania väčšie alebo rovné 04.20 tak
SAOSPZC = 3,00, inak =0 ak TZPR.OBD >= 04.20 tak SAOSPZC = 3,00
3. prechodom na nový mesiac obdobie spracovania väčšie alebo rovné 04.20 tak SAOSPZC
= 3,00, inak =0

2.3 Úprava štruktúr pre Osobitné sociálne poistenie - nové
poistenie pre mestskú (obecnú) políciu
Pre potreby výpočtu Osobitného sociálneho poistenia (OSP) mestských (obecných)
policajtov, prihlasovania a evidencie, boli realizované nasledovné úpravy v štruktúrach:
1)
Do tabuľky Podklady pre spracovanie - platné zákony (TZPR1) bola doplnená nová položka
SAOSPZC - Sadzba osobitného sociálneho poistenia NUM(2.2), zaradená za položkou
SAUPZL
Prevodom bola doplnená hodnota 0.00, od obdobia 04.20 hodnota 3.00
2)
Do štruktúry tabuľky Pracovnoprávny vzťah (TPPV) bola doplnená nová položka
OSPPOD - Podmienka platenia osobitného fondu SP NUM(1) cpodsp
Položka bola pridaná do tabuľky TPPV aj v aplikáciách PER, DCH, VZD a STM
Prevodom bola do všetkých viet doplnená hodnota 0.
Štandardy súboru TPPV boli rozšírené o nové kódy
116 Príslušník obecnej polície v pracovnom pomere
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117 Príslušník obecnej polície v pr. pom. - dlh. nezam.
Tieto kódy sú kópiou kódov 101 - Hlavný pracovný pomer a 114 - Pracovný pomer dlhodobo
nezamestnaného s hodnotou položky OSPPOD=1

3)
Do číselníka Druh mzdy (TDMZDY) bol doplnený nový druh s hodnotami
DMZDY=OSPPOJ
DMZDYT= sociálne poistné - osobitné soc. poistenie MP - zamestnanec
CSTROM= 14.04.
4)
Štandard tabuľky Odvodené hodnoty zamestnania (TODZ) v štandarde Školstvo bol
doplnený o novú hodnotu
5412001 kateg. 153 - Príslušník obecnej, mestskej polície
5)
Do výsledkového súboru Sociálne poistenie - pravidelný príjem (F39) boli doplnené
nasledovné položky
OSPVZUC - OSP vymeriavací základ upravený zamestnanec MENA(6), zaradená za
položku UPPZL
OSPSPZC - Osobitné sociálne poistenie zamestnanec MENA(5), zaradená za položku
OSPVZUC
OSPVZZ - OSP vymer. základ upravený - zamestnanec - záporný MENA(6), zaradená za
položku UPPZLZ
OSPPZCZ - OSP poistné - zamestnanec - záporné - MENA(5), zaradená za položku
OSPVZZ
OSPPOJ - Oprava OSP - zamestnanec MENA(5) , zaradená za položku OUPPOJ
PPOSP - platí osobitné sociálne poistenie NUM(2) , zaradená za položku PPRF
Do množiny bitov UPRSP (číselník CUPRSP) bol doplnený bit 15: Príslušník obecnej polície.
O rovnaké položky bol doplnený aj výstupný súbor POJIST.
6)
Do výsledkového súboru Sociálne poistenie - nepravidelný príjem (F110) boli doplnené
nasledovné položky
11

OSPVZUC - OSP vymeriavací základ upravený zamestnanec MENA(6), zaradená za
položku UPPZL
OSPSPZC - Osobitné sociálne poistenie zamestnanec MENA(5), zaradená za položku
OSPVZUC
OSPPOJ - Oprava OSP - zamestnanec MENA(5) , zaradená za položku OUPPOJ
PPOSP - platí osobitné sociálne poistenie NUM(2) , zaradená za položku PPRF
Do množiny bitov UPRSP (číselník CUPRSP) bol doplnený bit 15: Príslušník obecnej polície
O rovnaké položky bol doplnený aj výstupný súbor POJISTNP
7)
V súbore Opravy dane a poistného (F70) bol doplnený konštantný číselník DOPRD o novú
hodnotu
71 - osobitné sociálne poistenie - zamestnanec
8)
Do výsledkového súboru Výplatný lístok - dane, zrážky bola doplnená nová položka
POJIST6 - Osobitné sociálne poistenie - zamestnanec MENA(5), zaradená za položku
POJIST5
9)
Do výstupného súboru Informácie pre výplatný lístok (VYPLISTC) a jeho variácií boli
doplnené položky
POJIST6 - Osobitné sociálne poistenie - zamestnanec MENA(5), zaradená za položku
POJIST5
OSPVZUC - OSP vymeriavací základ upravený - zamestnanec MENA(6), zaradená za
položku PZVZ
10)
Do výstupného súboru Podklady pre zaúčtovanie miezd (NAKLAD) boli doplnené položky
OSPVZ - Osobitné sociálne poistenie - vymeriavací základ MENA(8), zaradená za položku
RFVZ
OSPPOJ - Osobitné sociálne poistenie - zamestnanec MENA(8), zaradená za položku
ZAMPOJ
11)
Do variantného výstupného súboru Podklady pre zostavy o DNP (DNP) boli pre variant
formulára DNPFORM=3 doplnené položky
OSPPOCZ - OSP - počet zamestnancov NUM(6), zaradené za položku UPZTEL
OSPZAM - OSP - zrazené - zamestnanec MENA(6), zaradené za položku OSPPOCZ
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12)
Do podkladového súboru Sociálne poistenie - registračný list (F104) bola pridaná nová
položka
MPOLICIA - Príslušník obecnej, mestskej polície NUM(1): 0..2 s konštantným číselníkom
CMPOLICIA
Hodnoty konštantného číselníka CMPOLICIA:
0 - nie je príslušníkom mestskej polície
1 - je príslušníkom mestskej polície
2 - nie je príslušníkom mestskej polície (oprava nesprávneho prihlásenia)

2.4 Štandard tabuľky TODZ rezortu Školstvo SR
V štandarde rezortu Školstva bolo v tabuľke Odvodené hodnoty zamestnania (TODZ)
doplnené zamestnanie:
5412001,153,,1,1,Príslušník obecnej, mestskej polície,,;

2.5 Osobitné sociálne poistenie pre mestskú (obecnú) políciu –
výpočet
Pre umožnenie výpočtu tohto poistného obciam, ktoré zamestnávajú mestských (obecných)
policajtov, sme realizovali zmeny v štruktúrach výsledkových a výstupných súborov, kde sme
pridali položky pre Osobitné sociálne poistenie (OSP).
Pre správny výpočet tohto poistenia je potrebné zadať typ pracovnoprávneho vzťahu v
súbore F104 Príslušník obecnej polície v pracovnom pomere (štandardné kódy 116 a 117,
ktoré boli do tabuľky TPPV doplnené vo verzii).
Pri výpočte mzdy u zamestnanca s týmto druhom pracovnoprávneho vzťahu sa vo
výsledkovom súbore Sociálne poistenie - pravidelný príjem (F39) spočítajú a naplnia hodnoty
do položiek OSP vymeriavací základ upravený - zamestnanec (OSPVZUC) a Osobitné
sociálne poistenie zamestnanec (OSPSPZC). Ďalej sa s týmito hodnotami pracuje vo
výpočte v súbore Mesačné preddavky na daň (F35) a Výplatný lístok - dane, zrážky (F37).
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Nápočtom sa hodnota Osobitného sociálneho poistenia plní do súborov Výplatný lístok
(VYPLIST), Sociálne poistenie - pravidelný príjem (POJIST), Náklady (NAKLAD), DNP.
Bolo upravené aj generovanie Registračného listu FO, od 01.04.20 môžete pomocou xml
výstupu odoslať prihlášku pre takýto typ zamestnanca.
Predlohu a šablónu pre export XML Mesačných výkazov a Výkazov poistného a príspevkov
zatiaľ Sociálna poisťovňa nezverejnila. Podľa predbežných informácií bude nová XML
schéma zverejnená 30.3.2020. Po zverejnení novej schémy XML schémy doplníme jej
plnenie v aktualizácii. Informáciu o zmene schémy zverejníme v novinkách.
Výpočet Osobitného sociálneho poistenia v súbore Sociálne poistenie - nepravidelný príjem,
ako aj opravy OSP pri prepočte budú dopracované v aktualizáciách.

2.6 Registračné listy FO - úprava pre mestskú políciu
Od 01.04.2020 je upravená forma Registračného listu fyzickej osoby, ktorý bude obsahovať
informáciu o tom, či je zamestnanec príslušníkom mestskej (obecnej) polície.
V súbore Sociálne poistenie - registračné listy (F104) bola z tohto dôvodu pridaná nová
položka MPOLICIA s hodnotami:
0 nie je príslušníkom mestskej polície
1 je príslušníkom mestskej polície
2 nie je príslušníkom mestskej polície (oprava nesprávneho prihlásenia)
Po spustení funkcie Zmeny pre SP sa v prípade, že sa vytvára prihláška zamestnanca, ktorý
má zvolený druh pracovnoprávneho vzťahu Príslušník obecnej polície v pracovnom pomere
(štandardný kód 116 alebo 117) zapíše do položky MPOLICIA hodnota 1.
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Do funkcie Výstup súboru do registra SP bola doplnená nová schéma, ktorá je v platnosti od
01.04.2020, ktorá obsahuje novú položku pre mestskú políciu. Doteraz používaná schéma
prestáva platiť 31.03.2020. Zmena schémy pre XML súbor Registračného listu sa týka
všetkých zamestnávateľov, nie len tých čo zamestnávajú mestských policajtov, preto
odosielanie Registračného listu po 01.04.2020 bude možné len v novej verzii.
Podľa informácií zo Sociálnej poisťovne sa majú obce a mestá odosielať Registračné listy
FO len pre novo nastúpených mestských policajtov a to v prípade, ak sa obec zaregistruje na
Sociálnej poisťovni, že je zriaďovateľom mestskej / obecnej polície a bude týmto
zamestnancom zrážať nový druh sociálneho poistenia – osobitné sociálne poistenie.
U existujúcich pracovných pomeroch mestských policajtov sa nový Registračný list
neodosiela, obec zašle Sociálnej poisťovni iba zoznam mestských / obecných policajtov,
ktorým bude nový odvod zrážať.
V prípade pochybností, či sa Vás táto nová právna úprava týka, kontaktuje prosím Sociálnu
poisťovňu
Zostavu S92 a generovanie Registračného listu - zmena v prípade opráv u príslušníka
mestskej polície doplníme v nasledujúcich aktualizáciách.
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3. Výpočet a funkcie
3.1 Úpravy v oblasti 13. platu pre rok 2020
Z dôvodu opakujúceho sa nesprávneho postupu pri vyplácaní 13. platu pri príležitosti letných
dovoleniek sme upravili výpočet tak, aby boli splnené podmienky pre jeho vyplatenie so
zohľadnením pevne stanoveného zákonného minima vo výške 500 € tak, aby bola splnená
podmienka pre oslobodenie od dane/poistného.
Ak bude v máji v súbore Mzda za odpracovanú dobu (F50) zadaný druh odmeny trinásty plat
s druhom zdanenia 13.plat - do 500 € osl. od dane a poistného (VDANN=72) a jeho výška
bude nižšia ako 500 €, bude takto zadaná odmena posúdená ako prijem zdanený a
podliehajúci odvodom. Zároveň bude vo výpočte nové hlásenie: Nebolo dosiahnuté zákonné
minimum pre oslobodenie (500 eur), suma trinásteho platu nebola oslobodená.

16

Zároveň sme upravili spôsob výpočtu 13. platu v súbore Mzda za odpracovanú dobu (F46)
nasledovne:
V prípade, že v súbore Mzda za odpracovanú dobu (F50) bude zadaný kód mzdy, ktorý je v
Tabuľke odmien (TODM) uvedený v položke Kód pre časť od dane/poistnom oslobodenej
(KODOSVOB) iného kódu so Spôsobom výpočtu dane (VDAN)=[67,72,73] - budeme vo
výpočte v súbore Mzda za odpracovanú dobu predpokladať, že ide o chybné zadanie a
správne zadaný mal byť nadradený kód (teda ten s druhom dane 67,72,73). Týmto
spôsobom
Napríklad:
ak bola zadaná odmena v F50 štandardným kódom 126 - Odmena - trinásty plat - oslob. od
ZP a dane, výpočet v F46, F35 a F37 by mal prebiehať tak, ako keby bol v F50 zadaný
štandardný kód 125 - Odmena - trinásty plat - §5ods. 7. zák. 595/2003. V hlásení výpočtu
zároveň klientov upozorníme na neštandardné zadanie.
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Klientom však odporúčame postupovať štandardným spôsobom s použitím štandardných
kódov, ktoré zaručia následné správne zobrazenie 13. platu vo všetkých zostavách a
prehľadoch.

3.2 Úprava základu dane a poistného pri 13-tom plate v RZD/S30
Podľa súčasného výkladu Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z. (konkrétne výklad §5 ods.
8. zákona) a metodického usmernenia, na ktoré Finančná správa pri tomto výklade odkazuje,
poistné platené z príjmov oslobodených od dane nie je možné uplatniť (odpočítať) pri
výpočte čiastkového základu dane podľa § 5 zákona o dani z príjmov, a to ani v takom
prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje povinnosť platiť poistné z
takýchto príjmov.
Tento výklad sa vzťahuje aj na 13. plat oslobodený od dane, z ktorého sa odvádza sociálne
poistenie. Základ dane v mesiaci, v ktorom bol 13. plat vyplatený by teda podľa výkladu
nemal byť znížený o sociálne poistné zaplatené z 13. platu.
Úprava je realizovaná prvým výpočtom v aktualizácii vytvorením viet v F28, ktoré upravia
výpočet RZD/ zostavu S30.
Príklad:
Zamestnanec má mesačnú mzdu 1000 eur, 13. plat ktorý je oslobodený od dane aj
zdravotného poistného vo výške 500 eur.
Poistné na zdravotné poistenie je 4% z 1000 (40€), na sociálne poistenie 9,4% z 1500
(141€)
Základ dane sa znížil o poistné 1000 € - 40 € - 141 € = 819 €
Podľa výkladu finančnej správy sa ale základ dane nemá znížiť o poistné vypočítané z časti,
ktorá je oslobodená od dane (13. plat):
18

Časť poistného pripadajúca na 13. plat je 500 € * 9,4% = 47€
Základ dane by teda mal byť vypočítaný 1000 € - 40 € - (141 € -47 €) = 866 €
Výpočet dane v mesiaci 05.2019 tento spôsob výpočtu nezohľadňoval (výklad Finančnej
správy ešte nebol známy), je preto potrebné tento rozdiel v základe dane vysporiadať
pomocou Ročného zúčtovania dane. U zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie vykoná iný
zamestnávateľ, alebo u zamestnancov, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, je potrebné
zmenu uviesť v tlačive S30 (Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch) za rok 2019.
Prvým výpočtom mzdy v mesiaci aktualizáciou 35.00.04 sa u zamestnancov, ktorí mali
vyplatený 13. plat oslobodený do dane, vytvoria vety v súbore F28, ktoré znížia poistné a
zvýšia základ dane pre Ročné zúčtovanie a zostavu S30 o sumu sociálneho poistného
pripadajúcu na časť oslobodenú od dane. Výpočet tejto sumy poistného zohľadňuje prípadné
oslobodenie od niektorých fondov poistného u zamestnanca (starobný, invalidný
dôchodok,...).
Takto vytvorené vety v súbore F28 sú označené číslom podkladu 87 alebo vyšším a majú
uvedené, že údaje sú len za vlastnú organizáciu.
U zamestnancov, ktorí už majú vypočítané ročné zúčtovanie dane v predchádzajúcom
mesiaci je potrebné vykonať opravu ročného zúčtovania v aktuálnom mesiaci.
Nakoniec uvádzame vyjadrenia finančnej správy z komunikácie a odkaz na metodické
usmernenie:
„Dobrý deň,
zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné a príspevky, ktoré sa
viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Znamená to, že poistné platené z príjmov
oslobodených od dane alebo z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, nie je možné uplatniť
(odpočítať) pri výpočte čiastkového základu dane podľa § 5 zákona o dani z príjmov , a to ani
v takom prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje povinnosť platiť
poistné z takýchto príjmov.
Uvedené vyplýva z § 5 ods. 8 v nadväznosti na ust. § 35 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“
Finančná správa sa ohľadom výpočtu dane v mzde, v ktorej bol vyplatený 13. plat odkazuje
na metodické usmernenie
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejno
vanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2017.11.20_MP_DP.
pdf , konkrétne 3. diel:
"Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné a príspevky, ktoré
sa viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Znamená to, že poistné platené z
príjmov oslobodených od dane alebo z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, nie je možné
uplatniť (odpočítať) pri výpočte ČZD podľa § 5 ZDP, a to ani v takom prípade, ak niektorý
všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje povinnosť platiť poistné z takýchto príjmov"
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Stanovisko Finančnej správy ohľadom rozdelenia sociálneho poistenia na časť pripadajúcu
na príjem, ktorý bol oslobodený od dane, v prípade, že súčet príjmov prekročí maximálny
vymeriavací základ (napr. aj pri PN)
https://podpora.financnasprava.sk/117391-Stanovisko-k-vykazovaniu
-z%C3%A1kladu-dane--poistn%C3%A9-z-osloboden%C3%BDch-pr%C3%ADjmov
-za-r2019

3.2.1 Úprava štruktúr pre poistné zaplatené z časti mzdy
oslobodenej od dane
Do štruktúr súborov F39, F110, F112 a F37 boli doplnené položky, do ktorých sa bude
zapisovať výška poistného zaplateného z príjmov oslobodených od dane, pri ktorých je
povinnosť platiť sociálne alebo zdravotné poistenie (napríklad 13. plat, ktorý je oslobodený
od dane do výšky 500 €, ale z tohto oslobodeného príjmu sa platí sociálne poistenie).
Do súboru F39 bola doplnená nová položka
OSPSP Poistné z oslobodených príjmov MENA(6), zaradená za položku NPVZN
Do súboru F110 bola doplnená nová položka
OSPSP Poistné z oslobodených príjmov MENA(6), zaradená za položku NPVZN
Do súboru F112 bola doplnená nová položka
OSPZP Poistné z oslobodených príjmov MENA(6), zaradená za položku ZDRVZN
Do súboru F37 boli doplnené nové položky
OSPS Sociálne poistné z oslobodených príjmov MENA(6), zaradená za položku ZPOSPPSP
OSPZ Zdravotné poistné z oslobodených príjmov MENA(6), zaradená za položku OSPS
Prevodom boli do nových položiek naplnené nuly. Výpočet budeme realizovať v aktualizácii.

3.3 Úprava ročného zúčtovania dane
Pri výpočte ročného zúčtovania dane sme pri výpočte progresívnej dane 176,8 - násobok
platného životného minima zaokrúhlili na hodnotu 36 256,37 €, čo v niektorých prípadoch
spôsobovalo, že vypočítaná daň bola o cent vyššia. V aktualizácii začiatkom februára bola
táto konštanta správne zaokrúhlená na 36 256,38 €.

3.4 Výkony rozhodnutia - úprava zahrnutia preplatku z ročného
zúčtovania dane
Na základe požiadaviek klientov sme umožnili vyradiť zo základu pre výpočet výkonov
rozhodnutia preplatky z ročného zúčtovania dane. V prípade, že preplatok nechcete zahrnúť
do základu, je potrebné v súbore Užívateľské prispôsobenie (TZPR3) v položke Zahŕňať
preplatok dane z RZD do čistej mzdy pre výkony rozhodnutia (ZVDCMPVZ) zadať hodnotu 0.
Štandardne je preplatok dane do základu pre výpočet exekučných zrážok zahrnutý.
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3.5 Hlásenie do ZP pri pracovnej neschopnosti trvajúcej do
konca mesiaca
Vo verzii 35.01 sme dopracovali možnosť vygenerovania ukončenia práceneschopnosti,
ktorá bola ukončená v posledný deň mesiaca.
V súbore Nemocenské dávky - zadanie (F64) bola odkrytá nová položka Koniec DPN v posl.
deň v mesiaci (PRNKONDPN), táto položka bude slúžiť ako príznak, že PN končí posledným
dňom mesiaca a nepokračuje v ďalšom mesiaci.

Ďalej bola upravená funkcia Zmeny pre ZP, ktorá vytvorí ukončenie takto zadanej PN a toto
ukončenie bude zahrnuté do Hromadného oznámenia zamestnávateľa v aktuálnom mesiaci.
a nie až po prechode na nový mesiac, ako to bolo doteraz.
V prípade, že táto položka nebude vyplnená, budeme postupovať rovnako, ako to bolo
doteraz a ukončenie PN vygenerujeme po prechode na ďalší mesiac.

3.6 Úprava výpočtu
dohodároch na PN

položky

DNYZP

v

súbore

F112

pri

Na základe odpovede od Všeobecnej zdravotnej poisťovne sme upravili počet dní v položke
Dni trvania zdravotného poistenia (DNYZP). V prípade, že ide o zamestnanca s dohodou,
ktorý má v danom mesiaci PN - deň, počas ktorého má tento zamestnanec zadanú platnú
vetu v F64 (okrem druhov 5,6 a 21) je považovaný za deň trvania zdravotného poistenia.
V prílohe mesačného výkazu bude počet dní u takéhoto zamestnanca zvýšený o počet
kalendárnych dní trvania PN v danom mesiaci (úprava sa týka hlavne PN trvajúcich celý
mesiac).

21

„Dobrý deň,
na základe Vášho e-mailu Vám uvádzame, že v zmysle §11, ods. 3, zákona č. 580/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3. Fyzická osoba sa
na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo
zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a v ktorých nie je fyzickou
osobou podľa odseku 7 písm. m) a s).
Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak osoba zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti
alebo dohodu o vykonaní práce sa stane poberateľom dávok nemocenského, ošetrovného
alebo materského zo Sociálnej poisťovne, v takom prípade je táto osoba pre účely
zdravotného poistenia považovaná za zamestnanca (počas celej doby platnosti dohody).
Zamestnávateľ si voči takejto osobe plní oznamovaciu aj odvodovú povinnosť. Takže pokiaľ
je osoba celý mesiac počas doby platnosti dohody práceneschopná - poberateľ
nemocenských dávok, vo výkaze preddavkov bude za zamestnanca považovaný celý
mesiac.
Zamestnávateľ oznamuje túto zmenu platiteľa poistného prostredníctvom Oznámenia
zamestnávateľa o poistencoch (elektronickej dávky 601) s charakterom N - nová za príslušné
obdobie, kde bude uvedený kód zmeny 1O a platnosť zmeny Z - ako začiatok, ako aj kódom
2D platnosť zmeny - Z (počas celej doby platnosti dohody a PN) alebo prostredníctvom
tlačiva Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné
zdravotné poistenie (pokiaľ má menej ako troch zamestnancov).“

3.7 Oprava výpočtu hodnoty položiek pre odpočítateľnú položku
v súbore F112 pri zadaní rodičovskej dovolenky do formulára
F64
V prípade, že bola u zamestnanca rodičovská dovolenka zadaná vo formulári F64,
rodičovská dovolenka trvala počas celého mesiaca a tento zamestnanec mal počas tohto
mesiaca príjem, suma príjmu sa neplnila do položky Celková výška ďalších príjmov, ale do
položky Celkový príjem pre uplatnenie OP.
Tento problém bol odstránený.

3.8 Štandardy tabuľky TODM - nepeňažný príspevok na lekársku
prehliadku
Do všetkých štandardov tabuľky Odmeny (TODM) bol doplnený kód
360 - Prísp. na lek. preh. §5 ods.7 pism. h) - nepeňažný
O úpravách v tabuľke TODM v dátových prostrediach ste informovaní v protokole prevodu v
časti Aktualizácia obsahu súborov zo štandardu.
V prípade, že ste v dátových prostrediach mali použité nižšie uvedené kódy s inými
hodnotami, alebo na iné účely, úpravu si urobíte ručne.
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Štandard tabuľky TODM - všetky rezorty
*todm[,;2],€;kod,zapl,kopl,mzddr,sazba,sazbap,rozmer,hrasaz,hrap,
rozhra,vdann,vzdrav,vnp,kodzdan,kodosvob,vprum,valor,vs1,vs2,vs3,
vsr,mmzda,vpod,vpre,vzifo,zsofo,spec,deleni,druhsr,platvym,kodt,k
odtvl,poradivl,akrvysl,akrvypl;
360,0120,,71,0.00000,100.00,10,,,,50,0,0,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,,,Prísp. na lek. preh. §5 ods.7 pism. h) -nepeňažný,Prísp. na lek. prehl.,,nez20,nez20;

3.9 Doplnenie nových virtuálnych položiek - Mostík pre trvalé
zložky (F92)
Pre účely kontroly správneho výpočtu trvalých zložiek mzdy sme do súboru F92 - Mostík pre
trvalé zložky mzdy doplnili virtuálne položky Tarifná mzda/plat (F5.tarif), Skrátený úväzok v
% (F5.rozpr), Roky odbornej praxe (F30.praxr) a Dni odbornej praxe (F30.praxd).
Nové virtuálne položky sa naplnia po stlačení voľby "Vygenerovanie súboru F92 mostík pre
trvalé mzdové zložky" prostredníctvom klávesy F7 k takým dátumom, s akými pracuje
výpočet mostíka, tz. PRAXR=koniec predchádzajúceho obdobia, PRAXD=koniec
predchádzajúceho obdobia, TARIF=začiatok nasledujúceho obdobia, ROZPR=začiatok
nasledujúceho obdobia.

23

4. Daňové zostavy
4.1 Úpravy zostavy S76 za rok 2019
Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane, je povinný podávať miestne príslušnému správcovi dane hlásenie o
vyúčtovaní dane o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé
zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o
daňovom bonuse, ktoré sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia (ďalej
len hlásenie).
Výstup zostavy Hlásenie dane (S76) za rok 2019 sa delí na časť I. - III. s údajmi za
organizáciu, a časť IV. a V. s údajmi o zamestnancoch. V časti IV. sa uvádzajú zamestnanci,
ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie dane a v časti V. sú zamestnanci, ktorým
bolo vykonané ročné zúčtovanie dane.
Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa
hlásenie podáva na 1. strane tlačovej zostavy a v xml súbore, je plnený z konfiguračnej
položky Dátum zúčtovania (DATZUC76), túto položku odporúčame si doplniť. Ak sa
opakovalo ročné zúčtovanie dane (RZD) vo viacerých obdobiach, uvedie sa posledný dátum
vykonania RZD.
Oproti roku 2018 je zmena vo vzore tlačiva v časti I., pribudol tu nový oddiel s informáciou o
počte zamestnancov, ktorým boli vyplatené príspevky na rekreáciu (prípadne karta) a
celková suma týchto oslobodených príspevkov vyplatených zamestnávateľom.
Ďalej bol v časti II. doplnený riadok 7. - daňový bonus na zaplatené úroky, ktorý sa plní z
položky F37.BONUROZ a bolo upravené číslovanie nasledujúcich riadkov.
Riadok 9 sa už v zostave S66 - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
nenachádza, preto tu plníme hodnotu z riadku 8. V prípade, že odviedli inú sumu, ako súčet
daňovej povinnosti na riadku 8, je potrebné túto sumu zadať do súboru DANDAT vo vete za
rok 2019 do položky Odvod preddav. dane - suma (OPDSUM).
Výpočet súm v riadkoch 2, 5, 6 a 7 bol upravený o sumy nevysporiadaných preplatkov, ktoré
bolo možné zadať v súbore DANDAT podobne, ako to je v zostave S66 - Prehľad o
zrazených a odvedených preddavkoch (výška nedoplatkov zadaných v položkách súboru
DANDAT sa uplatní maximálne vo výške preddavkov na daň v mesiaci, za ktorý je vytvorená
veta v DANDAT).
V časti III. sa zmenil obsah riadkov D, E a F, namiesto zamestnaneckej prémie boli tieto
položky použité pre daňový bonus na zaplatené úroky.
Plnenie údajov v častiach IV. (v xml súbore element cast4) a V. (element cast5) za
zamestnancov, napr. o zrazených preddavkoch na daň, nezdaniteľných častiach, daňovom
bonuse, zamestnaneckej prémii, príjmoch plynúcich na základe dohody, sociálnom a
zdravotnom poistení je podľa položiek výsledkových súborov:
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Mesačné preddavky na daň (F35), Výplatný lístok - dane zrážky (F37), Výplatný lístok (F38),
Daňový bonus (F48), Ročné výsledky spracovania (F41).
Údaje o rodnom čísle, priezvisku a mene zamestnancov sa plnia podľa položiek vstupného
súboru Časovo nezávislé informácie (F1) a adresa zo súboru Adresy zamestnanca (F21).
Pre správny výstup je potrebné, aby zamestnanci mali vo formulári Adresy zamestnanca
(F21) zadanú položku Štát (STAT).
Plnenie rodného čísla - podľa Poučenia k vyplneniu Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne
príjmov v časti IV. a V. sa uvádza v riadku 1 rodné číslo zamestnanca. Dátum narodenia sa
uvádza len u daňovníkov, ktorí nemajú rodné číslo. Do výstupu preto plníme rodné číslo z
položky F1.ROCIS.
V údajoch o adrese organizácie sa plní len mailová adresa, faxové číslo sa neuvádza.
Chceli by sme upozorniť na obsah časti IV. za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ
nevykonal ročné zúčtovanie a v roku 2019 mali vyplatený 13. plat oslobodený od dane - ako
ste boli informovaní aj v novinkách, Finančná správa upresnila výpočet dane pri mzde v
ktorej bol vyplatený 13-ty plat oslobodený od dane a to tak, že podľa ich výkladu poistné,
ktoré bolo vypočítané z príjmu oslobodeného od dane neznižuje základ dane zamestnanca
(teda základ dane zo zvyšku mzdy). Tento spôsob výpočtu platí aj pre rok 2019 a základ
dane sa mal upraviť v ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní zamestnanca. Z tohto dôvodu
sme zamestnancom, ktorí mali v roku 2019 vyplatený 13. plat automaticky vytvorili vety v
F28, ktoré im zvyšujú základ dane o potrebnú čiastku a prejavia sa pri výpočte ročného
zúčtovania, pri tlači zostavy S30 - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a aj pri tlači časti IV.
zostavy S76. Z tohto dôvodu by ste si mali skontrolovať, či sa sumy v zostavách S30, ktoré
ste už odoslali zamestnancom rovnajú sumám v IV. časti Hlásenia a prípadne previesť
úpravu automaticky vygenerovaných viet v F28.

4.1.1 XML výstup zostavy S76
V tejto verzii bol upravený výstup xml súboru zostavy S76 podľa schémy pre rok 2019, ktorý
možno importom cez eDane webovej stránky Finančnej správy aj vytlačiť.
Názov xml súboru je: Hlasenie-RR.xml
kde RR je rok, za ktorý sa súbor vytvára.
Ak je v dátových prostrediach viac právnych subjektov (v tabuľke TSUB s rôznym IČO),
potom výstup bude za jednotlivé právne subjekty (pred výstupom odporúčame vytvoriť si
adresáre na uloženie jednotlivých súborov - za každý právny subjekt zvlášť).

4.1.2 Tlačový výstup zostavy S76
Bol upravený aj tlačový výstup zostavy Hlásenie dane (S76) podľa vzoru pre rok 2019 vo
formáte PDF. Plnenie tlačových výstupov zostavy je totožné s plnením xml súboru.
Ide o nasledovné varianty v konfigurácii PAMK:
VARIANTA=2 - Hlásenie - zostava časť I. - III.
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VARIANTA=3 - Hlásenie - zostava časť IV.
VARIANTA=4 - Hlásenie - zostava časť V.
Pri výstupe S76 častí IV. a V. pomocou tlačidla Vytlačiť všetko v dolnej časti PDF dokumentu
možno vytlačiť všetky strany naraz.
Zatiaľ finančná správa nezverejnila informáciu, či bude posunutý termín na odoslanie
Hlásenia dane.

4.2 S30 Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – oprava
V zostave Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (S30) bol odstránený problém, ktorý sa mohol
prejaviť násobnou tlačou toho istého dieťaťa v oddiele 14 - Údaje o priznanom a vyplatenom
daňovom bonuse podľa § 33 zákona. Tento problém nastal vo výnimočných prípadoch, ak je
v aplikácii Personalistika pre dané osobné číslo v súbore Spojenia (SPOJENI) viac
mailových adries s typom spojenia 1 - email, čo je nesprávne zadanie.
V prípade, že pre niektoré osobné číslo máte takto zadané adresy, doporučujeme
skontrolovať vydané potvrdenia a vystaviť zamestnancovi opravné potvrdenie.

26

5. Zostavy
5.1 Zostava S26 - Výkaz Škol 1-04 a 2-04 - zmeny pre rok 2020
V zostave S20 - Výkaz Škol 1-04 a 2-04 boli zapracované zmeny pre rok 2020 nasledovne:
Variant konfigurácie: 1 - Štandard; typ výkazu: 0 - štandardný výkaz (P1-04);
Spôsob výstupu: zostava
Bol zmenený:
- stĺpec 6 - do nadpisu pridaný "doplatok do min. mzdy"
- stĺpec 10 - "kredit. prípl." bol nahradený nadpisom "profesijný rozvoj"
Variant konfigurácie: 2 - web formulár; typ výkazu: 0 -štandardný výkaz (P1-04);
Spôsob výstupu: 3 - podklad pre web formulár:
Bol zmenený:
- riadok 5 - do nadpisu pridaný "doplatok do min. mzdy"
- riadok 10 - "kredit. prípl." bol nahradený nadpisom "profesijný rozvoj"
Variant konfigurácie: 1 - Štandard; typ výkazu: 1 - výkaz pre organizácie riadené MŠ;
Spôsob výstupu: zostava:
Pribudli nové stĺpce
1. strana - 13a - letné a vianočné odmeny (plnenie ODM19+ODM20)
2. strana - 11a - letné a vianočné odmeny (plnenie ODM19+ODM20)
stĺpec 22 - Poistné (plnenie –
ZPOJA+NEMPOJA+DUCHPOJA+ZAMPOJA+GAFPOJA+RFPOJA+UPPOJA)
stĺpec 23 - Rekreačné poukazy (plnenie NEZ21+NEZ22)
Zároveň bol realizovaný export výkazov do Excelu a bol vylepšený vzhľad zostavy.

5.2 Zostava S25 Práca 2-04 - export do Excelu
Bola realizovaná úprava exportu do Excelu, resp. jeho grafická úprava.
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5.3 Zostava S23 – Prehľad o mzdách - zmeny vo výkazoch v r.
2020
Na základe informácií na webovej stránke Národného centra zdravotníckych informácií
(http://www.nczisk.sk/Statisticke-zistovania/Stvrtrocne-vykazy/Pa
g
es/Stvrtrocne-vykazy-v-roku-2020.aspx ) bola aktualizovaná zostava S23 Prehľad o mzdách:
Výkaz M (MZ SR) 2-04 - Štvrťročný výkaz mzdové prostriedky a zamestnanci vo vybraných
organizáciách v zdravotníctve (r. 2020)
Výkaz M(MZ SR) 3-04 - Štvrťročný výkaz mzdové prostriedky a štátni zamestnanci v
zdravotníctve (r.2020)
Do oboch typov výkazov bola v module 4203. pridaná položka
Príspevky na rekreáciu podľa §152a zákona č. 311/2001 Z.z.
s plnením = F38.nez21 + F38.nez22
Zmeny boli zapracované pre spôsob výstupu 4 - xml súbor a 5 - excel.

5.4 Zostava S15 - Mincovka platidiel - nová grafická maketa
Pre zostavu Mincovka platidiel (S15) boli realizované nasledovné úpravy:
1. Boli vytvorené nové grafické makety:
3 - grafická maketa (pre ČR)
4 - grafická maketa (pre SR)
2. Prevod v súbore Konfigurácia zostáv (PAMK) pre zostavu Mincovka platidiel (S15)
existujúci stav prečísluje – číslo varianty navýši o hodnotu 1 a súčasne doplní variantu číslo
1 s novou grafickou maketou č. 3 (v ČR), prípadne č. 4 (v SR).
V pripravovaných návrhoch, ktoré zatiaľ boli zverejnené bolo uvedené, že odovzdávanie
štatistických výkazov by malo byť počas mimoriadnej situácie pozastavené, táto informácia
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5.5 Zostava S68 - úprava za rok 2019
Ročná štatistická zostava Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov
so zdravotným postihnutím (S68) je upravená podľa nového vzoru zverejneného na stránke
ÚPSVaR.
Vzor je bez zmien oproti vzoru za rok 2018, zmenil sa len zlom strany - časť E začína na
druhej strane.
Plnenie je oproti minulému roku bez zmien.
Termín odoslania zostavy bol posunutý na 31.5.2020.

5.6 Zostava S09 Podrobné - nejde zadať príliš dlhú podmienku
V zostave Podrobné (S09) bol odstránený problém, ktorý sa mohol prejaviť v prípade
zadania príliš dlhej podmienky pre výber dát.

5.7 Úprava textu v maketách platového výmeru
Na základe požiadaviek zo strany klientov sme upravili text v maketách č. 7 zostavy S28
Platový výmer a v makete č. 3 zostavy S67 Platový výmer pre Word. Z textu bola odstránená
citácia bližšie určujúcich právnych predpisov a ponechaná bola len základná citácia
zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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6. Ďalšie novinky verzie
6.1 Úprava generovania hromadných oznámení pre ZP
V prípade, že dohodár, u ktorého sa používala evidencia v súbore F90 mal zadanú PN,
nevygeneroval sa správne v hromadnom oznámení dátum začiatku PN.
Tento problém bol odstránený.

6.2 Funkcia Overenie nároku na zníženú sadzbu poistného úprava zobrazenia vo formulároch
Upravili sme zobrazovanie funkcie Overenie nároku na zníženú sadzbu poistného v
zdravotnej poisťovni Dôvera (funkcia je súčasť aplikácie KZP), funkcia sa bude zobrazovať v
kontextovom menu len vo formulári F2.

6.3 Oprava zadania príspevku na rekreáciu
Bola ošetrená situácia, kedy v súbore Rekreačné pobyty - karty (REKKART) nebolo možné
zadať príspevok na rekreáciu zamestnancovi, ktorý mal príspevok vyplatený aj v roku 2019,
pričom hlásilo chybovú hlášku, že je dosiahnutý maximálny ročný limit na kartu (chyba
RekkartM - 9).
Zadanie príspevku takémuto zamestnancovi na r. 2020 prostredníctvom súboru Mzda za
odpracovanú dobu (F50), alebo súboru Rekreačné pobyty - doklady (REKDOK), bolo v
poriadku.

6.4 Oprava v súbore Rekreačné pobyty-doklady (REKDOK)
Bola ošetrená situácia, kedy v prípade, ak bol v súbore REKDOK zadaný zamestnancovi
rekreačný príspevok do obdobia minulého roku a bez kontroly na 24 mesiacov (REKMINR=1
a súčasne REKBZKON=1), započítal sa príspevok nesprávne do F37.DANOSREK.
Po oprave je príspevok správne zahrnutý do F37.DANOSRKM.

6.5 Rekreačný a športový príspevok bez kontroly - oprava
Bola opravená situácia, kedy v prípade zadania rekreačného príspevku bez kontroly na 24
mesiacov (kód 313 a 314), rekreačného príspevku do obdobia minulého roka a bez kontroly
na 24 mesiacov (kód 315), prípadne príspevku na športovú činnosť dieťaťa bez kontroly na
24 mesiacov (kód 317), nebol príspevok preplatený zamestnancovi, ktorý nespĺňa
podmienku trvania pracovného pomeru 24 mesiacov z dôvodu prechodu práv a povinností z
PPV na iného zamestnávateľa (delimitácia), prípadne štátnemu zamestnancovi z dôvodu
jeho premiestnenia z jedného služobného úradu na druhý. Situácia nastávala v prípade, keď
v súbore Charakteristika PPV (F4) existoval len aktuálny záznam bez predchádzajúceho
záznamu pred delimitáciou/premiestnením.
Nová úprava odstránila podmienky zabudovanej kontroly na aktuálnu platnosť PPV, dĺžku
trvania PPV, či aktuálny druh PPV, z tohto dôvodu odporúčame užívateľom, aby pred
preplatením príspevkov uvedenými kódmi 313, 314, 315 a 317 vopred dobre zvážili nárok
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zamestnanca na preplatenie. Za nesprávne preplatenie príspevkov na rekreáciu
zamestnanca a príspevku na športovú činnosť dieťaťa zamestnancovi, ktorý nespĺňa
zákonné podmienky (ukončený PPV, PPV netrvá 24 mesiacov, dohodári, atď.), nesie plnú
zodpovednosť užívateľ.

6.6 F27 - Prax - vyňatie v jednej činnosti (F60,F64)
Funkcia Zaraďovanie do tried a stupňov nad súborom Prax (F27) nesprávne vyhodnocovala
intervaly materskej a rodičovskej dovolenky zadané pre danú činnosť vo formulároch
Nemocenské dávky - zadanie (F64) a Náhrady mzdy - čerpanie dovolenky (F60) ako
intervaly praxe.
Situácia bola ošetrená.

6.7 Centrum - úpravy odkazov
Do Centra boli do záložiek Mzdy, Mzdy - hlavné a Mzdy - nastavenie doplnené všetky
odkazy, ktoré sa vyskytujú v stromovej ponuke.
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