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1. Dohoda o skončení pracovného pomeru (Evidencia – Zamestnanci – mzdy) 
 
Program bol rozšírený o možnosť vytlačenia Dohody o skončení pracovného pomeru podľa § 60 
Zákonníka práce.  
 

2. Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného (Evidencia – 
Zamestnanci – Mzdy - Oznámenie)  

 
Pri nástupe zamestnanca na rodičovskú dovolenku je možné túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni 
aj prostredníctvom zamestnávateľa (zdravotné poisťovne toto oznámenie akceptujú), preto má používateľ 
možnosť pri vytváraní oznámenia zvoliť aj typ zmeny C – fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský 
príspevok.  
 

3. Pracovný úraz a choroba z povolania (Evidencia – Zamestnanci – Mzdy – 
DPN/Prerušenie) 

 
Podľa § 144a ods. 3 písm. a) sa pri posudzovaní výkonu práce  na účely dovolenky berie ako odpracovaná 
doba aj doba DPN vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré 
zamestnávateľ zodpovedá. Evidencia DPN bola doplnená o označenie pracovného úrazu a choroby 
z povolania za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. Táto evidencia sa v budúcnosti použije pre presnejšie 
určenie výkonu práce zamestnanca na účely dovolenky. 
 

4. Zmeny vo vykazovaní preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie 
(Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Zdravotné poistenie) 

 
Na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zverejnený metodický pokyn č. 3/6/2008 
v znení novely č. 6, ktorý nadobúda účinnosť 15.05.2012. Podľa tejto novely je nutné v mesačnom výkaze 
preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie v elektronickej forme, uvádzať rodné číslo 
zamestnancov na 10 znakov. U zamestnancov, ktorí majú rodné číslo 9–miestne sa na koniec musí doplniť 
nula. V položke „Celková výška príjmu“ sa má uvádzať výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého 
vznikol zamestnancovi nárok a je predmetom vymeriavacieho základu.  
Uvedené zmeny boli zapracované do programu. 

 
5. Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné 

spracovanie – Mesačný prehľad zrazenej dane) 
 
V predchádzajúcich verziách programu boli v časti V nesprávne uvedené údaje o výške poistného na 
sociálne poistenie a zdravotné poistenie zamestnanca, ktorý mal u zamestnávateľa príjem z viacerých 
právnych vzťahov. Tento problém bol odstránený.  
 

6. Prevodné príkazy 
 
Doplnený filter v evidencii prevodných príkazov. 
 

7. Ostatné zmeny 

 

 PÚ – pokladničný doklad – povolená hodnotu dokladu do mínusu. 

 PÚ – pokladničný doklad, ak bol použitý na úhradu VF kód z číselníka kódov PD, program nesprávne 
naplnil partnera. 

 PÚ – pri úhradách v hotovosti alebo cez účet program nesprávne zapisoval poradové číslo  do úhrady, 
v dôsledku čoho sa pri zrušení dokladu v účtovnom denníku nezmazala úhrada v evidencii faktúr. 

 Došlé faktúry –  Prevodné príkazy – nezapisoval sa stav faktúry pri faktúrach smerujúcich do EU. 
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