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1. menu Uzávierka - Inštalácia do nového účtovného obdobia 
 

Funkcia slúži na vytvorenie inštalácie nasledujúceho účtovného obdobia bez potreby inštalačného 
CD. Program vytvorí inštaláciu programu pre iné účtovné obdobie ako je aktuálne. Verzia programu vo 
vytvorenom období bude rovnaká ako verzia, v ktorej bude táto funkcia použitá. 
 
Po spustení služby sa zobrazí dialógové okno: 
 

 
 
Program ponúka adresár pre inštaláciu podľa adresára, v ktorom je nainštalovaný program pre aktuálne 
obdobie. Odporúčame adresár nemeniť. 
 
Tlačidlo Iný adresár je  možné použiť v prípad, že potrebujete inštalovať program do iného adresára.  
 
Po vytvorení inštalácie pre nové účtovné obdobie bude program v aktuálnom účtovnom období 
automaticky ukončený.  
 
Odporúčame najskôr pokračovať spustením programu v novom účtovnom období a uskutočniť v ňom 
úvodné operácie prenosu základných súborov (menu Služby/Import údajov/Import počiatočných 
stavov/Súbory účtovnej jednotky) a následne sa vrátiť k práci v staršom účtovnom období. 
 
 
Update ďalej obsahuje: 

- kalendár na rok 2014 
- daňové tabuľky na rok 2014 
- tabuľku mzdových konštánt pre rok 2014 

 
Update neumožňuje uzávierku evidencie „Zamestnanci – Mzdy“ ani výpočet miezd v účtovnom období 
2014. 
 
V roku 2014 je číslo verzie označené 2.10.01.  
 
 

2. Číselníky – Obchodní partneri – Korešpondenčná adresa 
 
V aktuálnej verzii je možné využiť položku Korešpondenčná adresa na použitie do tlačovej zostavy 
odberateľskej  faktúry.  
 
Každému obchodnému partnerovi je možné zadať korešpondenčnú adresu. Na zadanie tejto adresy 

použijete záložku  v strednej časti obrazovky číselníka obchodných 
partnerov. 
 
Po zvolení príslušnej záložky sa  v dolnej časti obrazovky aktivujú tlačidlá Nový, Oprava a Výmaz. 
 
Nový – program otvorí okno na zadanie adresy 
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V prípade, že bude vyplnená časť Dlhá korešpondenčná adresa, na tlačive vyšlej faktúry sa zapíše do časti 
adresa len táto adresa. 
 

 
 
V prípade, že nie je vyplnená časť Dlhá korešpondenčná adresa, na tlačive vyšlej faktúry sa zapíše do 
časti adresa korešpondenčná adresa. 
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V prípade, že korešpondenčná adresa nie je použitá, tlačive vyšlej faktúry sa zapíše adresa z číselníka 
partnerov. 
 

 
 
Vo všetkých troch prípadoch sa základná adresa z číselníka obchodných partnerov zapíše aj do oddielu „3 
Odberateľ“ na tlačive odberateľskej faktúry. 
 
Všetky vyššie popísané zmeny sa prejavia len pri použití Grafického formátu tlačovej zostavy 
 

 
 
 
 
 

3. Doplnenie sumy hraničného príjmu pre zamestnancov s odvodovou úľavou 
(Číselníky – Zamestnanci – mzdy – Tabuľka mzdových konštánt) 

 
Tabuľka mzdových konštánt bola v časti „Povinné poistenie“ doplnená o sumu hraničného príjmu pre 
uplatnenie výnimky z platenia poistného pre zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. novembra 2013 a podľa § 11 ods. 7 písm. v zákona č. 
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ide o zamestnanca, ktorý bol pred vznikom právneho vzťahu 
dlhodobo nezamestnaný).  
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Hodnoty v tabuľke sú uvádzané pre rok 2014 

 
 

4. Evidovanie zamestnanca s odvodovou úľavou (Evidencia – Zamestnanci – Mzdy) 
 
Pri evidencii zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky zákona uvedené v § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. novembra 2013, sa použije tlačidlo „Odv. 
úľava“.  

 
  
 
V okne používateľ nič nevypĺňa, len použije tlačidlo „Zápis“. Ak je tlačidlo stlačené omylom (nový 
zamestnanec nie je odvodovo zvýhodnený), používateľ musí opustiť okno použitím tlačidla „Späť“. 
Zamestnanec s odvodovou úľavou nemá vyplnený ani jeden z dátumov zobrazených v okne a má 
vyplnenú iba sumu odvodovej úľavy. Táto sa preberá z tabuľky mzdových konštánt a nemení sa počas 
celej doby uplatňovania odvodovej úľavy. Obdobie „Zamestnanec je dôchodkovo poistený od:“ udáva 
mesiac a rok kedy sa skončila odvodová úľava na sociálne poistenie. Obdobie vyplní program automaticky, 



 
 

 
                    Strana 6 z 7 

    

ak príjem zamestnanca prekročí hraničnú sumu, alebo ak uplynie 12 mesiacov od začiatku právneho 
vzťahu zamestnanca. Podľa informácie uverejnenej na stránke Sociálnej poisťovne je príjem zamestnanca 
na účely posúdenia hraničnej sumy zhodný s príjmom pre určenie vymeriavacieho základu na sociálne 
poistenie. 
Obdobie „Zamestnanec platí zdravotné poistenie od:“ udáva mesiac a rok kedy sa skončila odvodová 
úľava na zdravotné poistenie. Obdobie vyplní program automaticky, ak príjem prekročí hraničnú sumu, 
alebo ak uplynie 12 mesiacov od začiatku právneho vzťahu zamestnanca. Príjem pre posúdenie hraničnej 
sumy z pohľadu zdravotného poistenia je zhodný s príjmom pre určenie vymeriavacieho základu na 
zdravotné poistenie. 
 
Program pri zaevidovaní nového zamestnanca s odvodovou úľavou automaticky vygeneruje aj oznámenie 
zamestnávateľa o zmene platiteľa na zdravotné poistenie.  
 
Ak bol zamestnanec zaevidovaný ako zamestnanec bez odvodovej úľavy a túto odvodovú úľavu si 
uplatňuje, potom je nutné v režime oprava stlačiť tlačidlo „Od. Úľava“, vymazať obdobie „Zamestnanec je 
dôchodkovo poistený od“, vyplniť výšku odvodovej úľavy a použiť tlačidlo zápis. 
 
Počas doby uplatňovania odvodovej úľavy je nutné evidovať obdobia vylúčených dôb (DPN, OČR, MD, 
štrajk) a prerušenia poistenia (RD, absencia, neplatené voľno, výkon verejnej funkcie, väzba) tak, ako 
u zamestnanca bez odvodovej úľavy aj keď sa na Sociálnu poisťovňu nenahlasujú. Evidovanie uvedených 
dôb je nutné pre správny výpočet mzdy zamestnanca. 
 

5. Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie a 
RLFO pre zamestnancov s odvodovou úľavou  

 
Podľa metodického usmernenia č. 3/6/2009 uverejneného na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, sa pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnanca s odvodovou úľavou použije kód 1W 
Z (začiatok) a 1W K (koniec). Kód 1W Z sa použije súčasne s kódom 2 Z (začiatok právneho vzťahu). 
Program automaticky vygeneruje oznámenia pri zaevidovaní zamestnanca s odvodovou úľavou. 
Kód 1W K sa vygeneruje ak príjem zamestnanca presiahne hraničný príjem alebo trvanie odvodovej úľavy 
dosiahne 12 mesiacov. Oznámenie sa vygeneruje pri výpočte mzdy s dátumom posledného dňa v mesiaci, 
kedy odvodová úľava ešte trvala.  
Pr.  
Zamestnanec prekročil hraničnú sumu v mesiaci 01/2014. Program vygeneruje oznámenie 1W 
K s dátumom 31.12.2013. Na odoslanie oznámenia musí používateľ zmeniť obdobie. 
 
Ak zamestnanec ukončí právny vzťah v období trvania odvodovej úľavy, program vygeneruje oznámenie 
1W  K s dátumom konca právneho vzťahu. 
 
Pre prihlasovanie zamestnancov s odvodovou úľavou na Sociálnu poisťovňu pribudli nasledujúce kódy: 
 

Typ RLFO tlač  
(RLFO XML) 

Prihláška Odhláška Prerušenie Zmena Zrušenie 
prihlásenia 

Použitie 

14 - zamestnanec 
s odvodovou úľavou 
(ZECND) 

A A A A A 
RLFO, MV, 
VP 

15 - zamestnanec 
s odvodovou úľavou – 
vyplatený príjem po 

skončení PV (ZECDNDP) 

A --- --- --- A 

Len RLFO 

16 - zamestnanec po 
skončení odvodovej úľavy 

(PV trvá) (ZECDNNPDPPVN) 

A --- --- --- A Len RLFO 

17 - zamestnanec 
s odvodovou úľavou – 
vyplatený príjem po 

skončení PV (ZECDNSDP) 

--- --- A A --- 

RLFO, VP 

 
 

Kódy boli zapracované do programu pre vytváranie RLFO. 
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6. Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť (Tlače – Zamestnanci – mzdy – 
Osobná evidencia) 

 
Tlače „Osobná evidencia“ boli rozšírené o možnosť tlače potvrdenia „Potvrdenie o mzde/odmene za 
zárobkovú činnosť“. Pred tlačou potvrdenia je možné údaje v potvrdení upraviť, doplniť použitím tlačidla 
„Oprava záznamu“. Takto upravené údaje používateľ môže vytlačiť, ale po zatvorení hlavného okna sa 
úpravy neuložia.  
 
 

7. Opravy  

 
Update obsahuje nasledovné opravy: 
 

1.  Podvojné účtovníctvo (PÚ) – tlač súvahy a výsledovky – ak účtovná jednotka účtuje 
v hospodárskom roku, tlačové zostavy nesprávne zobrazovali účtovné obdobie. 

2. Evidencia DPH – výkaz priznania DPH – ak bola hodnota riadku v rozsahu <-1,0>, nezobrazovalo sa 
znamienko "-". 

3. PÚ – Evidencia skladových zásob – Presun – presun položiek – výdaj bol uskutočňovaný v 
predajnej cene namiesto ceny skladovej. 

4. Jazdy motorovým vozidlom – oprava v tlačovej zostave „Evidencia jázd“ pri firemnom vozidle – 
opravený výpočet ceny konečného stavu PHL v EUR. 

 
 
 
 
 

Kolektív tvorcov programu basic.sk 
 
 

 


