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Zmeny platné pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo
1. Zmena ovládacej lišty programu
Na bočnej ovládacej lište v obrazovkách so zoznamom dokladov je doplnené tlačidlo
otvorenie okna rýchlej pomoci k aktuálnej voľbe programu.

, ktoré aktivuje

2. Parametre programu
V menu Služby/Konfigurácia programu/Parametre programu záložka Parametre účtovnej jednotky je doplnený
parameter Používať ročný koeficient DPH. Po zapnutí
je sprístupnené editovacie pole v ktorom je možné
nastaviť koeficient pre krátenie DPH na vstupe používaný v aktuálnom roku.
3. Evidencia – Pohľadávky a záväzky
Vyšlé faktúry
Doplnený výberový filter pre zobrazenie odberateľských faktúr v hornej časti okna
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Pri prvom otvorení okna sú vo výberovom filtri zaškrtnuté všetky výberové políčka. Všeobecne teda platí, že sú
vybrané tie faktúry, ktoré majú zaškrtnuté výberové políčko. V prípade, že zrušíte zaškrtnutie ktoréhokoľvek
políčka, také faktúry sa vo výbere nezobrazia.
V políčku Stav úhrady je možné si vybrať – neuhradené a čiastočne uhradené, neuhradené po splatnosti, iba
čiastočne neuhradené, uhradené.
V spodnej časti okna sú doplnené súčtové riadky za vybrané položky

Došlé faktúry
Doplnený výberový filter a súčtové riadky rovnako ako vo vyšlých faktúrach.

4. Tlače
Odsúhlasenie zostatkov.
Zostavy potrebné pre uskutočnenie inventarizácie pohľadávok a záväzkov sú presunuté z menu
Služby/Používateľské programy/Inventarizácia zostatkov do menu Tlače/Pohľadávky a záväzky/Odsúhlasenie
zostatkov. Funkcionalita je rovnaká ako v užívateľskom programe.

5. Vyplnenie hodnôt pre daňové tlačivá
Z dôvodu vytvorenia obsahovo správnych tlačív pre Daňový úrad (výkazy v JÚ aj PÚ, priznanie FO) je potrebné
správne naplniť údaje o účtovnej jednotke. V menu Číselníky/Účtovné jednotky je potrebné vyplniť záložku

Údaje na editáciu otvoríte pomocou tlačidla Oprava na bočnej výberovej lište

.

Zmeny platné pre jednoduché účtovníctvo
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6. Výpočet kurzových rozdielov k 31.12.
V menu Evidencia/Peňažný denník doplnené tlačidlo
. Po stlačení tlačidla program prepočíta
zostatok valutových pokladní a devízových účtov aktuálnym kurzom k zadanému dňu.

Pokladňa, účet – označíte, pre ktoré finančné prostriedky vykonáte prepočet
Vyberte pokladňu, účet – v pokladni je potrebné zadať kód valutovej pokladne resp. vybrať devízový účet
Zadajte dátum – deň, ku ktorému vykonáte prepočet
Kurz – program preberie kurz v prípade, že je kurz k danému dňu naplnený v kurzovom lístku, inak je potrebné
zadať kurz ručne
Zostatok pokladne – zostatok valút resp. devíz ku dňu výpočtu
Starý zostatok – zostatok v Sk
Nový zostatok – zostatok v cudzej mene vynásobený kurzom ku dňu výpočtu (Zostatok pokladne x Kurz)
Kurzový rozdiel – rozdiel medzi starým a novým zostatkom
Prevod do PD – po zaškrtnutí bude kurzový rozdiel zapísaný do PD
Číslo dokladu – potrebné zadať
Kód PD – pre kurzový zisk je použitý kód 685, pre kurzovú stratu kód 385
Pri zostavení Výkazu o majetku a záväzkoch budú prepočítané zostatky v Sk pre zaevidované záväzky
a pohľadávky, ktorých zostatok v cudzej mene je nenulový.
V menu Uzávierky/Výkaz o majetku a záväzkoch program vyzve na doplnenie kurzu ku dňu zostavenia výkazu
tých mien, ktoré majú v evidencii pohľadávok a záväzkov nenulový zostatok, napr.:

Áno – program pokračuje v zostavení výkazu, do výpočtu budú započítané všetky pohľadávky a záväzky bez
prepočítania kurzom ku dňu zostavenia pre vyššie uvedené meny
Nie – program nepokračuje vo výpočte, máte možnosť doplniť kurzy za príslušné meny do kurzového lístka
V prípade, že máte v kurzovom lístku zadané kurzy pre všetky meny, program zostaví výkaz s prepočítaním
zostatkov faktúr v cudzej mene s kurzom dňa zostavenia.
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7. Uzávierka
V menu Uzávierka/Výpočet dane z príjmov je doplnené tlačivo, ktoré je možné priamo editovať a vytlačené je
možné priamo odovzdať na Daňovom úrade.
Po potvrdení voľby sa zobrazí :

Každé pole vo daňovom priznaní je možné editovať, rovnako ako keby ste ho vypisovali ručne. Jednotlivé
strany prepínate záložkami v hornej časti okna (Strana 2, Strana 3, ...).
Priznanie vytlačíte stlačením tlačidla Tlač. Zadávanie ukončíte stlačením tlačidla Koniec.
Po zadaní Tlače program vytlačí priznanie, ktoré je možné odovzdať na daňovom úrade. S daňovom priznaním
je vytvorený aj doklad Potvrdenie o podaní daňového priznania. Medzi jednotlivými zostava mi je možné
prepínať sa v aplikácii Acrobat reader v menu Okna
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V menu Uzávierka/Výkaz o majetku a záväzkoch program vytvorí výkaz, ktorý je možné priložiť k daňovému
priznaniu a použiť pre Daňový úrad.

Oprava PS – možnosť editovať hodnoty stĺpca Na začiatku obdobia
Oprava KS - možnosť editovať hodnoty stĺpca Na konci obdobia
Tlač – vytlačenie výkazu pre Daňový úrad
Späť – ukončenie bez tlače

Sprievodný list basic.sk 2.04.01

Strana 6 z 28

V menu Uzávierka/Výkaz o príjmoch a výdavkoch program vytvorí výkaz, ktorý je možné priložiť k daňovému
priznaniu a použiť pre Daňový úrad.

Tlač – vytlačenie výkazu pre Daňový úrad
Späť – ukončenie bez tlače
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8. Tlače
V menu Tlače/Peňažný denník doplnená zostava Inventarizácia pokladne

Dátum inventarizácie – dátum, ku ktorému je vykonaná inventarizácia pokladne
Vyberte pokladňu – výber meny, pre ktorú je inventarizácia vykonaná
Počet kusov – zadanie počtu kusov bankoviek a mincí zistených pri inventarizácii
Tlač – vytlačenie dokladu o inventarizácii
Späť – ukončenie bez tlače
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Zmeny platné pre podvojné účtovníctvo
9. Účtovný denník
Zmena v evidencii Pokladničného a interného dokladu. Z oboch typov dokladov je zápis do evidencie DPH
uskutočnený z hlavičky dokladu. V predchádzajúcich verziách bol zápis vykonaný z rozúčtovania dokladu, preto
bolo potrebné na jednotlivých riadkoch rozúčtovania zadávať aj kódy DPH. Od tejto verzie to neplatí, kódy DPH
do rozúčtovania dokladu nie je potrebné zadávať.

Sprievodný list basic.sk 2.04.01

Strana 9 z 28

V časti Položkovitý denník je upravený filter spúšťaný z ľavej programovej lišty. Program zobrazí
doklady za počet znakov zadaných v tomto filtri, napr. po zadaní:
5 – program zobrazí všetky obraty na účtoch začínajúcich číslicou 5
50 – všetky účty začínajúce číslom 50
501 – všetky účty začínajúce číslom 501
50110 – obraty konkrétneho účtu
V súčtovom riadku je hodnota za zadaný filter.

10. Saldokonto
V menu Prehľady/Saldokonto je doplnený podobný filter ako v časti Pohľadávky a záväzky. Funkcionalita je
rovnaká. Pri prvom otvorení okna sú zobrazené všetky záznamy saldokonta, postupným odškrtávaním
a výberom si môžete zvoliť konkrétny výber.

Účet saldokonta

Program ponúka výber účtov, ktoré sa nachádzajú v saldokonte. Výber 31* zobrazí všetky položky, kde účet
začína číslom 31 (pohľadávky), výber 32* zobrazí všetky položky, kde účet začína číslom 32 (záväzky)
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Partner

Program ponúka výber partnerov, ktorí sa nachádzajú v saldokonte.
Mena

Program ponúka výber mien, ktoré sa nachádzajú v saldokonte.
Zobraz aj vypárované – zaškrtnuté políčko znamená zobrazenie všetkých saldokontných položiek, nezaškrtnuté
políčko znamená zobrazenie len nevypárovaných položiek v saldokonte.
V dolnej časti obrazovky je súčtový riadok za aktuálny výber.

V saldokonte sú doplnené nové služby na jednoduchšie vypárovanie položiek. Služba slúži na prenos údajov
správnej položky saldokonta na nesprávnu. Postup:
-

kurzor nastavíte na správnu položku saldokonta (správny partner a variabilný symbol), použijete tlačidlo

-

program si uloží údaje správnej položky do pomocných polí, ich hodnotu vidíte v dolnej časti obrazovky

-

kurzor nastavíte na položku s nesprávne vyplneným partnerom alebo variabilným symbolom, použijete
tlačidlo
položky

alebo

, hodnoty uložených údajov budú zapísané do nesprávnej

V saldokonte je doplnená zostava Saldokonto cudzích mien. V prípade, že si vo výberovom filtri v časti Mena

vyberiete kód cudzej meny, program po stlačení tlačidla
Saldokonto cudzích mien.
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11. Uzávierka – výsledovka, súvaha, ročná uzávierka
Výsledovka.
Vo novej verzii je upravený číselník pre zostavenie výkazu Výsledovka. Pre správnu funkcionalitu výpočtu
odporúčame prevziať tieto číselníky do vašej účtovnej jednotky. Prevzatie uskutočníte v menu
Číselníky/Číselníky pre PU/Výkazy/Výsledovka stlačením tlačidla
otázku

v dolnej časti obrazovky. Na

odpoviete Áno a následne spustíte Konverziu databáz v menu Služby.
Zostavenie výkazu Výsledovka:
- v menu Uzávierky potvrdíte voľbu Výsledovka
- na otázku zadáte rozsah spracovania mesiacov od – do, stlačíte Pokračuj

-

ďalšou možnosťou výberu je tlač v tisícoch Sk alebo na stotiny halierov

-

v prípade, že potvrdíte Nie, program ponúka na výber jazykový variant a vytlačí podklad pre vytvorenie
výsledovky vo vybranom jazyku (naplnenie hodnôt pre rôzne jazyky je rovnaké ako pre slovenský jazyk)

Sprievodný list basic.sk 2.04.01

Strana 12 z 28

-

v prípade, že potvrdíte Áno, program zobrazí tabuľku s vypočítanými hodnotami na stotiny halierov
a prevod týchto hodnôt na tisíce Sk. Políčko Hodnota [tis.] je možné editovať.

-

tlač výkazu prebehne po stlačení klávesy ESC. Program vytvorí výkaz ktorý je možné priložiť
k daňovému priznaniu
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Súvaha.
V novej verzii je upravený číselník pre zostavenie výkazu Súvaha. Pre správnu funkcionalitu výpočtu
odporúčame prevziať tieto číselníky do vašej účtovnej jednotky. Prevzatie uskutočníte v menu
Číselníky/Číselníky pre PU/Výkazy/Súvaha stlačením tlačidla
otázku

v dolnej časti obrazovky. Na

odpoviete Áno a následne spustíte Konverziu databáz v menu Služby.
Úprava číselníka súvaha.
Vzhľadom na to, že do riadkov súvahy je potrebné naplniť analytické účty podľa účelu, na ktorý tieto účty slúžili
počas účtovania v priebehu účtovného roka je možné upraviť riadky súvahy podľa potreby účtovnej jednotky.
Úpravu vykonáte v menu Číselníky/Číselníky pre PU/Výkazy/Súvaha použitím tlačidla
v dolnej
časti obrazovky. Princíp:
- v prípade, že hodnota zostatku účtu vstupuje len do jedného presne určeného riadku súvahy je v tomto
číselníku zadaný len raz bez doplnenia analytiky, napr.:
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-

v prípade, že hodnota zostatku účtu môže vstupovať do rôznych riadkov súvahy podľa účelu, je v tomto
číselníku zadaný viac krát. Raz s doplnením analytiky 10, x krát (x = počet riadkov súvahy, do ktorých
môže účet vstupovať) s doplnením analytiky 49

t.j. ak potrebujete toto nastavenie zmeniť cez funkciu Oprava zmeníte v riadku 5 účet 09110 na 09149
a v riadku 6 účet 09149 na účet 09110 (prípadne iné analytické účty podľa potreby)

Zostavenie výkazu Súvaha:
- v menu Uzávierky potvrdíte voľbu Súvaha
- na otázku zadáte rozsah spracovania mesiacov od – do, stlačíte Pokračuj

-

ďalšou možnosťou výberu je tlač v tisícoch Sk alebo na stotiny halierov

-

v prípade, že potvrdíte Nie, program ponúka na výber jazykový variant a vytlačí podklad pre vytvorenie
výsledovky vo vybranom jazyku (naplnenie hodnôt pre rôzne jazyky je rovnaké ako pre slovenský jazyk)
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-

v prípade, že potvrdíte Áno, program zobrazí tabuľku s vypočítanými hodnotami na stotiny halierov
a prevod týchto hodnôt na tisíce Sk. Políčko Hodnota [tis.] je možné editovať.

-

tlač výkazu prebehne po stlačení klávesy ESC. Program vytvorí výkaz ktorý je možné priložiť
k daňovému priznaniu
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Ročný prevod.
V novej verzii je upravený číselník pre vykonanie ročného prevodu koncových stavov hlavnej knihy. Pre správnu
funkcionalitu výpočtu odporúčame prevziať tento číselník do vašej účtovnej jednotky. Prevzatie uskutočníte
v menu Číselníky/Číselníky pre PU/Tabuľka ročného prevodu stlačením tlačidla
obrazovky. Na otázku

v dolnej časti

odpoviete Áno a následne spustíte Konverziu databáz v menu Služby.
V menu Uzávierka/Ročný prevod spustíte službu ročný prevod. V prípade, že skončí oznamom:

je potrebné chýbajúce účty doplniť do tabuľky ročného prevodu. Zoznam chýbajúcich účtov program zobrazí
v zostave po stlačení tlačidla pokračuj.
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V menu Číselníky/Číselníky pre PU/Tabuľka ročného prevodu doplníte chýbajúce účty pomocou tlačidla Nový
na bočnej výberovej lište.

Účet – zapíšete chýbajúci účet podľa zoznamu
Typ účtu – podľa povahy účtu
Úroveň – pre účty triedy 5 a 6 je zapíšete úroveň 1, pre účty triedy 1 - 4 zapíšete úroveň 2, pre účty triedy 7
zapíšete úroveň 0
Konečný účet – pre úroveň 0 účet 702xx, pre úroveň 1 účet 710xx, pre úroveň 2 účet 702xx
Počiatočný účet - pre úroveň 0 účet 701xx, pre úroveň 1 ostane prázdne, pre úroveň 2 účet 701xx
Účet PS – pre úroveň 0 účet 431xx, pre úroveň 1 ostane prázdny, pre úroveň 2 zadáte účet, na ktorý chcete
preniesť zostatok účtu do nového roku (vo väčšine prípadov zostane rovnaký)
Po doplnení účtov spustíte Ročný prevod znova. Dokladom vykonania úspešného prevodu je Protokol o ročnom
prevode. Hodnota rozdiel na tomto protokole musí byť nulová.
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Zmeny platné pre evidenciu Zamestnanci - Mzdy
12. Doplnenie položiek do tabuľky mzdových konštánt
Tabuľka mzdových konštánt bola rozšírená o nasledujúce položky:
- Minimálna mzda za odpracovanú hodinu – vždy sa zadáva pre ustanovený týždenný
pracovný čas 40 hodín (podľa zák. č. 90/1996 Z. z. §2 od. 1a.).
- Koeficienty pre stupne náročnosti práce (311/2001 Z. z. §120)
- Doplnené minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre úrazové poistenie, garančné
poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity.
- Na záložku „Firemné hodnoty“ bolo presunuté percento povinného prídelu do sociálneho
fondu.
- Percento náhrady príjmu pre prvé tri dni trvania DPN a pre zvyšných sedem dní trvania
DPN.
- Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok – toto percento sa použije pri výpočte mzdového
zvýhodnenia za odpracovaný sviatok.
- Pracovná pohotovosť mimo pracoviska.
Aktualizáciu tabuľky mzdových konštánt je nutné vykonať v účtovnom období 2008 použitím tlačidla
„Aktualizácia tabuľky“.
POZOR! Aktualizáciu tabuľky nespúšťajte v účtovnom období 2007!!!
Po aktualizácii je nutné prekontrolovať a doplniť hodnoty na záložke „Firemné hodnoty“.
POZOR! Ak nenaplníte percentá náhrady príjmu pri DPN, náhrada príjmu nebude správne počítaná!
13. Evidencia Zamestnanci - mzdy
Základné zobrazenie bolo doplnené o výberové filtre podľa priloženého obrázku. Filtre slúžia na výber
zobrazenia zamestnancov (napr. zobrazenie vystúpených zamestnancov, zamestnancov ktorým nebola
spočítaná mzda, podľa strediska a pod.).
Pri vstupe do evidencie sú všetky filtre označené. To znamená že sa zobrazujú všetci zamestnanci, ktorý sa
v evidencii nachádzajú.

V základnom zobrazení boli zmenené a doplnené zobrazované stĺpce:
-

-

PPV
- zobrazované skratky: HPP (hlavný pracovný pomer), Kon (konateľ), D (dohoda)
IZ
- indikácia zmeny platiteľa zdravotného poistenia. (2 – začiatok, koniec poistenia
zamestnanca, O – začiatok a koniec DPN, OČR, materskej dovolenky, C – začiatok a koniec
rodičovskej dovolenky. Indikátor sa zobrazí automaticky pri nástupe, výstupe zamestnanca, alebo
pri zadaní hore uvedených prerušení.
Zdravotná poisťovňa – zobrazuje sa názov zdravotnej poisťovne, ktorú má zamestnanec
zaevidovanú v kmeňových údajoch.
Pracovná pozícia - zobrazuje sa pracovná pozícia, ktorú má zamestnanec zaevidovanú
v kmeňových údajoch.
Doba určitá do – zobrazuje sa dátum platnosti pracovnej zmluvy na dobu určitú.
Rodné číslo – slúži na vyhľadanie zamestnanca podľa rodného čísla.

Úprava tlačidiel v základnej evidencii:
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-

Zo súboru tlačidiel v dolnej časti obrazovky boli odstránené tlačidlo „Kontrola“.
Bolo presunuté tlačidlo „Deti“ do kmeňových údajov.
Tlačidlo prerušenie bolo premenované na „ DPN/Prerušenie“. Pôvodná služba bola rozšírená
o evidenciu DPN a OČR od prvého dňa trvania.

Vyhľadávanie

v evidencii „ Zamestnanci – mzdy“ bolo rozšírené o vyhľadávanie podľa rodného čísla.

Zmeny v tlačových zostavách z evidencie „Zamestnanci - mzdy“
-

:

Aktualizované formuláre tlačových zostáv. (Pracovná zmluva, Dohoda o vykonaní práce,
Brigádnická práca študenta, Vyhlásenie na zdanenie príjmov platné pre rok 2008
Doplnené nové formuláre. (Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o odvádzaní mzdy na účet,
Dohoda o vykonávaní zrážok, Žiadosť o vykonanie RZD).
Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa na VZP – funkcionalita bola rozšírená o oznamovacie
povinnosti pri DPN, OČR, MD, RD. Uvedené zmeny platiteľa sa do oznámenia generujú na
základe zaevidovania v evidencii DPN/Prerušenie.
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14. Doplnenie evidencie kmeňových údajov zamestnanca
-

Priezvisko a meno zamestnanca sa eviduje v samostatných poliach. Meno zamestnanca
bude rozdelené konverzným programom pri prvom vstupe do evidencie zamestnancov
v roku 2008.
- Zmluva uzatvorená do – dátum do ktorého je dojednaná doba určitá. Údaj sa sprístupní
len ak pole „Doba neurčitá“ nie je označené. Údaj je nepovinný.
- Skončenie PP – slúži na evidenciu spôsobu ukončenia pracovnoprávneho vzťahu podľa
zákonníka práce.
- Dôvod - bližšia špecifikácia skončenia PPV
- ČPP – číslo povolenia na pobyt – používa sa pre cudzích štátnych príslušníkov a je
sprístupnené iba ak sa rodné číslo nevyplní.
- Číslo popisné - číslo je nutné zadať vždy!
- Číslo orientačné – je sprístupnené len ak je zadaná ulica
Číslo popisné a orientačné sa používa pre RLFO a ak nebudú správne zadané, pravdepodobne výkaz nebude
akceptovaný.
- Štátna príslušnosť – evidencia štátnej príslušnosti zamestnanca. Tento údaj je možné
vybrať z číselníka, ktorý sa zobrazí ak je údaj zadaný nesprávne.
- Vodičský preukaz – je možné evidovať číslo vodičského preukazu a aj príslušnú skupinu
oprávnenia. Skupiny sú sprístupnené až po zadaní číslo vodičského preukazu.
- Pracovná pozícia / úloha – pracovná pozícia zamestnanca v organizácii, prípadne jeho
úloha.
- Miesto výkonu práce – je vyplnené automaticky z číselníka stredísk, po zadaní strediska
ak sa strediská evidujú. Miesto výkonu práce je možné prepísať.

-

-

Pracovný čas - ide o dohodnutý rozsah týždenného pracovného času neskráteného
(zadáva sa neskrátený aj v prípade ak bol u zamestnanca dohodnutý kratší pracovný čas).
Údaj je povinný a používa sa pri výpočte minimálnej mzdy zamestnanca. Prvotné naplnenie
vykoná konverzný program pri prvom vstupe do evidencie zamestnancov v roku 2008.
Kratší pracovný čas – uvedie sa rozsah týždenného pracovného času pre skrátený
úväzok. Údaj sa dá vyplniť len po zaškrtnutí políčka.
Stupeň náročnosti práce – podľa §120 zák. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov je
zamestnávateľ povinný poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku
určeného pre stupeň náročnosti práce. Tento údaj sa používa vo výpočte minimálneho
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mzdového nároku zamestnanca. Ak je rovný 0, použije sa na výpočet min. mzdového
nároku základná sadzba minimálnej mzdy.
- Osobné ohodnotenie – suma os. ohodnotenia sa vo výpočte prepočíta na odpracovaný čas.
POZOR! Suma sa zadáva buď v Sk/hod ak sa jedná o zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou, alebo
v Sk/mes ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
- Predpokladaný rozsah práce – údaj slúži na evidenciu dohodnutého počtu hodín v dohode
o pracovnej činnosti, dohode o vykonaní práce alebo v dohode o brigádnickej činnosti
študenta. Údaj je prístupný len pre typ PPV dohoda....
- Dohodnutá odmena – odmena za vykonanie dohodnutej práce. Údaj je prístupný len pre typ
PPV dohoda....
- Výpočet poistného – pre jednotlivé druhy poistenia boli polia zmenené na zaškrtávacie
políčka (prepínače) a boli rozšírené o poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca.
Pokiaľ je pole označené, poistné sa platí. Tieto prepínače sa nastavujú automaticky
zvolením typu PPV. Prvotné nastavenie bude vykonané konverzným programom pri prvom
vstupe do evidencie zamestnancov v roku 2008 podľa pôvodne nastavených údajov.

-

Údaje pre ISCP – súžia pre štatistické sledovanie ceny práce, ktoré vykonáva spoločnosť
TREXIMA a sú neprístupné pre užívateľov, ktorý nemajú zakúpený modul.
Dôchodok – údaje v tomto oddiely majú informatívny charakter.
Poznámka – zmenené zaškrtávacie políčko na tlačidlo.
Deti – Tlačidlo bolo presunuté z hlavnej evidencie priamo do kmeňových údajov
zamestnanca. Zmeny v evidencii detí sú popísané v nasledujúcej časti.
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Zmeny ktoré vykoná konverzný program pri prvom vstupe do evidencie zamestnancov v roku 2008 sa zobrazia
vo forme tlačovej zostavy.

POZOR! Odporúčame tlačovú zostavu vytlačiť a pozorne odkontrolovať. Zmeny pre odvod poistného platné od
01.01.2008 (dôchodca, invalid) je nutné zadať ručne podľa nižšie uvedenej tabuľky!!!
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15. Evidencia detí
Pri zadaní nového záznamu, alebo oprave existujúceho sa nárok na daňový bonus označí zaškrtnutí
príslušného mesiaca. Údaje z tejto evidencie sa použijú pri tlači potvrdenia o príjme fyzickej osoby zo závislej
činnosti, ako aj pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň.
V prípade tlače potvrdenia o príjmoch označte mesiace v ktorých bol daňový bonus vyplatený. Pre
prípad ročného zúčtovania dane označte mesiace za ktoré si zamestnanec uplatňuje nárok na vyplatenie
daňového bonusu pre príslušné dieťa.
Prvotné nastavenie vykoná konverzný program z pôvodných dátumov nároku od do.

16. Služba „DPN/prerušenie“ (ďalej len „prerušenie“)
Slúži na evidenciu vylúčených dôb poistenia a prerušení poistenia. Zahŕňa nasledujúce dôvody prerušení.

V základnom zobrazení sú viditeľné záznamy, ktoré sú platné pre aktuálny mesiac. Ak použijeme tlačidlo
„Prehľad“, zobrazia sa záznamy, ktoré boli zadané pre zvoleného zamestnanca počas celého trvania
pracovného pomeru. V režime prehľadu nie je možné zobrazené záznamy meniť ani dopĺňať nové. Ak znovu
použijeme tlačidlo „Prehľad“, obnoví sa pôvodné zobrazenie.
Základné zásady evidencie:
- Dátum začiatku – zadajte dátum začiatku prerušenia. Je možné zadať iba dátum, ktorý
spadá do zvoleného obdobia (mesiaca) spracovania miezd.
- Dátum konca – platí to isté ako pri dátume začiatku. Ak dátum konca nie je zadaný
predpokladáme že prerušenie v aktuálnom mesiaci nebude ukončené a bude pokračovať
do nasledujúcich období. Program automaticky dopočíta počet kalendárnych a pracovných
dní pre daný mesiac. Toto automatické generovanie bude pokračovať až do doby, kedy
bude zadaný dátum ukončenia daného prerušenia.
- Kalendárne dni – hodnoty program automaticky vypočíta zo zadaných dátumov.
- Pracovné dni - hodnoty program automaticky vypočíta zo zadaných dátumov podľa
základného pracovného kalendára. V prípade že zamestnanec má pracovný kalendár, ktorý
sa nezhoduje so základným kalendárom je možné tieto hodnoty prepísať.
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POZOR! Venujte prosím zvýšenú pozornosť pri oprave dní, nakoľko sú tieto údaje automaticky prenášané do
výpočtu mzdy zamestnanca.

-

-

Pri evidencii DPN (dočasná pracovná neschopnosť) a OČR (ošetrovanie člena rodiny) je
okno pre zadávanie údajov rozšírené o „Výpočet denného vymeriavacieho základu“. Tento
prepočet bol vyňatý z kmeňových údajov zamestnanca ako aj z výpočtu mzdy. Prepočet
DVZ je možný iba na tomto mieste. Ak pri prepočte DVZ zostanú prvá a druhá denná dávka
nulové, nie sú zadané % v tabuľke mzdových konštánt pre počítanie prvej a druhej dennej
dávky.
Číslo potvrdenia – pole nie je povinné.
Vypočítané hodnoty SK pri DPN - automaticky sa prenášajú do výpočtu mzdy. Sumy je
možné editovať.

POZOR! Pre DPN, ktoré začali a neboli v roku 2007 ukončené, je nutné dodržať nasledovný spôsob zadávania.
Dátum začiatku zadajte 01.01.2008 a následne upravte hodnoty v poliach kalendárne a pracovné dni (od 1. do
3. dňa DPN a od 4. do10. dňa DPN) podľa skutočnosti pre mesiac január 2008.

17. Zmeny vo výpočte mzdy
Výpočet miezd prešiel rozsiahlou rekonštrukciou ako vzhľadu obrazovky tak aj funkcionality. Došlo k rozšíreniu
zobrazovaných a zadávaných údajov.
Horná časť obrazovky obsahuje základné identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého bol výpočet miezd
spustený. Pravá strana obrazovky slúži ako informačný panel, kde sú zobrazované kmeňové údaje
zamestnanca a rekapitulácia výpočtu mzdy. Rekapitulácia v každom okamihu informuje o výsledku výpočtu
mzdy. Časť slúžiaca na zadávanie položiek mzdy sa rozšírila na tri záložky. Z výpočtu boli odstránené tlačidlá
„Zruš ručné opravy“ – jeho funkcionalitu prebralo tlačidlo „Počiatočný stav“, „Prepočet DVZ“ – prepočet DVZ vo
výpočte nemá už opodstatnenie, nakoľko DPN sa do výpočtu dostáva zo služby „DPN / prerušenie“. Zostalo
tlačidlo „Oprava VZ poistného“, ktoré zabezpečuje úpravu vymeriavacích základov poistného ak je to potrebné.
Výpočet mzdy je uskutočnený už samotným spustením výpočtu, to znamená, že ak počítame mzdu
zamestnancovi, ktorému nie je potrebné pre výpočet nič zadať, stačí použiť „Zápis“ a výpočet je hotový.

Zmeny v časti „NEODPRACOVANÉ“
-

-

-

Sviatok – ak zamestnanec odpracoval ponúkaný sviatok, je potrebné tento údaj vynulovať.
Hodnota sviatku sa presunie do časti „ODPRACOVANÉ“ do položky „Sviatok odprac.“
a súčasne sa naplní hodnota „Za sviatok v časti „PRÍPLATKY“.
Náhrada DPN a Dávky NP zo SP – tieto údaje sú neprístupné a do výpočtu sa prenášajú
automaticky zo služby „DPN / prerušenie“. Ak je zamestnanec dlhodobo práceneschopný,
nie je nutné v tejto službe vykonávať zmeny, program si automaticky generuje počet dní
a hodín pokračujúcich prerušení. V prípade, že zamestnanec ukončil DPN, je túto zmenu
potrebné zadať v službe „DPN / prerušenie“ ešte pred spustením výpočtu mzdy.
Vyšetrenie, ošetrenie – pole bolo doplnené a slúži na zadanie počtu dní, hodín, podľa §141
od. 2 pís. a) Zákonníka práce.
Sprevádzanie - pole bolo doplnené a slúži na zadanie počtu dní, hodín, podľa §141 od. 2
pís. c) Zákonníka práce.
Neplatené voľno, Absencia – polia sú neprístupné a hodnoty sa prenášajú zo služby „DPN /
prerušenie“. Platia pravidlá ako u DPN.
Iné – údaj je neprístupný a hodnoty sú preberané z „DPN / prerušenie“. Jedná sa
o dlhodobé uvoľnenie z dôvodu výkonu funkcie alebo o väzbu.
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Zmeny v časti „ODPRACOVANÉ“
-

Sviatok odpracovaný – zadávajú sa hodiny odpracovaného sviatku. Ak zadané hodiny
presiahnu počet hodín sviatku, ktorý prislúcha na spracovávaný mesiac, program tento
presah ponúkne aj na preplatenie nadčasového príplatku.

Doplnená časť „POHOTOVOSŤ“
-

Pohot. na prac. – údaj bol presunutý z časti „ODPRACOVANÉ“ (neaktívna časť pracovnej
poh.).
Pohot. doma – slúži na zadanie pracovnej pohotovaosti mimo pracoviska. Údaj sa prepočíta
hodnotou náhrady z tabuľky mzdových konštánt.

Zmeny v časti „PRÍPLATKY“
-

Za sviatok – jedná sa o mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Percento mzdového
zvýhodnenia sa zadáva v tabuľke mzdových konštánt.
Osobné ohodnotenie – položka sa prepočítava na odpracovaný čas a počiatočne sa plní z
hodnoty zadanej v kmeňových údajoch zamestnanca.
Doplatok do minimálnej mzdy – program automaticky prepočíta doplatok do min. mzdy ak
mzda za odpracovanú dobu nezodpovedá ustanoveniam §120 Zákonníka práce.
Vypočítanú hodnotu je možné zmeniť, ale po ručnej oprave sa už prepočet nevykonáva!!!

Zmeny v časti „OSTATNÉ“
-

Preplatená dovolenka – slúži na zadanie počtu dní nevyčerpanej dovolenky, ktorú je
povinný zamestnávateľ zamestnancovi preplatiť (§116 od. 2 a 3 Zákonníka práce).
Odstupné - §76 Zákonníka práce
Odchodné - §76 od. 6 Zákonníka práce
Podiely na zisku bez účasti na základnom imaní
Príspevok na stravovanie - §152 od. 5 a 6 Zákonníka práce
RZZP – slúži na zadanie výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Do poľa
nedoplatok sa zadáva vždy kladná hodnota, program si znamienko doplní.
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Zmeny v časti „POISTNÉ“
-

-

V tejto časti sú zobrazované vymeriavacie základy ako aj odvody poistného za
zamestnávateľa a zamestnanca. Nie je možná úprava odvodov. Dajú sa upravovať len
vymeriavacie základy poistného pomocou tlačidla „Oprava VZ poistného“. Pokiaľ dôjde
k ručnej oprave VZ, program ich už nebude prepočítavať!!! Tento stav je možné zvrátiť
použitím tlačidla „Zrušenie ručných opráv“ v službe „Oprava VZ poistného“.
Výpočet hodnôt minimálnych a maximálnych VZ program robí automaticky podľa hodnôt
zadaných v tabuľke mzdových konštánt, prepínačov poistného v kmeňových údajoch
a doby poistenia.

Zmeny v časti PRÍJEM
-

Nepeňažný príjem – do poľa sa započítavajú všetky položky, ktoré tvoria nepeňažný príjem
zamestnanca.

Zmeny v časti „VÝPOČET DANE“ a DAŇOVÝ BONUS“
-

Zdaniteľný príjem – čiastkový základ dane
Dodatočne uplatnený daňový bonus – daňový bonus z ročného zúčtovania dane

Zmeny v časti „OSTATNÉ NEDANENÉ“
-

Ročné zúčtovanie dane – slúži na zadanie nedoplatku alebo preplatku dane z ročného
zúčtovania. Nedoplatok sa zadáva so záporným znamienkom.
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18. Zmeny tlačových zostáv
- Výplatné pásky – pre rok 2008 bola aktualizovaná tlač výplatných pások. Do výplatnej
pásky boli doplnené nové položky, ktoré boli použité pre výpočet mzdy.
- Mzdový list – bola vytvorená nová tlačová zostava mzdového listu pre rok 2008.
- Potvrdenie o zdaniteľnej mzde - bola vytvorená nová tlačová zostava potvrdenia pre rok
2007 a 2008.
19. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
V časti Evidencia – Zamestnanci-mzdy – bol aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za
rok 2007. Bola rozšírená vstupná obrazovka o možnosť zadať dôchodok zamestnanca, ak tento
v priebehu roka poberal, a príjem manželky(manžela) ak si zamestnanec uplatňuje
nezdaniteľnú časť na manželku. Údaj je prístupný po zaškrtnutí políčka. Po zadaní súm
program prepočíta nároky na nezdaniteľné časti základu dane. Taktiež bola prepracovaná
tlačová zostava ročného zúčtovania.
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