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2. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na
verejné zdravotné poistenie (Evidencia – Zamestnanci – mzdy)

Na základe novely zákona o zdravotnom poistení č. 499/2010 zo dňa 2. 12. 2010 sa rozširujú povinnosti
zamestnávateľa v súvislosti s oznámením pri zmene platiteľa. Povinnosť zamestnávateľa podať oznámenie
už nebolo možné vo všetkých prípadoch vyhodnotiť automaticky, preto bola do programu dopracovaná
služba „2 Oznámenie ZP“.
Po stlačení tlačidla sa na obrazovke zobrazia oznámenia, ktoré boli pre zvolené obdobie vygenerované
automaticky (pri vzniku - ukončení PV, alebo pri zadaní prerušenia), alebo zadané ručne používateľom cez
službu „Vytvorenie nového záznamu“. Záznamy, ktoré vznikli automaticky sa nedajú opravovať, dajú sa len
zrušiť. Do tlače sa zahrnú len označené záznamy. Ak bol automaticky vygenerovaný záznam (napr. pri
nástupe zamestnanca) vytlačený a zmenia sa parametre pre vygenerovanie záznamu (zmenil sa dátum
nástupu), do pôvodného záznamu sa zapíše do poľa „Platnosť“ znak „X“ – vyčiarknutie riadku a vygeneruje
sa nový záznam pre upravené parametre.
Príklady, kedy je potrebné ručné zadanie oznámenia:
- Zamestnanec skončil pracovný pomer a v nasledujúcom období mu je dodatočne vyplatený príjem
zo závislej činnosti.
- Zamestnanec nastupuje na rodičovskú dovolenku. Je potrebné vygenerovať oznámenie
s ukončením zamestnania od začiatku mesiaca, kedy už nemal príjem zo závislej činnosti.
- Zamestnancovi na rodičovskej dovolenke bol vyplatený príjem. Na mesiac, kedy bol vyplatený
príjem je nutné zadať oznámenie so začiatkom zamestnania a ukončením zamestnania.
- Zamestnanec má neplatené voľno, absenciu celý mesiac a nemá počas tohto obdobia príjem zo
závislej činnosti.
- Zamestnanec s pravidelným alebo nepravidelným príjmom nemá počas mesiaca vyplatený príjem.
Zoznam oznámení za zamestnanca je možné prezerať v kmeňových údajoch zamestnanca po stlačení
tlačidla „Oznámenie“.
3. Zoznam oznámení o zmene platiteľa (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná
evidencia – Evidencia zdravotného poistenia)
Do programu bola doplnená tlač zoznamu oznámení zamestnávateľa o zmene platiteľa. V zozname sa
vytlačia všetky záznamy oznámení, ktoré spadajú do obdobia zadaného používateľom.
4. Výkaz Práca 2-04 (Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Práca 2-04)
V programe bolo aktualizované tlačivo štatistického formulára „Práca 2-04“ pre rok 2011.

5. PÚ – Zákazková kniha
V novej verzii programu je zmenená filozofia evidencie a účtovania výdajok, ktoré vznikli na základe
evidencie zákaziek v zákazkovej knihe.
Doterajší stav – v prípade, že na zákazku bol zaevidovaný materiál alebo tovar zo skladových zásob,
program vytvoril v evidencii výdajok výdajku na takto zaevidovaný tovar. Každé ďalšie pridanie materiálu
alebo tovaru do zákazky malo za následok vytvorenie ďalšej výdajky s rovnakým číslom.
Aktuálny stav - v prípade, že na zákazku je evidovaný materiál alebo tovar zo skladových zásob, program
vytvorí výdajku ako doteraz. Pridávanie materiálu do zákazky nevytvára ďalšiu výdajku, ale dopĺňa výdaj do
už existujúcej výdajky. Stav zaúčtovania takejto výdajky sa zapisuje nielen do hlavičky výdajky, ale aj do
každej zaúčtovanej položky. V prípade, že pridáte položku do už zaúčtovanej výdajky, na hlavičke je
informácia o zaúčtovaní zrušená, t.j. je možné takúto výdajku zaúčtovať znova. Program zaúčtuje len
nezaúčtované položky. Zrušenie príznaku zaúčtovania pomocou tlačidla
zaúčtovanie na hlavičke aj položkách výdajky.

zruší príznak
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6. Pohľadávky a záväzky – Vyšlé faktúry – Hromadná tlač faktúr
Nová verzia umožňuje hromadnú tlač označených vyšlých faktúr. Faktúry je nutné pred spustením tlače
označiť (tlačidlo INSERT alebo zakliknutie myšou). Hromadná tlač sa spúšťa rovnako ako tlač jednotlivých
faktúr pomocou tlačidla

na bočnej lište programu alebo stlačením klávesu „T“.

Služba neumožňuje hromadnú tlač vyšlých faktúr v rôznych menách.
7. Údržba súborov programu – Zálohovanie
Nová verzia programu umožňuje vytvorenú zálohu pripojiť ako súbor k mailu a odoslať na požadovanú
mailovú adresu.

Po stlačení tlačidla Pokračuj prebehne zálohovanie a je automaticky otvorený program na správu
elektronickej pošty.

Program basic.sk podporuje na spracovanie takejto pošty programy spoločnosti Microsoft.
Kolektív tvorcov basic.sk
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