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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva – suma životného minima sa od 1. júla 2016 NEMENÍ 

Dňa 24.5.2016 Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej stránke informáciu o tom, že suma životného minima 
sa od 1. júla 2016 opäť nemení. 

 

2 Prechod evidencií bankových účtov na zadávanie IBAN a SWIFT 

Do všetkých evidencií bankových účtov (v organizáciách, v zrážkach, v spracovaní prevodných príkazov do 
banky) boli zapracované také zmeny, ktoré umožnia užívateľovi zadať do bankového účtu len IBAN 
a SWIFT. Evidencia BBAN zostala zatiaľ zachovaná. 

UPOZORNENIE: Po update 6.05 venujte zvýšenú pozornosť zadávaniu bankových účtov a spracovaniu 
prevodných príkazov do banky. 

 

Popis jednotlivých úprav: 

1. Bol zjednotený spôsob zadávania bankového čísla účtu doplnením ovládacieho prvku s číslom IBAN 
a BBAN o kód SWIFT. 

 

http://www.socpoist.sk/aktuality-zivotne-minimum-sa-od-1-jula-2016-opat-nemeni/48411s61733c
http://www.socpoist.sk/aktuality-zivotne-minimum-sa-od-1-jula-2016-opat-nemeni/48411s61733c
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Nový ovládací prvok obsahuje vedľa políčka IBAN tlačidlo na konverziu IBAN na BBAN, čím sa vyplní aj 
políčko SWIFT kód (BIC), ktoré je povinným údajom v SEPA platbe. Konverzia prebehne len s číslom IBAN 
začínajúcim na SK. 

Ak užívateľ pridáva nový účet, stačí zapísať SK IBAN a uložením údajov sa vyplnia údaje BBAN a SWIFT. 

Rovnaký postup platí opačne, ak užívateľ pridáva nový účet a má k dispozícii od zamestnanca len BBAN, 
stačí zapísať BBAN, výberom kódu banky sa vyplní políčko pre SWIFT a uložením údajov sa vyplní políčko 
pre IBAN. 

UPOZORNENIE: Ak užívateľ prepisuje existujúci SK IBAN, kde vo formulári sú vyplnené políčka pre BBAN 
a SWIFT, musí sa kliknúť na tlačidlo konverzie IBAN na BBAN za políčkom IBAN, aby sa údaje v políčkach 
pre SWIFT a BBAN aktualizovali podľa novo zadaného čísla IBAN. Rovnako opačne, ak sa prepisuje 
existujúci BBAN, kde vo formulári sú vyplnené políčka pre IBAN a SWIFT, musí sa kliknúť na tlačidlo 
konverzie BBAN na IBAN na konci riadku BBAN, aby sa údaje v políčkach pre IBAN a SWIFT aktualizovali 
podľa novo zadaného čísla BBAN. 

Pre lepšiu kontrolu boli na záložke Rola/ Zrážky zviditeľnené kódy IBAN a SWIFT. 

 

 

2. Užívateľ má možnosť do políčka pre IBAN a SWIFT zadať bankový účet inej krajiny ako SK. To umožňuje 
spracovať SEPA platbu v eurách aj s platbami do inej krajiny ako SK ako „domácu“ platbu. 

 

3. Kontrola na kompletnosť zadaných údajov v domácej platbe sa bude vykonávať tak, že musí byť zadaný 
buď IBAN a SWIFT, alebo BBAN. To zabezpečí, že platby vygenerované pred updatom 6.05, ktoré nemajú 
zapísaný SWIFT, ak majú vyplnený BBAN, prejdú a generovanie SEPA platby si SWIFT vygeneruje podľa 
kódu banky. 

 

3 Zápis kódu IBAN do výkazu príspevkov na DDS 

Vo výkazoch príspevkov na DDS v listinnej aj v elektronickej podobe bol zmenený zápis bankového čísla 
účtu z formátu BBAN na formát IBAN. Začiatkom mája 2016 si to vyžiadala kontrola xml súborov na portáli 
poisťovne Stabilita. 

Obsah a formu výkazov príspevkov SDS do II. dôchodkového piliera určuje vyhláška. Táto novelizovaná 
nebola, preto sa do týchto výkazov aj naďalej uvádza bankový účet vo formáte BBAN. 

4 Nové dátové parametre do užívateľských zostáv 

Do dátovej skupiny S003794, Zrážka – platby užívateľských zostáv bol doplnený parameter SWIFT kód 
(BIC). 

Do dátovej skupiny S001802, Adresa užívateľských zostáv bol doplnený parameter Pošta. 

5 Ukončené pomery a tlač ELDP 

Užívatelia často nevedia, že potom, ako sa ukončí pracovný pomer alebo dohoda, a vypočíta sa mzda za 
posledný mesiac trvania pomeru, pre spracovanie evidenčného listu dôchodkového poistenia nie je potrebné 
na záložke Rola/ Eldp/ Záznamy pre tlač vygenerovať záznam za posledný rok trvania pomeru. Stačí spustiť 
spracovanie ELDP vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Evidenčné listy. Záznam za posledný rok 
trvania pomeru sa vygeneruje, zapíše na záložku Rola/ Eldp/ Záznamy pre tlač a použije v spracovanom 
ELDP. 
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6 Oprava chýb 

6.1 Súbežné označenie políčok Kontrola jedinečnosti osobného čísla a Generovať os. čísla 
automaticky 

Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala pád aplikácie, ak mal užívateľ vo voľbe Základné nastavenia/ 
Užívateľské nastavenia na záložke Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt označené súčasne políčka Kontrola 
jedinečnosti osobného čísla a Generovať os. čísla automaticky. 

 

6.2 Zobrazovanie záložiek na záložke Rola/ Eldp 

Bolo opravené zobrazovanie záložiek na záložke Rola/ Eldp. Na záložke sa majú zobrazovať len záložky 
Záznamy pre tlač a Mesačné záznamy. 

 

Záložky Záznamy príslušníka, Ručne zadané, ELDZ – záznamy pre tlač a ELDZ – mesačné záznamy sú 
určené pre príslušníkov ZVJS. Zobrazovanie záložiek je naviazané na stav konštanty RELDPSSP Rola - 
ELDP - Záznamy príslušníka. V databázach bežného užívateľa je konštanta vypnutá. Bola opravená chyba, 
ktorá dočasne spôsobila zobrazovanie záložiek pre príslušníkov aj v databázach bežného užívateľa. 

 

 

 

Ing. Martina Lapšová, produktový manažér, Mado spol. s r. o. 

 

 


