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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva - Nové tarifné tabuľky pedagogických zamestnancov vo výkone práce vo 
verejnom záujme platné od 1. septembra 2016 

Novelou zákona č. 217/2016, ktorým bol novelizovaný Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, sa s platnosťou od 1. septembra 2016 zvyšujú platové 
tarify pedagogických zamestnancov. 

Príloha č. 7 obsahuje valorizovanú tabuľku Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov. Príloha č. 5a zavádza novú tarifnú tabuľku Osobitná stupnica platových taríf učiteľov 
vysokých škôl určenú zamestnancom, ktorí pôsobia vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole 
ako vysokoškolskí učitelia, čím sa táto skupina zamestnancov vyčlenila z pôvodnej tabuľky z prílohy č. 5. 

V tejto súvislosti boli do voľby Pomocné dáta PAM/ Tarifné tabuľky pridané nové tabuľky. 

 

UPOZORNENIE: Tabuľka Stup.pl.tarif pedagogických zamestnancov 09/2016 bola upravená tak, aby viac 
zodpovedala štruktúre tabuľky podľa prílohy č. 7. Platové triedy 6 až 12 tvoria stĺpce tabuľky, pričom stĺpce 1 
až 5 sú s hodnotami 0. Pracovné triedy 1 a 2 tvoria riadky tabuľky (stupne). 

 

Pre správny zápis tarify sa na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie u pedagogických 
zamestnancov platová trieda (6-12) zapisuje do políčka Tarifná trieda a pracovná trieda (1, 2) zapisuje do 
políčka Tarifný stupeň. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/217/20160901
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Aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy 

Zároveň bola aktualizovaná funkcia hromadného zápisu nových tarifných tabuliek a aktualizácie súm PAM 
položiek. Kliknutím na voľbu Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa zobrazí 
formulár Aktualizácia tarifných tabuliek a zložiek mzdy. V políčku Platnosť aktualizácie od zadajte dátum, 
odkedy sa majú údaje z nových tabuliek zapísať do voľby Rola/Platy a mzdy a kliknite na tlačidlo 
Aktualizovať. 

 

O ukončení aktualizácie systém užívateľa informuje zobrazením oznámenia Aktualizácia tarifných tabuliek 
a zložiek mzdy ukončená. 

Funkciou Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové 
zaradenie zamení posledná platná tabuľka za novú tabuľku. Tá sa zobrazí v políčku Tarifná tabuľka. 
Zároveň sa aktualizuje hodnota PAM položky Platová tarifa. Ak ste mali zadanú aj PAM položku Zvýšenie 
platovej tarify za prax, alebo iné položky, ktoré vychádzajú zo sumy platovej tarify, systém automaticky 
zaktualizuje hodnoty týchto položiek. Zároveň sa zaktualizujú sumy nápočtových položiek DEKRETOVANÝ 
PLAT MESAČNÝ CELKOM, DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOM a FUNKČNÝ PLAT. 

Po ukončení aktualizácie tarifných tabuliek si môžete pre kontrolu správneho zápisu priradenej tabuľky 
spracovať univerzálnu riadkovú zostavu Zaradenie zamestnancov, ktorú nájdete vo voľbách Personálne 
údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Zostavu spracujte 
k dátumu historickej platnosti od 1.9.2016. 

Pre účely spracovania platovej inventúry je nadefinovaná riadková zostava Platová inventúra, dostupná vo 
voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Aj 
túto zostavu spracujte k dátumu historickej platnosti od 1.9.2016. 

 

Ako program postupuje pri spustení funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy: 

1. program načíta zoznam aktívnych rolí; 

2. program zistí pre každú rolu aktuálne platnú tabuľku na záložke Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie; 

3. program nahradí tabuľku s presne definovaným kódom napr. TAB8_03_11 novou tabuľkou s presne 
definovaným kódom napr. TAB8_03_12; to znamená, že ak je v políčku nejaká staršia tabuľka, ako posledná 
platná, tak k aktualizácii tarifnej tabuľky nedôjde; 

4. program zapíše s dátumom uvedeným v políčku Dátum účinnosti tabuľku, číslo triedy a stupeň na záložku 
Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie a zároveň prepíše hodnotu tarifného platu na záložke Rola/ Platy 
a mzdy/ Zložky mzdy; 

5. program nakoniec zaktualizuje ostatné PAM položky na záložke Rola/Platy a mzdy/ Zložky mzdy, ktoré 
vychádzajú zo sumy tarifného platu. 

2 Nová dátová skupina Param. rozúčtovania pre mzd. položky 

Do dátových skupín riadkových a formulárových zostáv bola doplnená skupina S003921, Param. 
rozúčtovania pre mzd. položky. Výberom tejto dátovej skupiny má užívateľ možnosť vytvoriť si napr. riadkovú 
zostavu, v ktorej okrem jednotlivých mzdových položiek bude možné zobraziť aj útvar, resp. stredisko, na 
ktoré jednotlivé sumy mzdovej položky boli v mzde zapísané. 
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Príklad 

Zamestnancovi boli vyplatené dve mesačné odmeny, jedna bola zaúčtovaná na útvar Škola a druhá na útvar 
Podnikateľská činnosť. Zamestnanec je zaradený kmeňovo na útvar Škola. 

 

Pri definícii stĺpcov riadkovej zostavy podľa nižšie uvedeného vzoru 

 

sa spracuje zostava v nasledovnej štruktúre. 

 

Jednotlivé mzdové položky, ktoré chce užívateľ spracovať do zostavy, budú tvoriť stĺpce. Jednotlivé 
parametre rozúčtovania, podľa ktorých sa má zobraziť „rozbitie“ jednotlivých mzdových položiek, bude tvoriť 
ďalšie stĺpce zostavy. Inými slovami, koľko mzdových položiek a koľko parametrov rozúčtovania, toľko 
stĺpcov v zostave. 

3 Drobné úpravy 

3.1 Rekapitulácie – doplnenie položiek s poistným za zamestnávateľa a položiek s poistným na 
sociálne poistenie za zamestnanca a za zamestnávateľa 

Pre lepšiu kontrolu zaúčtovania mzdových nákladov boli do vzorových systémových zostáv rekapitulácií 
doplnené nové riadky: 

ODVODY ZA ZAMESTNÁVATEĽA CELKOM – s položkou SMF80103 ODVODY ZA ZAMESTNÁVATEĽA 
CELKOM 
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SP - zamestnávateľ celkom – s výrazom, ktorý vypočíta odvody zamestnávateľa na sociálne poistenie 

SP - zamestnanec celkom – s výrazom, ktorý vypočíta odvody zamestnanca na sociálne poistenie 

3.2 Zapnutie pôvodného posuvníka vo vybraných zoznamoch mzdového modulu 

Vo vybraných zoznamoch (tabuľkách) má užívateľ opäť možnosť pohybovať sa v okne programu pomocou 
posuvníkov v okne prehliadača. Takto ošetrené bolo napr. okno zoznamu rolí a okno s načítanými údajmi 
pre daňové výkazy. 

 

Predchádzajúca úprava nútila užívateľa prerolovať sa na koniec zoznamu, kde sa posuvník nachádzal 
v okne programu. 

3.3 Úpravy v spracovaní ELDP 

Úprava hlavičky opisu ELDP 

Do hlavičky opisu k ELDP boli doplnené identifikačné údaje organizácie a osoby, ktorá opis a ELDP 
spracovala. 

 

Uvádzanie riadku bez znaku poistenia 

Obdobie rodičovskej dovolenky sa podľa platnej legislatívy považuje za prerušenie povinného poistenia. 
Podľa predchádzajúceho Zákona o sociálnom zabezpečení sa však toto obdobie považuje za vylúčenú 
dobu, za ktoré sa u osôb narodených do 31.12.1984 musí vykázať počet kal. dní vylúčených dôb. Ak toto 
obdobie trvá celý rok, za daný rok sa uvádza riadok bez znaku poistenia a uvedú sa kal. dni vylúčených dôb. 

Podľa metodického pokynu Sociálnej poisťovne pre osoby narodené od 1.1.1985 platí, že uvádzanie údajov 
VZ počas vylúč. dôb a Kal. dni vylúč. dôb je bezpredmetné, preto v listinnej podobe tieto údaje uvádzame 
bez ohľadu na dátum narodenia, Sociálna poisťovňa tieto údaje berie na vedomie len u osôb narodených do 
31.12.1984. 

 

Pri zasielaní ELDP v elektronickej podobe Sociálna poisťovňa zaviedla na portáli EZU kontrolu. V tejto 
súvislosti boli do spracovania xml súboru eELDP zapracované nasledovné úpravy: 
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U osôb narodených od 1.1.1985 sa riadok bez znaku poistenia s dňami vylúčených dôb zapisovať nebude. 

 

U osôb narodených do 31.12.1984 sa riadok bude uvádzať, ale len s tagmi rok, vzDP a dniVyluc. 

 

3.4 Kontrola súladu zadaného IBANu na zadaný BBAN 

Pre zlepšenie užívateľského komfortu pri zadávaní čísla bankového účtu bola dopracovaná kontrola na 
súlad zadaných údajov. Táto funkcia upozorní užívateľa na nesúlad medzi zadanými údajmi v prípade, že 
užívateľ prepísal napr. BBAN, ale nespustil aktualizáciu IBANu, t.j. neklikol na tlačidlo na konci políčok pre 
BBAN. 

 

3.5 Doplnenie kontroly na dĺžku generovaného čísla 

Nastavovanie údajov pre automatické generovanie čísla osoby a čísla role bolo doplnené o kontrolu dĺžky 
generovaného čísla. Systém nedovolí užívateľovi, ktorý zapne funkciu automatického generovania čísla, 
zadať dĺžku generovaného čísla s nelogickou hodnotou 0. 

 

Tiež bol upravený vzhľad časti formulára Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt vo voľbe Základné nastavenia/ 
Užívateľské nastavenia v časti pre nastavenie automatického generovania čísla osoby a čísla role. 

 

Až keď užívateľ zapne automatické generovanie čísla osoby alebo čísla role označením príslušného políčka, 
zobrazí sa políčko pre zadanie dĺžky generovaného osobného čísla alebo dĺžky generovaného čísla roly. 
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3.6 Doplnenie kalendárnej zmeny Pracoval do zoznamu kalendárnych zmien na priame zadávanie do 
mzdového kalendára 

V kalendárnej zmene Pracoval bol nastavený atribút kalendárna. To umožní užívateľovi „vrátiť“ deň na 
pracoval v prípade, že zadal kalendárnu zmenu (napr. dovolenku alebo lekára) na nesprávny deň. Predtým 
musel užívateľ v novom kalendári spustiť inicializáciu kalendára, čím sa z kalendára vymazali všetky, aj 
správne zadané kalendárne zmeny. 

3.7 Konštanta na zapnutie funkcie automatického pridávania zrážky DDS v novej role 

Svojho času bola do systému dopracovaná funkcia automatického pridávania zrážky DDS pri pridávaní 
novej role v prípade, že v evidencii Osobné boli zadané údaje na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS. Táto 
funkcia nevyhovovala každému užívateľovi, tak sme na jej vypnutie dopracovali systémovú konštantu 
Automatické pridávanie zrážky DDS. Zároveň sme automatické pridávanie zrážky DDS doplnili tak, že 
systém pridá zrážku do role len v prípade, že na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS je platný záznam 
k dátumu vzniku role. Funkcia je po update zapnutá. 

Funkciu automatického pridávania zrážky DDS využije užívateľ, ktorý potrebuje, aby systém vždy pri 
pridávaní novej role automaticky pridal na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky zrážku typu Doplnkové dôchodkové 
sporenie s tým, že u osôb, u ktorých zrážku automaticky pridať nechce, ukončí platnosť záznamu na záložke 
Osobné/ Poistenia/ DDS k dátumu pred vznikom novej role. 

Užívatelia, ktorí nechcú funkciu využívať, si ju môžu vypnúť odznačením políčka Automatické pridávanie 
zrážky DDS v časti Doplnkové dôchodkové sporenie vo formulári Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt vo voľbe 
Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia. 

 

3.8 Filter na roliach – doplnenie kontroly 

Do definície filtra na roliach bola do políčka pre výber dátovej položky v ľavej časti formulára doplnená 
kontrola na povinnosť vyplniť údaj. 

 

V minulosti systém umožňoval zadať definíciu podmienky vo filtri na roliach bez pridania dátovej položky, čo 
však následne pri zapnutí filtra spôsobilo pád systému (logicky – systém nemal informáciu, podľa čoho sa 
má zoznam filtrovať). Úprava tejto situácii predíde. 

3.9 Rozšírenie políčka Popis v evidencii pracovné miesto 

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Pracovné miesta bolo v evidencii pracovného miesta rozšírené políčko Popis 
na 1024 znakov. 

4 Oprava chýb 

4.1 Oprava chýb v spracovaní ELDP 

Bola opravená chyba v prípade dohody o brigádnickej práci študenta s uplatnenou výnimkou, keď dohodár 
počas celého trvania dohody splnil podmienku príjmu, a teda mu počas trvania DoBPŠ nemalo vzniknúť 
obdobie dôchodkového poistenia. Systém za takéhoto zamestnanec ELDP nevytvorí. 
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Bola opravená chyba v prípade dohody o brigádnickej práci študenta s uplatnenou výnimkou, keď dohodár 
striedavo v jednotlivých mesiacoch splnil a nesplnil podmienku príjmu, a teda mu malo vznikať a zanikať 
obdobie dôchodkového poistenia. Systém za takéhoto zamestnanca vytvorí ELDP so samostatnými 
obdobiami dôchodkového poistenia. 

 

Bola opravená chyba v prípade, že zamestnanec mal v jednom dni na prvú polovicu dňa zadanú kalendárnu 
zmenu, ktorá je plateným voľnom, a na druhú polovicu dňa mal zadanú kalendárnu zmenu, ktorá je 
neplateným voľnom. Systém nesprávne takto zadaný deň považoval za prerušenie povinného poistenia. 

Bola opravená chyba v uvádzaní počtu kal. dní vylúčených dôb za obdobie nemoci bez nároku na 
nemocenskú dávku. Zamestnanec stráca nárok na nemocenskú dávku odo dňa po skončení podpornej 
doby. Ak podporná doba s nárokom na nemocenskú dávku trvala menej ako 52 týždňov, tak obdobie od 
skončenia podpornej doby do konca 52. týždňa trvania nemoci, kedy dochádza k prerušeniu poistenia, sa do 
počtu kalendárnych dní vylúčených dôb ELDP nezapočítavajú. 

UPOZORNENIE: Ak sa niektorý z uvedených prípadov vyskytol vo vašom spracovaní miezd, vykonajte v roli 
s nesprávne načítanými mesačnými záznamami nasledovné kroky: 

1. Na záložke Rola/ Eldp/ Mesačné záznamy kliknutím na tlačidlo Generovať záznamy vygenerujte znova 
mesačné záznamy. 
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2. Na záložke Záznamy pre tlač na základe aktualizovaných mesačných záznamov vygenerujte 
aktualizované záznamy pre tlač kliknutím na tlačidlo Generovať záznamy. 

 

Bola opravená chyba v spracovaní ELDP, ak na záložke Osobné/ Identifikácia/ Doklady boli zadané dva 
záznamy s rovnakým typom dokladu. 

Pri zápise identifikačného čísla prideleného Sociálnou poisťovňou (u cudzinca miesto rodného čísla) systém 
posudzuje zadané obdobie Platí od – Platí do. Ak tieto údaje sú vyplnené, do ELDP sa zapíše číslo zo 
záznamu s mladším obdobím Platí od – Platí do. Ak tieto údaje nie sú vyplnené, do ELDP sa zapíše číslo zo 
záznamu, ktorý bol do systému zadaný časovo neskôr, t.j. má mladšie ID v tabuľke. 

 

 

 

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

 

 


