
Popis úprav programu - verzia 2019/11a  

UPOZORNENIE – týka sa zamestnancov, ktorí mali vyplatenú odmenu pri príležitosti 
letných dovoleniek oslobodenú (kód 4411). 

Podľa najnovších vyjadrení Finančnej správy sa poistné, ktoré bolo zaplatené z tejto odmeny 
neodpočítava pri zisťovaní základu dane (čiastkového základu dane). Náš program takéto 
poistné v 5/2019 zohľadňoval pri výpočte čiastkového základu dane. Chybu je potrebné 
zamestnancom opraviť v ročnom zúčtovaní dane prípadne v Potvrdení o príjme, čo bude 
v programe riešené až vo verzii 2020/01. Dovtedy takýmto zamestnancom nevystavujte 
Potvrdenie o príjme za rok 2019 ani nevykonávajte ročné zúčtovanie dane. Ak ste Potvrdenie 
už vystavili, bude potrebné im vystaviť opravné Potvrdenie – ale až po nainštalovaní 
januárovej verzie. Za komplikácie sa ospravedlňujeme. 

1. Úpravy vyplývajúce zo zmien legislatívy. 

1.V programe sme upravili tlačivá: 
− Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov... platné pre ročné zúčtovanie dane 

za rok 2019. Tlačivo môžete tlačiť až po prechode na rok 2020! 
− Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti.... platné pre zamestnancov, ktorým 

pracovný vzťah vznikol v roku 2020. Zamestnanci, ktorí majú podpísané Vyhlásenia... 
z predchádzajúcich rokov ich  majú platné a nie je potrebné im tlačiť nové Vyhlásenia. 
Tlačivá môžete tlačiť až po prechode na rok 2020 spôsobom ako doteraz: 
- Vyhlásenie v časti Aktualizácia – Zamestnanci 
- Žiadosť v časti Aktualizácia – Ročné zúčtovanie dane – Aktualizácia – na spodnej 

lište tlačidlo „Žiadosť“ 
alebo hromadne – viď popis nižšie.  
Hromadná tlač – je podľa popisu možná len v prípade, že máte nainštalované 
novšie verzie WORD (tie, ktoré vytvárajú súbory s príponou docx): 
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti.... môžete hromadne tlačiť cez voľbu 
Zostavy – Potvrdenia a doklady – Vyhlásenie na uplatnenie NČ – DOC hromadne. 
Voľba je určená pre tlač Vyhlásení ... pre zamestnancov, ktorí aktuálne nastúpili do 
zamestnania (napr. v rámci jedného dňa nastúpilo 15 zamestnancov). Nie je určená na 
tlač Vyhlásenia... pre všetkých existujúcich zamestnancov.  

 
Po zvolení tejto voľby si vyberiete dátumy (časový interval), v rámci ktorého program 
skontroluje všetkých nastúpených zamestnancov.  
Ich zoznam zobrazí.  



 
V zozname budú zakliknutí zamestnanci v pracovnom pomere. Dohodári, príkazné 
zmluvy, poslanci a pod. zakliknutí nebudú. V zozname si môžete ľubovoľne vyberať 
a rušiť zamestnancov, pre ktorých chcete Vyhlásenie... vytlačiť.   
Po zvolení zamestnancov klinete na tlačidlo „Pokračuj“. 
Zobrazí sa upozornenie 

 
Zvolíte „Áno“. 
Následne si vyberiete kódovanie (tak aby ste v „Ukážke“ mali správnu diakritiku). 

 
Zvolíte „OK“. 
Zobrazí sa predvyplnené Vyhlásenie ako dokument docx (viď ukážka) . Priezvisko  «priezv»«priezv»«priezv»«priezv»    

Meno «krmeno»«krmeno»«krmeno»«krmeno»    

Rodné číslo (ak zamestnanec nemá rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia) «rc»«rc»«rc»«rc»    Titul (pred menom) «atitul»«atitul»«atitul»«atitul» Titul (za priezviskom) «ztitul»«ztitul»«ztitul»«ztitul» Rodinný stav «rostav»«rostav»«rostav»«rostav» 

Ďalej pracujete ako s hromadnou korešpondenciou. 
Zvolíte  „Korešpondencia“ – „Ukážka výsledkov“ – „Dokončiť a zlúčiť“ 



 
Zobrazia sa Vyhlásenia k dani s vyplnenými údajmi, ktoré môžete vytlačiť. 

Podrobnú prácu s hromadnou korešpondenciou nepopisujeme, nakoľko existuje niekoľko 
spôsobov – podľa verzie WORD. Vysvetlenie k práci s hromadnou korešpondenciou 
pravdepodobne nájdete v  príručke k príslušnému WORD-u.  

 
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov... – tlačte až po prechode na rok 
2020! Hromadne ich vytlačíte cez voľbu Zostavy –Potvrdenia a doklady z minulého 
roku – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania – DOC hromadná. 

 
Po zvolení tejto voľby sa zobrazí zoznam všetkých zamestnancov, ktorí mali v r. 2019 
príjem. A všetci  budú „zakliknutí“ – teda označení, že im chcete tlačiť Žiadosť... . 
Označenie môžete ľubovoľne upravovať. Po zvolení zamestnancov, ktorým chcete tlačiť 
Žiadosť... kliknete na tlačidlo „Pokračuj“. 
Zobrazí sa upozornenie 

 
Zvolíte „Áno“. 
Následne si vyberiete kódovanie (tak aby ste v „Ukážke“ mali správnu diakritiku). 

 
Zvolíte „OK“. 
Zobrazí sa predvyplnená Žiadosť... ako dokument docx (viď ukážka) . 



Priezvisko  ««««priezv»priezv»priezv»priezv»    

Meno «krmeno»«krmeno»«krmeno»«krmeno»    

Rodné číslo (ak zamestnanec nemá rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia) «rc»«rc»«rc»«rc»    Titul (pred menom) «atitul»«atitul»«atitul»«atitul» Titul (za priezviskom) «ztitul»«ztitul»«ztitul»«ztitul» Rodinný stav «rostav»«rostav»«rostav»«rostav» 

Ďalej pracujete ako s hromadnou korešpondenciou. 
Zvolíte  „Korešpondencia“ – „Ukážka výsledkov“ – „Dokončiť a zlúčiť“ 

 
Zobrazia sa Žiadosti... s vyplnenými údajmi, ktoré môžete vytlačiť. 

Podrobnú prácu s hromadnou korešpondenciou nepopisujeme, nakoľko existuje niekoľko 
spôsobov – podľa verzie WORD. Vysvetlenie k práci s hromadnou korešpondenciou 
pravdepodobne nájdete v  príručke k príslušnému WORD-u. 

 

II. OPRAVY 
1. Opravili sme hromadné oznámenia pre ZP pri nepravidelných príjmoch (poslanci, 

príkazné zmluvy a pod.). Dohodári boli oznamovaní správne (podľa zaznačených 
odpracovaných dní). Po verzii 11/2019 boli nepravidelné príjmy poslancov, príkazných 
zmlúv a pod. na ZP oznamované pod kódom – 2 Z a 2 K na posledný deň v mesiaci. Mali 
byť oznamované kódmi 2Y Z a 2Y K na posledný deň v mesiaci.  

Skontrolujte si správnosť prihlásenia takýchto zamestnancov v 11/2019 a v 12/2019. Ak 
neboli prihlásení správne, je potrebné si to opraviť. Za komplikácie sa ospravedlňujeme. 
 

III. Všeobecné úpravy. 

1. Doplnili sme upozornenie, ak poslanec s pravidelným príjmom nemá príjem. 

2. Umožnili sme v záložke Výkaz dohodárom, ktorí odpracovali celý mesiac, zakliknúť celý 
kalendár naraz, prípadne ho jedným klikom zrušiť. Označovanie odpracovaných dní pri 
dohodách je NUTNÉ, aby program správne urobil prihlásenie alebo odhlásenie dohodára 
na/zo ZP a uviedol správny počet dní do výkazu. ZP už kontroluje počet prihlásených dní 
s počtom dní, ktoré má zamestnanec uvedené vo výkaze. Dohodárom, ktorí majú zadaný 
údaj Číslo pracovného režimu v časti Zamestnanie – Výpočty sa v záložke Výkaz 
kalendár nezobrazuje. 

3. V časti Zostavy – Prehľady – Prehľad a Ročné hlásenie pre daňový úrad sme doplnili 
tlačidlo „Opis prehľadov“, ktorý slúži na lepšiu kontrolu ročného hlásenia s prehľadmi.  

 

 

 

Zuzana Múdra 


