
MZDY  V20.01 – SP03

Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA

1. Na základe schválenej novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1.4.2020 „Osobitné sociálne poistenie“, do
osobných údajov bol pridaný nový stĺpec POP - Príslušník Obecnej Polície v pracovnom pomere. Od 01.04.2020 platí aj
nová xsd schéma pre RLFO. Opravená časť pre RLFO – Prihláška a Zmena – export do xml platné od 01.04.2020.
2. Doplnená možnosť vytvorenia podkladov pre podávanie žiadosti o príspevok na udržanie pracovných miest a na
pomoc  SZČO  s  poklesom  tržieb. Voľba  sa  nachádza  v  časti  Evidencia  prekážok.  Viac  na  2.  strane  tohto
dokumentu.
3. Upravené generovanie xml pre RLFO pre dohody: Dátum vzniku právneho vzťahu je zhodný s dátumom prihlásenia
do SP.
4. Pre pedagogických zamestnancov – prenos príplatkov z osobných údajov sa robí len pre aktívnych zamestnancov,
teda okrem ukončených.
5. Upravená tlačová zostava Potvrdenie o dĺžke zamestnania (MZ611).  Pri  dlhších menách s titulmi  dochádzalo v
niektorých prípadoch k skrátenému zobrazeniu mena. Z totho dôvodu sme upravili  tlač tak,  aby boli  samostatne
zobrazené priezvisko, meno a tituly.

Upozorňujeme Vás na sledovanie nášho webového sídla www.ifosoft.sk, kde budú uverejňované zmeny
programového vybavenia. Nájdete na ňom aj ponuku termínov školení k mzdovej agende IFOsoft.

Ak vo voľbe Konfigurácia a údržba systému – Konfigurácia programu – Kontrola SP na www.ifosoft.sk ste
zadali„A“, program vykoná automatickú kontrolu aktualizácií (SP) na webovom sídle  www.ifosoft.sk a to pri prvom
štarte programu mzdy v danom dni. Podmienkou automatickej kontroly aktualizácií je okrem spomínaného príznaku
„A“ aj prístup na internet – počítač musí byť pripojený na internet. Avšak aj v tomto prípade sa môže stať, že po
zverejnení našej aktualizácie miezd, napr. FSSR vydá usmernenie nasledujúci deň po našej aktualizácii. V takomto
prípade zmenu operatívne doplníme do existujúcej aktualizácie (o čom Vás budeme informovať aj na našom webovom
sídle). V danom prípade bude potrebné znova nainštalovať aktuálnu aktualizáciu SP01. Samozrejme spomínaná úprava
bude súčasťou aj nasledujúcej aktualizácie SP02, ktorá však nemusí byť sprístupnená obratom po zverejnení opravy
FSSR.

V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle:  www.ifosoft.sk.
Ak by ste sa dostali k novým poznatkom Vy, prosíme Vás o zaslanie informácie na našu e-mailovú adresu
ifosoft@ifosoft.sk.

Vaše nejasnosti a otázky týkajúce sa softvéru volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497 alebo
pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu.



Výkaz pre priznanie finančného príspevku (ďalej Výkaz FP).

Do Voľby  Evidencia  prekážok sme doplnili  možnosť  vytvorenia  podkladov pre  podávanie  žiadosti  o  príspevok na
udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO s poklesom tržieb. 

  Vo voľbe Príprava podkladov program spracuje prekážky zadané vo voľbe Evidencia prekážok - Vstup údajov.  Do
podkladov pre výkaz FP program vyberie druh prekážky :
-  PVP  -  Dočasné prerušenie výkonu práce,
-  PZP  -  Prekážka - zamestnávateľ -percento.
Ostatné potrebné údaje program doplní z výpočtu miezd a osobných údajov.

Voľba Výpis/tlač podkladov. Program pripraví tlačovú zostavu na odsúhlasenie z údajov pripravených vo voľbe Žiadosť
o príspevok zamestnávateľa - Príprava podkladov.

Voľba Export podkladov do súboru CSV.
Z pripravených údajov vytvoríme súbor CSV, ktorý môžete otvoriť v programe EXCEL (alebo v obdobnom programe).
Pri otváraní CSV súboru v EXCELI nastavte parametre podľa obrázku :

Požadovaný obsah viete nakopírovať do Výkazu pre priznanie finančného príspevku pomocou CRL+C a CTRL+V.


