
MZDY  V20.01 – SP06
Aktualizácia Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA
1. Aktualizovaná výška Životného minima platná od 01.07.2020.
2. Vytvorený Platový dekrét pre zamestnancov VS.
3. Doplnená ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME 
– Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003.
4. Doplnená kontrola  Platového stupňa podľa  počtu rokov praxe. Kontroluje sa to len v prípade, ak je nastavený 
príznak: Automaticky počítať zložky FP na „A“.
5. Po mesačnej uzávierke sa vypočíta nový počet rokov praxe a na základe toho ďalej aj správnosť Platového stupňa.
6. Doplnená nová tlačová zostava do Osobných údajov – Kontroly – Kontrola Platového stupňa pre zamestnancom vo 
Verejnom záujme.  Kontrola prebehne len ak je nastavený príznak: Automaticky počítať zložky FP na „A“.
7. Pri výpočte miezd sa kontroluje NČZD u dôchodcov. Pridali sme ešte naviac kontrolu, že hlásenie sa objaví len 
vtedy,  ak  dátum  poberania  dôchodku je  pred  dátumom  01.01.  aktuálneho  roka.  Teda  ak  je  poberateľom 
dôchodku až v aktuálnom roku, hlásenie sa už nezobrazuje.
8.  Vytvorená nová tlačová zostava Dohoda o skončení pracovného pomeru/dohody.
9. Aktualizovaná príprava ELDP podľa usmernenia SP – iné náhrady sa započítavajú do vylúčených dôb.
10. Upravená tlačová zostava Výpis / tlač podkladov k ELDP doplnený stĺpec pre VZ vylúčených dôb.
11.  Upravené vybrané tlačové zostavy doplnená tlač  Vypracoval: (Meno zodpovedného zamestnanca, ktorý údaje 
vyplnil),  Schválil: (Schválil) –  nová  položka  v  konfigurácii  programu.  Údaje  v  zátvorke  sú  názvy  položiek  v 
konfigurácii programu.
12. Vytvorený 2 nové tlačové zostavy: Žiadosť o poukázanie finančných prostriedkov na účet doručiteľa (MZ612) a 
Dohoda o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzku za poskytnutie stravy (MZ613)
13. Aktualizovaný číselník škôl na rok 2020.

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. 

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.

mailto:ifosoft@ifosoft.sk
http://www.ifosoft.sk/
http://www.ifosoft.sk/


 Zmena životného minima od 1.7.2020.

od 1. 7. 2020 sa menia suma životného minima:
-  na jednu plnoletú osobu je 214,83 Eur  (do 30.6.2020 bolo 210,20 Eur)
-  na ďalšiu posudzovanú plnoletú osobu  je 149,87 Eur (do 30.6.2020 bolo 146,64 Eur)
- na dieťa je 98,08 Eur (do 30.6.2020 bolo 95,96 Eur)
Zmena súm životného minima má dopad na výpočet exekučných zrážok už od 1 7. 2020. Tieto zmeny sú v programe  
zapracované vo voľbe  Exekúcie.  Pri zadávaní novej exekúcie ale aj pri už zadanej exekúcií je potrebné pri výpočte  
exekúcie za 7.2020 nastaviť nové sumy nepostihnuteľných súm. Vo voľbe  Exekúcie - Vstup údajov/ručná oprava 
vyberte  zamestnanca  a  do  položky  „Štandardné  nastavenie  súm pre  výpočet  zrážok“  zadajte  „A“.  Po  potvrdení  
klávesom ENTER program nasadí nové sumy. Písmeno „A“ sa vymaže.

Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2020 sú:
- na osobu povinného je  214,83 Eur
- na spoločne posudzovanú osobu ( napr. manžel/manželka, dieťa ) je 53,70 Eur
Ak ide o výživné na maloleté dieťa nepostihnuteľné sumy sú:
- na osobu povinného je  90,22 Eur
- na spoločne posudzovanú osobu ( napr. manžel/manželka, dieťa ) je 37,59 Eur
Ak ide o poberateľa dôchodkovej dávky nepostihnuteľné sumy sú:
- na osobu povinného je  214,83 Eur
- na spoločne posudzovanú osobu ( napr. manžel/manželka, dieťa ) je 107,41 Eur
Nepostihnuteľné sumy  sú sumy, ktoré sa povinnému nesmú zraziť.

2.) Platový dekrét pre VS - príloha č.3. k zákonu č.533/2003.

Doplnili sme  možnosť výpočtu funkčného platu pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výpočet 
nájdete voľbe vstup/oprava osobných údajov na 6.strane. 

Ak v položke  „Automaticky počítať zložky funkčného platu“ bude  zadané „N“ hodnoty si môžete počítať a zadávať 
ručne. Pri príznaku „A“ bude hodnoty počítať program na základe vami zadaných parametrov (stupnica, trieda, 
stupeň). Pri tomto nastavení program bude kontrolovať aj zadaný platový stupeň. Kontrola prebieha pri pri uložení 
zmien v osobných údajoch (vo voľbe vstup/oprava osobných údajov  pri stlačení klávesu F2). Zároveň bola doplnená 
tlačová zostava vo voľbe  Osobné údaje – Kontroly – Kontrola Platového stupňa. Ak sú platové stupne zadané správne 
program vypíše oznam „Žiaden záznam nevyhovel výberovej podmienke“.  Ak platový stupeň je zadaný v rozpore so 
zadanou započítanou praxou program vypíše rozdiely.

Započítanú  prax  je  v osobných údajoch  na 2.strane.  Ak  chcete  aby program počítal  roky  praxe  automaticky  je 
potrebné zadať „A“ (vyznačené obrázku) a na 5.strane v osobných údajoch zadajte započítanú prax do nástupu do 
Vašej organizácie. Program bude potom započítanú prax prepočítavať vždy pri mesačnej uzávierke.


