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Postup aktualizácie programu (v7.0.0.3) 
 
1) Uložte vypočítané mzdy za mesiac apríl 2018 do archívu. 
2) Ukončite program Mzdy2018 a základný modul KEO. 
3) Potvrdením setup.exe spustite aktualizáciu programu. V poslednom kroku aktualizácie potvrďte 

voľbu pre úpravu číselníka mzdových zložiek. 
4) Spustite program Mzdy2018 a prekontrolujte obsah aktualizovaného číselníka mzdových zložiek. 
5) Vytvorte bezpečnostnú kópiu spracovania (voľba Služby - Zálohovanie údajov). 
 
Číselník mzdových zložiek 
 
Mzdová zložka 13.plat – peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek 
 
Kód=002, P=0, Názov=13.plat. Mzdová zložka je určená pre zamestnancov odmeňovaných podľa 
Zákonníka práce. Platnosť – výplata za mesiac máj vyplatená v mesiaci jún (prvýkrát za máj 2018).  
 
Kód=002, P=2, Názov=13.plat. Mzdová zložka je určená pre zamestnancov odmeňovaných podľa 
zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Platnosť – výplata za 
mesiac máj vyplatená v mesiaci jún (prvýkrát za máj 2018). 
 
Ostatné nastavenie MZ pre 13.plat podľa vzorového číselníka MZ. Oslobodenie mzdovej zložky od 
odvodov zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a dane z príjmu do výšky 500 Eur program 
realizuje automaticky pri splnení nasledovných podmienok: 
 13.plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (podmienku 

kontroluje program). 
 Pracovný pomer k 30.4. musí trvať nepretržite minimálne 24 mesiacov (podmienku kontroluje 

program). 
 
Upozornenie: Oslobodenie 13.platu od dane z príjmu platí od roku 2019. Oslobodenie od odvodov 
na sociálne poistenie platí od roku 2021. 
 
Mzdová zložka 14.plat – peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov 
 
Kód=002, P=1, Názov=14.plat. Mzdová zložka je určená pre zamestnancov odmeňovaných podľa 
Zákonníka práce. Platnosť – výplata za mesiac november vyplatená v mesiaci december (prvýkrát za 
november 2018).  
 
Kód=002, P=3, Názov=14.plat. Mzdová zložka je určená pre zamestnancov odmeňovaných podľa 
zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Platnosť – výplata za 
mesiac november vyplatená v mesiaci december (prvýkrát za november 2018). 
 
Ostatné nastavenie MZ pre 14.plat podľa vzorového číselníka MZ. Oslobodenie mzdovej zložky od 
odvodov zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a dane z príjmu do výšky 500 Eur program 
realizuje automaticky pri splnení nasledovných podmienok: 
 14.plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (podmienku 

kontroluje program). 
 Pracovný pomer k 31.10. musí trvať nepretržite minimálne 48 mesiacov (podmienku kontroluje 

program). 
 Zamestnancovi bol za daný rok vyplatený 13.plat najmenej vo výške priemerného mesačného 

zárobku (podmienku program nekontroluje!). 
 
Upozornenie: Oslobodenie 14.platu od odvodov na sociálne poistenie platí od roku 2019. 
 
Priemerný mesačný zárobok 
  
Pod priemerným mesačným zárobkom sa pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce 
rozumie priemerný mesačný zárobok podľa par.134 Zákonníka práce (štvrťročné priemery). Pod 
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priemerným mesačným zárobkom sa pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme rozumie funkčný plat. 
 
Upozornenie: 13.plat vyplatený zamestnancovi odmeňovanému podľa Zákonníka práce zvyšuje 
priemerný mesačný zárobok pre výplatu 14.platu! 
 
Mzdová zložka Oslobodené od dane 
 
Kód=340, P=0, Názov=Oslobodené od dane. Ostatné nastavenie MZ podľa vzorového číselníka MZ. 
Vypočítavaná mzdová zložka je automaticky doplnená programom za obdobie v ktorom program 
identifikoval niektorú z mesačných mzdových zložiek kód=002 (13. alebo 14.plat) a boli zároveň 
splnené podmienky pre oslobodenie od dane (prvýkrát za november 2018). 
 
Príplatky podľa Zákonníka práce 
 
Mzdové zložky kódy 030-032 
 
Výpočet MZ bez zmeny. Suma príplatku sa vypočítava z hodinovej sadzby priemerného zárobku 
podľa par.134 Zákonníka práce. Doplnená nová MZ kód=032, P=1, Názov=Príplatok práca sviatok 
100%, sadzba=100%. Ostatné nastavenie MZ podľa vzorového číselníka MZ. 
 
Mzdové zložky kódy 033-039 
 
Zmenený výpočet MZ od 01.05.2018. Suma príplatku sa vypočítava z hodinovej sadzby minimálnej 
mzdy.  
 Nová MZ kód=033, P=1, Názov=Príplatok práca v noci 40%, sadzba=40%. (cez P=2-3 je možná 

zmena sadzby). 
 Nová MZ kód=035, P=0, Názov= Príplatok práca sobota 50%, sadzba=50%. (cez P=1-3 je možná 

zmena sadzby). 
 Nová MZ kód=036, P= 0, Názov=Príplatok práca nedeľa 100%, sadzba=100%. (cez P=1-3 je 

možná zmena sadzby). 
 
Ostatné nastavenie MZ podľa vzorového číselníka MZ. 
 
Príplatky podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme 
 
Mzdové zložky kódy 050-055 
 
Výpočet MZ bez zmeny. Suma príplatku sa vypočítava z hodinovej sadzby funkčného platu. Od 
01.05.2018 doplnená kontrola a korekcia príplatkov na hodinovú sadzbu minimálnej mzdy. 
  
 Mzdová zložka kód=050, P=0. Doplnená kontrola a korekcia príplatku na sumu minimálne 30% 

hodinovej sadzby minimálnej mzdy (platí pre obdobie 01.05.2018 až 30.04.2019). 
 Mzdová zložka kód=051, P=0. Úprava názvu MZ na Názov=Príplatok práca sobota 30%. 

Doplnená kontrola a korekcia príplatku na sumu minimálne 25% hodinovej sadzby minimálnej 
mzdy (platí pre obdobie 01.05.2018 až 30.04.2019). 

 Nová mzdová zložka kód=051, P=1, Názov=Príplatok práca nedeľa 30%, sadzba=30%. Doplnená 
kontrola a korekcia príplatku na sumu minimálne 50% hodinovej sadzby minimálnej mzdy (platí 
pre obdobie 01.05.2018 až 30.04.2019). 

 
Ostatné nastavenie MZ podľa vzorového číselníka MZ. 
 


