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KEO – Mzdy2020 (Win32 v9.1.0.0) 
 

Aktualizácia programu 
 

Verzia programu MZDY2020 v9.1.0.0 platná od 01.04.2020 je doplnená o výpočet miezd pre príslušníkov 

obecnej polície. Zároveň obsahuje aktualizované výkazy odvodov do SocPo pre pravidelný aj nepravidelný príjem. 

Výkazy v novej štruktúre je povinný predkladať aj zamestnávateľ ktorý nemá zdradenú obecnú políciu. Súčasťou 

inštalačného procesu je aj prevod údajov z programu MZDY2020 v9.0.0.2 za obdobie 01.01.2020 - 31.03.2020. 

Z tohoto dôvodu je potrebné, aby boli vypočítané mzdy za obdobie 01 - 03.2020 uložené do archívu! Verzia 

programu MZDY2020 sa inštaluje spustením inštalačného programu setup.exe. Pri inštalácii nesmie byť spustený 

program MZDY2020, ani jeho modul pre štatistiku! Po nainštalovaní novej verzie programu MZDY2020 inštalačný 

program punúkne prevod údajov za obdobie 01-03.2020. Pri prevode údajov sa zároveň vytvára aj nová databáza 

zamestnávateľa. Prevod údajov preto nesmie byť vynechaný! 

 

 
 

Po potvrdení tlačítka Dokončiť  sa spustí program na prevod údajov (voľba na spustenie prevodu údajov 

zaškrtnutá).  

Program na prevod údajov automaticky prevedie údaje pre všetkých zamestnávateľov prístupných v programe 

Mzdy2020.  
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V prípade potreby je možné tlačítkom Prevod údajov  prevod zopakovať. Ak prevod prebehol vporiadku, ukončí sa 

tlačítkom Ukončiť  .  
 

Úpravy programu Mzdy2020 v9.1.0.0 
 

Verzia programu MZDY2020 platná od 01.04.2020 bola doplnená o nové voľby a vlastnosti: 

 

1. Parametre pre sociálne poistenie doplnené o nastavenie výšky odvodu do OSP – osobitné poistenie (príslušníci 

obecnej polície). 

2. Číselník mzdových zložiek doplnený o nové vypočítavané MZ kód 128 – Vymeriavací základ pre osobitný fond 

a MZ kód 217 – Odvod do osobitného fondu. 

3. Číselník mzdových zložiek doplnený o nový stľpec OF – nápočet položky do vymeriavacieho základu pre 

osobitný fond. 

4. Upravená mzdová zložka kód 067 na výplatu náhrady  mzdy pri prekážke v práci percentom z priemernej 

hodinovej mzdy podľa Zákonníka práce. 

5. Upravená mzdová zložka kód 068 na výplatu náhrady mzdy pri prekážke v práci percentom z hodinovej sadzby 

funkčného platu. 

6. Zostava prehľadu odvodov do SocPo pre pravidelný a nepravidelný príjem doplnená o VZ a odvod do osobitného 

fondu. Zrušené položky pre počet zamestnancov v sumárnej časti prehľadu. 

7. Výkaz odvodov do SocPo pre pravidelný a nepravidelný príjem doplnený o VZ a odvod do osobitného fondu. 

Zrušené položky pre počet zamestnancov v sumárnej časti výkazu. 

8. Exportný XML súbor odvodov do SocPo pre pravidelný a nepravidelný príjem doplnený o VZ a odvod do 

osobitného fondu.  

9. Výpočet miezd doplnený o výpočet vymeriavacieho základu a odvodu do osobitného fondu. 

10. Prehľadové zostavy odvodov ZdPo a SocPo doplnené o údaj ČPP/IČZ. 

11. Do karty pracovného pomeru doplnený údaj OSP (osobitné sociálne poistenie) pre príslušníkov - zamestnancov 

obecnej polície. 

 

 
  

Upozornenie! 

Po nainštalovaní novej verzie programu Mzdy2020 nie je nastavené prístupové heslo. Zadanie hesla preskočte 

stlačením [Enter].   

 
Technická poznámka pre obchodných zástupcov/správcov počítačovej siete: 

Do roku 2020 sa program pre  mzdovú evidenciu stále inštaloval do samostatného adresára (pre rok 2018 adresár 

MZDY2018, pre rok 2019 adresár MZDY2019). Pre rok 2020 prebehla prvá inštalácia programu do adresára 

MZDY2020.  Z dôvodov predpokladaných ďalších rozsiahlych zmien mzdovej evidencie  sa pre rok 2020 budú podľa 

potreby ďalšie aktualizácie inštalovať do samostatných adresárov podľa mesiaca platnosti aktualizácie. Verzia 

v9.1.0.0 sa inštaluje do adresára MZDY2020_04.Mzdy za obdobie 01/2020 až 03/2020 v pôvodnej štruktúre ostávajú 

v adresári MZDY2020. Zároveň sa prenášajú pri aktualizácii aj do novej verzie , t.j. adresára MZDY2020_04. 

 
 

KEO s.r.o. 


