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Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš  

      web.stránka: www.keo.sk    e-mail: keo@keo.sk    tel.: 047/48 30 835,  48 30 845 

 
 
 
Vážený užívateľ programu EBS, 
 
zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Aktualizácia 2011/02 :   Mzdy v6.71                   - požadovaná verzia na disku v6.70 
                                      Mzdy v6.80                   - požadovaná verzia na disku v6.70 
                                      Základný modul v2.24  - požadovaná verzia na disku v2.20 
                                      Zásoby (jedáleň) v1.80 – požadovaná verzia na disku v1.70  
              
UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzi e týchto modulov, inštaláciu nie je možné 
                               previes ť ! Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémo v, program EBS musí 
                               byť ukon čený ! 
 
Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie z týchto 
adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C), na 
ktorom program EBS existuje ! 
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár MZD-671 – Mzdy v6.71  
1. Upravený nápočet do ročného hlásenia o preddavkoch na daň za rok 2010, časť IV. Nápočet prebieha podľa 

spôsobu vysporiadania odvodov hradených z prostriedkov zamestnávateľa (v niektorých prípadoch potrebná 
ručná korekcia). 

2. Doplnený export prílohy k ročnému hláseniu pre rok 2010. 
 
Adresár MZD-680 – Mzdy v6.80  
1. Doplnený časový fond na rok 2011. 
2. Upravený export do SocPo na rok 2010 (zmena deklarácie XML). Výnimky z VZ len kódy „0“ a „1“. 
3. VZ a odvody SocPo sa zaokrúhľujú na 0.01 Eur dole. 
4. Maximálny VZ ZdPo a SocPo sa mení k 1.1. a platí po celý rok. 
5. Denný VZ pre DPN sa zaokrúhľuje na 0.0001 Eur dole. 
6. Zmenený výpočet dní rozhodujúceho obdobia pri vzniku PN. Kontrola trvania poistenia 90 dní. 
7. ZdPo a SocPo zrušený minimálny VZ. 
8. Zrušená zrážková daň. 
9. Zamestnanci - doplnená voľba Evidenčný list pre nepravidelný príjem. 
10. Výpočet - doplnená voľba pre kontrolu rozpisu nepravidelného príjmu. 
11. Výkaz pre SocPo rozdelený na Mesačný výkaz (pravidelný príjem) a Výkaz  (nepravidelný príjem). 
12. Prevodný príkaz pre odvody SocPo rozdelený na odvody z pravidelných príjmov (mesačný výkaz) a 

nepravidelných príjmov (výkaz). Rozdiel v ŠpS a nápočte VZ. 
13. Upravený nápočet do IV.časti štvrťročného prehľadu o dani. Napočítavajú sa sumy len za aktuálny mesiac bez 

prenosu z minulých období. 
14. Doplnený údaj Príjem (pravidelný/nepravidelný) do karty pracovného pomeru. Údaj aktualizuje program! 
15. Základná nezdaniteľná suma pre rok 2011 sa prepočítava koeficientom 19.2 x ŽivMinim = 296.60 Eur. 
 
Postup prevedenia reinštalácie 
1. Nainštalujte aktualizáciu miezd v6.71 pre rok 2010. 
2. Ukončite spracovanie miezd za december 2010 vo verzii miezd v6.71 (v6.70) a uložte vypočítané mzdy do 

archívu.  
3. Vytlačte mzdové listy zamestnancov za rok 2010 (je možné previesť aj v priebehu roka 2011). 
4. Spustite prepočet zostatkov dovolenky v roku 2010 pre rok 2011 (voľbu bolo potrebné spustiť pre správny 

prepočet finančnej rezervy za nevyčerpanú dovolenku). 
5. Nainštalujte verziu miezd v6.80 pre rok 2011. Po nainštalovaní novej verzie sa automaticky spustí program na 

prevod údajov z verzie 6.71 (6.70) do verzie 6.80. Po ukončení prevodu údajov sa vytvorí zostava kontrolného 
protokolu. Vytlačte kontrolný protokol na tlačiarni. Ukončite prevod údajov. 

6. Spustite program pre spracovanie miezd za rok 2011. Upravte karty zamestnancov pre nepravidelný príjem. 
Postupujte podľa dodatku k dokumentácii (súbor mzdy2011.doc alebo mzdy2011.pdf).  

7. Prekontrolujte a upravte zostatky nevyčerpanej starej dovolenky.  
8. Doplňte do číselníka pre sociálne poistenie sumu životného minima (185.38 Eur). Spustite prepočet základnej 

nezdaniteľnej časti (voľba v príprave miezd). 
9. Ak používate doplnkový program pre tlač výkazov, nainštalujte si novú verziu platnú pre rok 2011 z internetovej 

stránky www.keo.sk. Pozor na zmenu adresára pre import údajov z EBS na „\EBS\EO09A\EXPORT\“! 
 
Mzdy pre rok 2011 
 Základné zmeny pre rok 2011 vrátane vzorových príkladov sú uvedené v samostatnom dodatku k dokumentácii 
programu. Dodatok je uložený v súboroch mzdy2011.doc  pre MS Word a mzdy2011.pdf  pre Adobe Acrobat.  
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Adresár ZAS-180 – Zásoby v1.80 (pre školské jedálne ) 
1. Do modulu Skladová evidencia doplnené nové receptúry platné od 01.01.2011. V programe táto databáza 

receptúr figuruje pod označením C-Receptúry 2011-01 (doteraz bolo A a B). Po nainštalovaní programu sa táto 
databáza stáva predvolenou! Užívateľ si zoznam nových receptúr môže prezerať a tlačiť cez voľbu /Skladová 
evidencia /Číselníky /Receptúry 2011-01. 

2. Vzhľadom na odlišný spôsob číslovania nových receptúr je potrebné znova doplniť alergény pri jednotlivých 
receptoch cez voľbu /Skladová evidencia /Receptúry 2011-01 /Alergény. 

3. Vo všetkých zostavách modulov Evidencia stravovaných a Skladová evidencia kontrola a prípadná oprava dĺžky 
strán podľa zadaného parametra vo voľbe /Služby. 

 
 


