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Vážený užívateľ programu, 
 
zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS-DOS a KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať 
aktuálne verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2012/03 podľa adresárov:    
 
EBS-DOS 
     UCT-725  - Účtovníctvo v7.25          - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v7.24) 
 
     UPOZORNENIE: V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu nie je 
     možné previesť !   Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO musí byť ukončený ! 
 
     POZNÁMKA:  Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. 
     Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install alebo install.exe. Po spustení inštalácie je 
     potrebné zadať disk (implicitne C), na ktorom program existuje ! 
 
KEO-WIN 
     MZD-1003 – Mzdy v1.0.0.3  – aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v1.0.0.1) 
 
     UPOZORNENIE: V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu nie je 
     možné previesť !   Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, programové moduly KEO-WIN musia 
     byť ukončené ! 
 
     POZNÁMKA:  Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. 
     Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru setup alebo setup.exe.  
      
                             
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár UCT-725 – Ú čtovníctvo v7.25  
 
Výkazy za 1.Q 
 
Školy predkladajú výkazy:  FIN 1-04, FIN 2-04, FIN 6-04, FIN 7-04 

Zmeny vo výkazoch:  výkazy sú na centy ( na dve desatinné miesta) Predchádzajúce obdobie je tiež na 
dve desatinné miesta, ale nulové. 

V postupe vytvárania výkazov nie sú žiadne zmeny.  Tzn. výkazy najprv vytvoríte a skontrolujete vo 
voľbe - Medzivýkazové kontroly. Keď sú výkazy skontrolované, prípadne opravené rozdiely, ktoré vznikli zo 
zaokrúhľovania – predchádzajúce obdobie, potom ich môžete uložiť (odporúčame USB kľúč, resp. disketu). 
 
ÚČTOVANIE PODNIKANIA A JEDÁLNE DO ROZPO ČTU 
Príjmy účtujeme: Druh rozpočtu = 3 bez zdroja 
                            Ekonomické členenie = položky začínajúce na 2,,  a 3... 
Výdavky účtujeme: Druh rozpočtu = 3 bez zdroja 
                                Funkčné členenie                                
                                Ekonomické členenie = položky začínajúce na 6.. a 7... 
Rozdiel medzi účtovaním podnikania do rozpočtu a účtovaním rozpočtu obce je len v tom, že sa používa na 
účtovanie druh rozpočtu 3 bez zdroja, kde účty tiež musia byť v rozpočte. 
 
 
 
Adresár MZD-1003 – Mzdy v1.0.0.3 zo d ňa 10.04.2012 
      

• Upravený výpočet pre nepravidelný príjem v trvaní jeden deň (zapisovatelia volebných komisií). 
• Výkaz pre zdravotné poistenie sumarizuje viaceré pracovné pomery jedného zamestnanca do jedného 

riadku prílohy. 
• V príprave miezd sú zoradené pracovné pomery jedného zamestnanca za sebou. 
• Oprava prenosu preplatku z ročného zúčtovania dane vyplateného z vlastných prostriedkov do ďalšieho 

mesiaca. 
• Exportné súbory pre mesačný prehľad o dani rozšírené na export TXT a XML (pre eDANE). 
• Pri exporte do SocPo sa nevytvára konfirmačný súbor.  Výkaz pre pravidelný príjem je možné editovať. 
• Úprava štatistického výkazu ISCP(MPSVR SR) 1-04 pre 2.štvrťrok 2012. 
• Doplnené kontrolné prehľady odvodov sociálneho poistenia podľa zamestnancov. 
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• Pri výkaze pre nepravidelný príjem je možné editovať obdobie. 
 

V číselníku pre sociálne poistenie je potrebné zmeniť v nastavení pre rozpočtové členenie kód podpoložky pre: 
 
invalidné poistenie na 004, 
poistenie v nezamestnanosti na 005, 
úrazové poistenie na 003. 
 
Metodický pokyn pre odmeňovanie a prihlasovanie zapisovateľov volebných komisií do SocPo je prístupný na 
internetovej stránke sociálnej poisťovne. 
 
Príklad vyplnenia dátumov pri použití nepravidelného príjmu pre zapisovateľa volebnej komisie: 
Dátum uzatvorenia pracovného pomeru 1.3.2012, dátum ukončenia pracovného pomeru 31.3.2012. 
Nepravidelný príjem prihlásený od 10.03.2012 do 10.03.2012. 
 
 
 


