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Potvrdenie o zamestnaní (Započtový list) 
 
 Voľba pre vystavenie Potvrdenia o zamestnaní (Zápočtového listu) je prístupná v časti Zamestnanci - 
Prehľad pracovných pomerov - Administratíva. Po zobrazení formulára sa do potvrdenia o zamestnaní 
napočítajú údaje z archívu mzdových zložiek vybraného zamestnanca. Pre správny nápočet údajov musí byť 
doplnený dátum ukončenia pracovného pomeru (údaj v Karte pracovného pomeru). Napočítané údaje je možné 
doplniť alebo zmeniť manuálne. 

 
Prehľad pracovných neschopností (PN) 

Pre správne určenie dľžky trvania a počtu pracovných neschopností sa musia v archíve mzdových 
zložiek nachádzať mzdové zložky kód = 600 s vyplneným údajom Od, Do, KDni a xDen. Program napočítava 
mzdové zložky za posledných 12 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru. Pri mzdových zložkách je 
dôležitý hlavne údaj xDen, ktorý určuje začiatok alebo pokračovanie PN (xDen=1 pre začiatok, xDen>1 pre 
pokračovanie). Zároveň musia byť doplnené aj údaje Od, Do a údaj KDni (kalendárne dni trvania PN). Postup 
vyplňovania PN je popísaný v samostatnej prílohe. Do potvrdenia sa napočítavajú len kalendárne dni od 11 dňa 
trvania PN. Ak PN trvala do 10 dní, nie je zaradená do povrdenia.  
 
Príklad1: V archíve mzdových zložiek sa pre vybraného zamestnanca nachádzajú nasledovné mzdové zložky kód = 600: 
 Od: 01.02.2016, Do: 08.02.2016, xDen: 1, kDni: 8, 
 Od: 01.03.2016, Do: 31.03.2016, xDen: 1, kDni: 31, 
 Od: 01.04.2016, Do: 14.04.2016, xDen: 32, kDni: 14. 
Do potvrdenia program napočíta počet PN=1, trvanie PN od 01.03.2016 do 14.04.2016, kalendárne dni 35.  
 
Príklad2: V archíve mzdových zložiek sa pre vybraného zamestnanca nachádzajú nasledovné mzdové zložky kód = 600: 
 Od: 01.02.2016, Do: 20.02.2016, xDen: 1, kDni: 20, 
 Od: 01.03.2016, Do: 31.03.2016, xDen: 1, kDni: 31, 
 Od: 01.04.2016, Do: 14.04.2016, xDen: 32, kDni: 14. 
Do potvrdenia program napočíta počet PN=2, trvanie 1.PN od 01.02.2016 do 20.02.2016, kalendárne dni 10, trvanie 2.PN od 
01.03.2016 do 14.04.2016, kalendárne dni 35.  
 
Zrážky zo mzdy 

Do tejto časti potvrdenia program napočítava mzdové zložky s kódom 800, 801, 803, 804 a 810. Do 
údaja Mesačne je doplnená výška mesačnej zrážky, do údaja Zrazené spolu je doplnený súčet všetkých zrážok 
za daný kód MZ. Ostatné údaje je podľa potreby možné doplniť manuálne. 
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