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Vážený užívateľ programu, 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2022/04 podľa adresárov:    
             
KEO-WIN 

MZD-A1005 – Mzdy2022 v1.0.0.5 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je min. v1.0.0.2) 
VYK-I5002 – Účtovné výkazy v5.0.0.2 – inštalácia (požadovaná verzia na disku nie je) 

 
UPOZORNENIE ! Pri aktualizovaných moduloch, je potrebné skontrolovať požadovanú verziu na Vašom počítači. 
V prípade, že požadovaná verzia nebola nainštalovaná, aktualizáciu nie je možné previesť ! Pred  spustením 
inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-WIN musí byť ukončený ! 
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 KEO-WIN \ MZD-A1005 – Mzdy2022 v1.0.0.5 zo dňa 27.07.2022 
 
Zmeny v programe v1.0.0.5: 
 
• Daňový bonus od 01.07.2022. Pri výpočte miezd upravená kontrola daňového bonusu podľa veku na nové sumy 

platné od 01.07.2022. Doplnená nová kontrola na maximálnu sumu daňového bonusu vypočítavanú z čiastkového 
základu dane.  

• Nové tarifné stupnice pre verejnú službu a pedagogických zamestnancov platné od 01.07.2022. 
• Nové tlačivo pre potvrdenie o zdaniteľných príjmoch POT39_5v22 júl-december. 
  
Zmeny v programe v1.0.0.4: 
 
• V prílohe mesačného výkazu pre sociálne poistenie (pravidelný aj nepravidelný príjem) boli sprístupnené 

editovateľné položky „Platí OSP“, „Platí OFP“ pre označenie platcu osobitného sociálneho poistenia (obecná 
polícia) a poistného pre financovanie podpory v čase skrátenej práce.  

• V prílohe mesačného výkazu pre zdravotné poistenie boli rozšírené názvy jednotlivých stĺpcov. Formulár je možné 
v prípade potreby zväčšiť tak aby zobrazoval súčasne všetky stĺpce v jednom zobrazení. Zároveň bola 
sprístupnená editovateľná položka „Skrátená práca“ pre označenie zamestnanca, ktorému bola v mesiaci 
vyplácaná podpora v čase skrátenej práce (par.142 ods.5 Zákonníka práce). 

 
Zmeny v programe v1.0.0.3: 
 
• Internetové tlačivo pre Ročné hlásenie dane zo závislej činnosti (pre používateľov, ktorí neodovzdávajú výkaz 

elektronicky). 
• Úprava exportu výkazu pre ZdrPo v prípade PFP a použitia odpočítateľnej položky. 
 
 
Adresár KEO-WIN \ VYK-I5002 – Účtovné výkazy v5.0.0.2 zo dňa 10.07.2022 
 
Zmeny v programe v5.0.0.2: 
 
• Úprava riadiacich súborov (Fin 3-04, Fin 4-04).   
 

Doplnené riadky do výkazu Fin 3-04: 
 

Riadok 006 Stĺpec 12 SU 381 AU 980 

       020        12    381    980 

       034        12    381    980 
 
 Doplnené riadky do výkazu Fin 4-04:  

 
Riadok 009 Stĺpec 29 SU 321 AU 980 

       010        29    321    980 

       012        29    321    980 

       013        29    321    980   

       014        29    321    980   

       023        29    321    980 

       024        29    321    980 



 

 

       026        29    321    980 

       027        29    321    980 

       028        29    321    980 

       037        29    321    980 

       038        29    321    980 

       040        29    321    980 

       041        29    321    980 

       042        29    321    980  
 
Uvedené riadky sú k dispozícii po doplnení vlastných anal.účtov do políčka AU. 

 V prípade nejasností kontaktujte telefónne číslo 0918115010. 
  
• Upresnenie k úprave riadiaceho súboru pre Fin 6-04. 


