
MZDY  V21.01 – SP02

Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA

1. Upravený výpočet hodinovej mzdy pri skrátenom úväzku.
2. Doplnenie výpočtu pre 1. pomoc ++ platnú pre obdobie od 01.02.2021 do 30.06.2021.
3. Doplnený doplatok do minimálnej mzdy pre VS.
4. Ošetrený import IČPV zo SP LEN pre MULTI verziu, kedy sa nesprávne podhodila cesta pre import (^L).
5. Ošetrený trvalý pobyt pre cudzincov (Osobné údaje) – Kód obce sa kontroluje len pre Slovensko.
6. Rozšírený  stĺpec  pre  zostatok  starej  dovolenky  +  upravené  tlačové  zostavy  pre  výplatné  pásky  a  zostatky 
dovolenky.
7. Doplnený nový stĺpec príspevok na stravovanie, ktorý obsahuje príspevok zamestnávateľa aj príspevok zo SF na  
stravu (namiesto gastrolístkov).
8. Vytvorenie pomocnej  evidencie pre evidenciu príspevkov na stravovanie.  Z toho dôvodu bolo do konfigurácie 
programu doplnený príspevok zamestnávateľa aj zo SF na 1 deň, aby bolo možný automaticky výpočet príspevku na  
stravu. Podobne bola rozšírená definícia dokladu pre PÚ o položku Stravné. Stravné bolo doplnené aj do mzdových 
listov. Súčasne bola doplnená možnosť podľa plánovacieho kalendára doplniť počet dní pre zálohu na stravovanie pre  
nasledujúci mesiac.
9. Upravená mesačná uzávierka, ktorá automaticky vytvorí súbor pre Evidenciu príspevku na stravu na ďalší mesiac 
len pre tých zamestnancov, ktorí majú v osobných údajoch nastavený príznak Príspevok na stravu = „F“.

Upozorňujeme Vás na sledovanie nášho webového sídla www.ifosoft.sk, kde budú uverejňované zmeny 
programového vybavenia. Nájdete na ňom aj ponuku termínov školení k mzdovej agende IFOsoft.

Ak vo voľbe Konfigurácia a údržba systému – Konfigurácia programu – Kontrola SP na www.ifosoft.sk ste 
zadali„A“, program vykoná automatickú kontrolu aktualizácií  (SP) na webovom sídle  www.ifosoft.sk a to pri prvom 
štarte programu mzdy v danom dni. Podmienkou automatickej kontroly aktualizácií je okrem spomínaného príznaku 
„A“ aj prístup na internet – počítač musí byť pripojený na internet. Avšak aj v tomto prípade sa môže stať, že po 
zverejnení našej aktualizácie miezd, napr. FSSR vydá usmernenie nasledujúci deň po našej aktualizácii. V takomto  
prípade zmenu operatívne doplníme do existujúcej aktualizácie (o čom Vás budeme informovať aj na našom webovom 
sídle).  V  danom prípade  bude  potrebné  znova  nainštalovať  aktuálnu  aktualizáciu  SP01.  Samozrejme  spomínaná 
úprava bude súčasťou aj nasledujúcej aktualizácie SP02, ktorá však nemusí byť sprístupnená obratom po zverejnení 
opravy FSSR.

V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle: www.ifosoft.sk. 
Ak by ste sa dostali k novým poznatkom Vy, prosíme Vás o zaslanie informácie na našu e-mailovú adresu 
ifosoft@ifosoft.sk.

Vaše nejasnosti a otázky týkajúce sa softvéru volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497 alebo  
pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu.
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