
MZDY  V21.01 – SP03

Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

MZDOVÁ AGENDA

1. Upravená modifikáciu údajov tak, aby neskončila, ak nejaký typ súborov nie je.
2. Stravné je možné zadávať aj pomocou INSERT, nielen prvotným vytvorením - napr. nový zamestnanec.
3. V multi verzii opravené prvotné vytvorenie databázy pre stravné
4. Opravený export RLFO do SP – ponúka sa pre export len mesačný súbor RLFO
5. Do Evidencie prekážok bol doplnený nový kód „PVZ“ -  Pracovné voľno na žiadosť zamestnanca ZP §141 ods.3
písm. c). Do výpočtu miezd sa prenáša do 100% prekážok.
5. Upravený export RLFO do Sociálnej poisťovne. Vzhľadom na dve nové novely (dlhodobé ošetrovné a predĺženie
podporného obdobia) Sociálna poisťovňa vytvorila novú XSD schému pre RLZEC – verzia 2021_1, kde sa pridávajú
dva nové typy prerušenia:

12 - prerušenie od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm.
a) druhom bode zákona v znení neskorších predpisov do skončenia tohto ošetrovania. (Upozornenie: Tento dôvod
prerušenia uvádzať iba za obdobie od 1. apríla 2021).

13 -  prerušenie  odo  dňa  nasledujúceho  po  uplynutí  predĺženého  podporného  obdobia  na  čerpanie
nemocenského, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich
mesiacov  od  jej  skončenia  podľa  §  293fec  zákona  o  sociálnom  poistení  v  znení  zákona  č.  130/2021  Z.  z.
(Upozornenie: Tento dôvod prerušenia uvádzať  iba za obdobia od 1. mája 2021, ak uplynulo predĺžené podporné
obdobie a dočasná práceneschopnosť trvá.)  
Nasadenie tejto zmeny v Sociálnej poisťovni sa predpokladá od 18.5.2021

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. Samozrejme spomínaná úprava bude
súčasťou aj nasledujúcej aktualizácie , 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.


