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1 Zmeny od 01.07.2021 

Zmeny od 01.07.2021 

Daňový bonus od 01.07.2021 

S účinnosťou od 1. júla 2021 sa zavádza možnosť odpočítania 1,7-násobku daňového 

bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku.  

Daňový bonus za mesiace júl až december 2021: 

 na vyživované dieťa do 6 rokov veku – 46,44 eur, 

 na vyživované dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku – 39,47 eur, 

 na vyživované dieťa nad 15 rokov veku – 23,22 eur. 

Suma životného minima platná od 1.7.2021 do 

30.6.2022 

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je 

suma alebo úhrn súm: 

 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 

 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. 

Prvá pomoc ++ od 01.07.2021 

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 9.6.2021 rozhodla o predĺžení projektu "Prvá pomoc" 

na mesiace júl - december 2021. 

Zásadnou novinkou je to, že od júla sa napojila "Prvá pomoc" na celonárodný Covid 

automat. To znamená, že výška príspevkov bude závisieť od toho, aký bude v 

príslušnom mesiaci na celonárodnej úrovni stanovený stupeň varovania. 
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2 Novinky v programe EcoSun PAM 

Novinky v programe EcoSun PAM 

Zmeny v systémovom nastavení PAM 

Nastavenie príplatkov 

Pre zjednodušenie nahrávania do programu príplatkov za sobotu, nedeľu a pohotovosť si 

do systému nastavíte hodnoty príplatkov / hodinu a následne nahrávate zamestnancom 

len hodiny. 

Príplatky nastavíte cez SYSTÉM - NASTAVENIE APLIKÁCIE – PAM - NASTAVENIE 

PAM 

 

Obrázok 1. Nastavenie príplatkov 

K tomu sme vytvorili nové odchýlky- hodinové: 

 10322 – Príplatok za pohotovosť- hod. 

 2031 – Príplatok za sobotu -hod. 

 2131 – Príplatok za nedeľu -hod. 

Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa 

S účinnosťou od 1.1.2020 bola na základe novely Zákonníka práce (zákon č. 380/2019 

Z.z.) navýšená dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov, 

ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa, konkrétne dovolenka 

zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov 

veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov. 

V novele Zákonníka práce sa po novom presne vymedzuje, v akom momente získa 

zamestnanec právo na zvýšenie základnej výmery dovolenky a v akom rozsahu. Čo 

znamená, že zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa a ktorý ešte nedovŕšil 33 rokov má 

nárok na zvýšenú dovolenku, od dátumu, kedy to oznámi zamestnávateľovi. Preto v 

záložke rodinný príslušníci pribudol Nárok na zvýšenú dovolenku OD.  

Vzorec nároku: Počet kalendárnych dní starostlivosti o dieťa v roku/365 x 5 dní = 

Nárok na zvýšenú dovolenku 
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3 Novinky v programe EcoSun PAM 

 

 

Obrázok 2. Nárok na zvýšenú dovolenku OD 

OŠETROVNÉ od 01.04.2021 

Krátkodobé ošetrovné 

Zákon predlžuje dobu nároku na ošetrovné (z 10) na maximálne 14 kalendárnych dní 

Používame Neprítomnosť: Ošetrovné 14d 

Dlhodobé ošetrovné 

Nárok na dlhodobé ošetrovné má poistenec, ak ošetruje  choré osoby, ktorých zdravotný 

stav podľa potvrdenia príslušného lekára vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z 

dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak 

(ošetrovaný) neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom. 

Používame Neprítomnosť: Ošetrovné 90d 
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4 Často riešené problémy 

Často riešené problémy 

Tvorba ELDP 

Pri  tvorbe ELDP ako prvé musíme otvoriť záložku Pracovné pomery, určiť zamestnanca 

a kliknúť na záložku Evid. listy dôch. poistenia. 

 

Obrázok 3. Tvorba ELDP 

V prípade ak nemáte načítane roky, alebo Vám nejaký rok pracovného pomeru chýba  

kliknete podľa potreba na Prepočítaj ELDP za aktuálny rok, alebo Prepočítaj ELDP 

za všetky roky.  

Riadky / roky v ELDP sa dajú manuálne upravovať tak, že na daný riadok rok dva krát 

kliknete. 

 

Obrázok 4. Evidenčný list dôchodkového poistenia 
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5 Často riešené problémy 

Používanie pomocných tabuliek v záložke Spracovanie 

miezd 

Pomocné tabuľky v MENU PP 

 

Obrázok 5. Pomocné tabuľky v MENU PP 

 

Pomocné tabuľky vo FUNKCIÁCH 

 

Obrázok 6. Pomocné tabuľky vo FUNKCIÁCH 

 

Rýchla kontrola neprítomnosti za predošlé obdobie 

 

Obrázok 7. Rýchla kontrola neprítomnosti za predošlé obdobie 

 


