
Čo je nové v aktualizácii PROLMY (mzdy) zo dňa 29.06.2017 

 

I. Kontrola poberania daňového bonusu – upozornenie na 

dosiahnutie  veku 25 rokov dieťaťa. 

 

Verzia 9.71 – aktualizácia miezd (aplikácia zo dňa 29.6.2017) obsahuje kontrolu na dosiahnutie veku 

dieťaťa 25 rokov pre účely daňového bonusu. 

Podľa § 33 ods.(2)o dani z príjmov  a súvisiacich predpisov sa za vyživované dieťa považuje dieťa do 

dosiahnutia 25 rokov, sústavne sa pripravujúce štúdiom  (bližšie viď  §3  zákona č. 600/2003 

o prídavku na dieťa). Následne § 33 (ods.5) zákona o dani z príjmov hovorí o tom, že daňovníkovi 

možno znížiť daň o daňový bonus za taký mesiac, na ZAČIATKU ktorého boli splnené podmienky na 

jeho uplatnenie. V zmysle metodického pokynu Finančnej správy daňovník, ktorého dieťa, ktoré 

študuje a uplatňuje si naňho daňový bonus,  prvého v mesiaci dosiahne vek 25 rokov, už nemá 

v mesiaci narodenín nárok na priznanie daňového bonusu. Dieťa narodené druhého až posledného 

dňa v mesiaci má poslednýkrát nárok na daňový bonus v mesiaci narodenia. 

 

1. V zmysle horeuvedeného sme pripravili jednorázovú kontrolu uplatňovaného bonusu na 

dosiahnutie veku 25 rokov, a taktiež od tejto verzie je zapracovaná kontrola dosiahnutia  veku  pri 

uplatňovanom bonuse za konkrétny mesiac vo funkcii „Kontrola výplat“. 

Po nainštalovaní verzie z 29.6.2017 prebehne kontrola všetkých aktívnych daňových bonusov na 

dosiahnutie veku 25 rokov k poslednému dňu mesiaca, v ktorom prvýkrát spustíte PROLMY po 

nainštalovaní programu obsahujúcom túto kontrolu.  

 

Táto jednorázová prvotná kontrola sa spustí vojdením do modulu PROLMY. 

Ak program žiadny aktívne poberaný bonus pre dieťa, ktoré dosiahlo 25 rokov nenájde, tak nič 

nevypíše. 

Ak však program nájde aktívne uplatňovaný bonus u pracovníkov, ktorí v mesiaci výplat sú 

v pracovnom pomere, tak na to upozorní  výpisom zoznamu detí, ktoré už do konca aktuálneho 

systémového mesiaca dosiahlo 25 rokov, a stále má aktívny daňový bonus. Zoznam môžete vytlačiť. 



Je v ňom uvedený pracovník, meno a narodenie dieťaťa, a mesiac v ktorom už nemá nárok na daňový 

bonus kvôli dosiahnutiu 25 rokov.: 

 

 

 

 

 

Ak ste si zoznam vytlačili, treba záznamy zo „Zoznamu chybných bonusov“ vymazať pomocou „M-

zmaž“, aby sa už zoznam chýb neukazoval. Ak záznamy nezmažete, pri každom spustení PROLMY sa 

pôvodný výpis chýb objaví.  

 

2. V rámci aktualizácie sme zapracovali aj bežnú kontrolu na dosiahnutie veku 25 rokov, ktoré má 

vplyv na uplatnenie bonusu v bežnom mesiaci. Kontrola sa spúšťa s upozornením pri spúšťaní funkcie 

„Kontrola výplat“. Ak program nájde, že kvôli dosiahnutie 25r.veku už nie je nárok v bežnom mesiaci, 

tak vás na to upozorní podobnými hláškami: 

 



 

 

 

Ukončenie nároku na daňový bonus a jeho uplatnenie musíte do karty zapísať ručne (program 

ukončenie nevykoná automaticky). A po úprave nároku na daňový bonus v karte spustite „Prepočet 

výplat“, alebo zmažte výplatu, a nanovo ju vytvorte. Potom znovu spustite kontrolu výplat.  

 

II. Nová tlačová zostava – zoznam detí 

V časti Vstup/oprava – Pracovníci – Karta, alebo Spracovanie – výber pracovníkov je možné  vytlačiť 

dva nové zoznamy na zobrazených alebo označených pracovníkov, a to zoznam zapísaných detí, resp. 

zoznam zapísaných detí s nárokom na bonus. Nové tlačové výstupy sa nachádzajú na konci zoznamu 

tlačových výstupov. 

 

III. TREXIMA - Nový zoznam škôl v šk.roku 2016/17  

Trexima nám dodala nový zoznam škôl (odborov) platných pre študentov končiacich v školskom roku 

2016/17, ktorý sme zapracovali do programu. Ak budete prijímať absolventov škôl a máte povinnosť 

spracovávať štatistické hlásenie ISCP – Cena práce, tak musíte mať nainštalovanú túto verziu. 

 



IV. Zvýšenie životného minima 

Zákonom č. 173/2017 sa od 1.7.2017 zvýšilo životné minimum zo 198,09 na 199,48 Eur.  

 

 


