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Spôsob úhrad miezd za mesiac december 2022 pre rozpočtové a príspevkové organizácie 
pristupujúce do Centrálneho ekonomického systému od 2.1.2023 

 
 

V súlade s prechodom do produktívnej prevádzky Centrálneho ekonomického systému 

(CES), sa bude výpočet miezd za zúčtovacie obdobie december 2022 realizovať ešte v súčasných 

ekonomických systémoch. V CES sa bude prvýkrát realizovať výpočet miezd až za zúčtovacie 

obdobie január 2023. 

Zo strany organizácií pristupujúcich do CES od 2.1.2023, je preto potrebné zúčtovať 

mzdy za december 2022 a následne realizovať aj úhradu miezd ešte zo súčasného 

ekonomického systému. 

 
Rozpočtové organizácie: 
 

o zrealizujú prevod na depozitný účet štandardným spôsobom zo súčasného 
ekonomického systému tak, aby bol zrealizovaný do 30.12.2022 (vrátane). Výpis 
výdavkového účtu na depozitný účet je potrebné načítať a zaúčtovať ešte 
v súčasnom ekonomickom systéme. 

o výplaty a odvody z depozitného účtu v januári 2023 zrealizujú tiež zo súčasného 
ekonomického systému, rovnako ako na prelome predchádzajúceho roka. Výpis 
z depozitného účtu o úhrade miezd a odvodov z depozitu, sa načítava a účtuje už 
v CES. 
 

Príspevkové organizácie: 
 

o ktoré nerobia prevod prostriedkov na mzdový účet: 
odošlú výplaty a odvody v januári 2023 zo súčasného ekonomického systému, 
rovnako ako na prelome predchádzajúceho roka. Výpis z bežného účtu o úhrade 
miezd a odvodov sa načítava a účtuje už v CES. 

o ktoré robia prevod prostriedkov na mzdový účet:  
 urobia tento prevod ešte v decembri 2022 tak, aby bol zrealizovaný do 

30.12.2022 (vrátane). Výpis z bežného účtu na mzdový účet je potrebné 
načítať a zaúčtovať ešte v súčasnom ekonomickom systéme. 

 odošlú výplaty a odvody v januári 2023 zo súčasného ekonomického 
systému, rovnako ako na prelome predchádzajúceho roka. Výpis zo 
mzdového účtu o úhrade miezd a odvodov sa načítava a účtuje už v CES. 

 

Prípadné opravy a zmeny dát nevyhnutné pre správne spracovanie miezd, bude možné 

realizovať ešte v súčasnom ekonomickom systéme aj v mesiaci január 2023 a to až do odoslania 

miezd za mesiac december 2022. V tomto prípade sa všetky úpravy predpisov musia zaúčtovať 

v súčasnom ekonomickom systéme (vystornovať pôvodný predpis, zrealizovať opravy a na ostro 



zúčtovať opravovaných zamestnancov, vytvoriť nové časové značky a zaúčtovať nový predpis). 

V prípade potrieb dotovania depozitného alebo mzdového účtu z dôvodu úpravy pôvodného 

predpisu, je potrebné vykonať zadanie manuálnej úhrady v prostredí ManEX. 

Z dôvodu eliminovania manuálnych úprav cez opravné mzdové druhy založených už do 

produktívneho prostredia CES, odporúčame na úrovni organizácií pristupujúcich do CES 

identifikovať a následne aj interne usmerniť včasné dodanie podkladov a bezodkladné 

nahlasovanie zmien v termínoch tak, aby boli všetky relevantné mzdové dáta do stanoveného 

termínu zapracované. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť odporúčame, aby všetky potrebné 

mzdové dáta boli spracované ešte v súčasných ekonomických systémoch do 30.12.2022.  

Komplexný proces zúčtovania miezd za mesiac december 2022, od ich spracovania až 

po ich vyplatenie, prebehne v organizáciách pristupujúcich do CES rovnakým spôsobom, akým 

ho organizácia realizovala v minulosti v zúčtovacom období december a to ešte na súčasnom 

informačnom systéme. Prvé zúčtovanie miezd v CES prebehne až za zúčtovacie obdobie 

január 2023. 

 


