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METODICKÉ USMERNENIE TÝKAJÚCE SA MODULU M02 MZDY  

ČÍSLO 5/2023  
Verifikácia a kontrola migrovaných dát do Infotypu 0057 Členstvá po ostrej migrácii z pôvodného 

ekonomického systému do Centrálneho ekonomického systému 
 

Organizácia pristupujúca do Centrálneho ekonomického systému (CES) má prístup do 

produktívneho prostredia CES s účinnosťou od 2.1.2023. Prvou úlohou mzdára po prihlásení sa do 

produktívneho prostredia CES, je verifikovať a skontrolovať mzdové dáta extrahované a následne 

migrované z pôvodného ekonomického systému do CES. Správnosť migrovaných mzdových dát 

odporúčame verifikovať a kontrolovať po jednotlivých mzdárskych Infotypoch. 

Infotyp 0057 Členstvá je určený pre zadávanie príspevkov pre členstvá v odboroch. Pri verifikácii a 

kontrole dát v tomto Infotype je dôležité: 

 skontrolovať, či všetky polia, ktoré boli vyplnené v pôvodnom ekonomickom systéme, 

sú správne vyplnené aj v CES a prípadné chyby hneď aj opraviť, 

 zadať mzdové dáta do polí, ktoré boli vyplnené v pôvodnom ekonomickom systéme 

a v CES ostali po migrácii dát nevyplnené. 

 

Úlohou mzdára je verifikovať a skontrolovať všetky polia Infotypu 0057 Členstvá, ktoré by mali byť 

z pôvodného ekonomického systému do CES plnohodnotne zmigrované. V Infotype môže mať 

zamestnanec založený iba jeden záznam, nakoľko má zamestnanec v danom čase odborový príspevok 

vždy len do jednej odborovej organizácie. Osobitnú pozornosť pri kontrole odporúčame venovať 

poliam: 

 Platné, ktoré definuje platnosť dát v čase (od – do). Po ostrej migrácií dát by mali byť tieto 
polia vyplnené hodnotami 01.01.2023 – 31.12.9999. 

 Mzdový druh, je vždy „8A99 Odbory členské v %“. 

 Kľúč príjemcu, určuje kód príslušnej odborovej organizácie. Pre každú odborovú organizáciu je 
v číselníku vytvorený samostatný kľúč príjemcu. Pole sa vypĺňa výberom hodnoty z číselníka. 
 

Verifikáciu a kontrolu dát odporúčame vykonať prostredníctvom nástroja Query, prostredníctvom 

štandardných zostáv, ale predovšetkým cez transakciu PA30 Údržba personálnych kmeňových dát 

priamo v Infotype 0057 Členstvá. V prípade, že by chcel mzdár vykonať vizuálnu kontrolu 

zmigrovaných dát porovnávaním výplatných pások za mesiace december 2022 a január 2023, 

neodporúčame tento postup, nakoľko nebude tento spôsob kontroly možný. Spustenie simulácie 

zúčtovania miezd za január 2023 a kontrola cez zobrazenie výplatnej pásky na obrazovke, nie je možná 

z dôvodu prebiehajúcej kontroly a opravy ešte decembrových mzdových dát v CES. Spustenie simulácií 

bude možné až po vizuálnej kontrole a oprave dát odporúčaným postupom. 

V prípade, že mzdár zadával dáta do Infotypu 0057 Členstvá po extrakcii dát (po 20.12.2022) 

z pôvodného ekonomického systému do CES, a teda nemohli byť tieto dáta do CES migrované, založí 

mzdár tieto dáta manuálne aj do CES. 
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Na kontrolu prenesených / neprenesených záznamov z pôvodného ekonomického systému, sú 

zároveň vytvorené aj nové transakcie, ktorých používanie je popísané v používateľskej príručke 

dostupnej tu. 

Mzdové údaje z pôvodného ekonomického systému by mali byť do CES plnohodnotne 

zmigrované. V prípade chýbajúcich alebo nesprávne zmigrovaných dát, je potrebné chyby hneď 

opraviť. 

 

https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_hr_kontrola-po-migraciach-moduly-m01-m03-v01.pdf

