Nové kódy dochádzky súvisiace so šírením ochorenia COVID-19
V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 pribudli v moduloch Personalistika a Mzdy
od 30.3.2020 nové kódy dochádzky:
CHK - Choroba - karanténa,
OK - Ošetrovanie člena rodiny - karanténa,
PK - Dôležité prekážky v práci zamestnávateľ.
Upozorňujeme, že nasledujúce informácie sme získali z oficiálne dostupných zdrojov
a snažili sa ich zjednodušiť a sprehľadniť na použitie v URBIS. Ich presné znenie nájdete
na oficiálnych stránkach zodpovedných štátnych inštitúcií:
1. Stránky MPSVR https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialnaoblast/pracovna-oblast/osetrovne-nemocenske/
2. Stránky Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/
Pri CHK nevypláca náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti prvých 10 dní
zamestnávateľ.
Môže sa používať od 27.3.2020, a to len vtedy, ak má zamestnanec diagnostikovanú
chorobu COVID-19, alebo je v karanténe z dôvodu ochrany pred koronavírusom.
Pri ostatných diagnózach sa používa kód dochádzky CH.
Pri OK sa po 10-tom dni zamestnancovi neprerušuje poistenie.
Môže sa používať počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia), ktorá súvisí
so šírením ochorenia COVID-19, a to len vtedy, keď:
- zamestnanec ošetruje choré dieťa do dovŕšenia 16. roku veku,
- sa zamestnanec stará o dieťa do 11 rokov veku v čase, keď je škola/škôlka uzavretá na
základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Pri ostatných diagnózach sa používa kód dochádzky O.
PK sa môže používať od 16.3.2020, a to vtedy, ak je prekážka v práci na strane
zamestnávateľa z dôvodu ochrany pred koronavírusom (zamestnanci nepracujú, pretože
povaha ich práce neumožňuje prácu z domu) a náhrada príjmu je vo výške 100 %.
Pri práci z domu (home office) sa v dochádzke nezadáva žiadny kód.
Úpravy platné od apríla 2020:
V súvislosti s novelou 66/2020 Z. z. Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 4.4.2020,
pribudol nový kód dochádzky:
PKPER Dôležité prekážky v práci perc. zam-teľ.
V ponuke Číselníky – Výplatné útvary (strediská) pribudli nové polia:
• % náhrady prekážky v práci – zadáva sa výška percenta náhrady prekážky v práci
na strane zamestnávateľa (80 %, prípadne 60 % pri kolektívnej zmluve...)
• Uplatniť minimálnu mzdu – zaškrtne sa v prípade, ak sa má pri výpočte náhrady
prekážky v práci na strane zamestnávateľa použiť minimálna mzda (pri kolektívnej
zmluve sa nemusí uplatňovať pri náhrade prekážky v práci na strane
zamestnávateľa minimálna mzda).
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Použitie kódu dochádzky PKPER v module Mzdy
Kód dochádzky PKPER sa zadáva na pracovné dni, počas ktorých mal zamestnanec
pracovať, no nepracoval z dôvodu prekážky práci na strane zamestnávateľa. Tento kód
sa môže používať od 4.4.2020, keď nadobudla účinnosť novela 66/2020 Z. z. Zákonníka
práce. Do 3.4.2020 sa má používať kód PK.
Výklad novej legislatívy ohľadne sviatku nie je jednoznačný.
1. Ak má byť sviatok platený 100 % priemerom, tak na dni sviatku sa v dochádzke
nezadáva nič a program automaticky použije pri výpočte náhrady za sviatok 100 %
priemeru.
2. Ak má byť sviatok platený 80 % (60 %) priemerom, tak je potrebné na deň sviatku zadať
nový kód dochádzky PKPER, ručne vyplniť dni a hodiny a pri výpočte program použije 80 %
(60 %) priemeru.
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