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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Na stretnutí bola odprezentovaná práca v mzdovom programe Olymp. Princíp tvorby miezd sa žiaci 

teoreticky učia na predmete EKO, prakticky si žiaci učivo precvičujú  na hodinách ICR. Dnes je celá 

mzdová evidencia vedená v softvéri. Žiaci postupne nadobúdajú konkrétnu predstavu o práci 

personálneho a mzdového oddelenia.  Počas stretnutia sme diskutovali o možnosti tento program 

vyučovať na hodinách EKO, aby učitelia priamo prepájali teoretické vedomosti s praxou, vypočítali 

mzdu, tvorili so žiakmi požadované výkazy a exporty pre ďalšie inštitúcie.  

Kľúčové slová: 

• mzdová agenda, Olymp, karta zamestnanca, výpočet  miezd, tlačové zostavy 

Použité skratky: 

ICR – informatika v cestovnom ruchu 

EKO – ekonomika 

SW - softvér 

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Ukážka práce v mzdovom programe Olymp 

2. Diskusia  

3. Záver 

Hlavná téma stretnutia: 

Výmena skúsenosti pri používaní mzdových programov 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Prácu v mzdovom programe Olymp nám odprezentovala kolegyňa Ing. Slavomíra Turčinová, 

ktorá vyučuje mzdy teoreticky na hodine EKO v V. ročníku a prakticky na hodinách ICR tiež 

v V. ročníku. Dôležitým modulom programu Olymp je Personalistika, kde sa evidujú 

zamestnanci a ich pracovné pomery. Do informačného systému sa pridávajú napríklad: 

pracovné úväzky, stupeň náročnosti, dohodnutá mzda, začiatok a koniec pracovného pomeru, 

kvalifikácia, dovolenka,  dohoda o hmotnej zodpovednosti, ďalej sú to rodinné údaje - hlavne 

deti kvôli daňovému bonusu, mzdové údaje, jednotlivé zložky mzdy, príspevky na stravu, 

príplatky, sviatky, prekážky v práci, zrážky zo mzdy napr. stravné a iné. Je veľmi dôležité 

mať správne zadané všetky údaje do systému, aby mohol správne prebehnúť výpočet mzdy. 

Každý mesiac sa vygeneruje na základe zadaných údajov mzda zamestnancovi. Okrem 

výpočtu mzdy tento program umožňuje vykonávať ďalšie administratívne úkony - vytvoriť 

prihlášku resp. odhlášku do sociálnej a zdravotnej poisťovne, vytvoriť pracovnú  zmluvu, 

evidovať pracovné pomôcky, odosielať elektronicky výplatné pásky, vykonať ročné 

zúčtovanie dane. Tlačové zostavy sú prehľadné, Olymp je prepojený s Omegou – podvojným 

účtovníctvom. Tvorca SW reaguje na všetky zmeny legislatívy a program v prípade potreby 

upgraduje.  

2. Diskutovali sme  o potrebe vytvoriť vzdelávací priestor pre praktickú výučbu Olympu v rámci 

predmetu Ekonomika, keďže celá personálna a mzdová agenda sa spracováva na počítači.   

3. V závere sme zhodnotili, že vyučovať Olymp je potrebné vo väčšej miere. Dnes v tematickom 

pláne ICR máme na to vyčlenených 9 hodín na záver roka, kedy ta pozornosť žiakov už nie 

je dostatočná. Obsah predmetu ICR už nedovoľuje viac navyšovať hodiny v prospech 

Olympu.  

13. Závery a odporúčania: 

1. Odporúčame vyučujúcim predmetu EKO, aby vo vyučovaní svoju pozornosť zamerali na 

analýzu údajov v tlačových zostavách a exportoch, napr. aby žiaci dokázali analyzovať 

výplatný lístok zamestnanca. 

2. V ďalšom roku budeme pokračovať vo vyučovaní programu Olymp, keďže je komplexný, 

existuje zdarma školská verzia programu a organizujú sa každoročne bezplatné semináre pre 

pedagógov.   
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