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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nový vzhľad systému Humanet 

Najvýraznejšou zmenou v tomto update je zmena vzhľadu stránok systému Humanet. Nový vzhľad je nielen 
moderný, ale pre užívateľa aj variabilnejší. Užívateľ má možnosť vybrať si zo štyroch farebných verzií 
vzhľadu. 

 

Okrem nového farebného prevedenia je v novom vzhľade vylepšené usporiadanie niektorých ovládacích 
prvkov tak, aby bolo ovládanie jednoduchšie a intuitívnejšie. 

Novým ovládacím prvkom je výberový zoznam v hlavičke evidencie Osoba, Rola, Mzdy, pomocou ktorého sa 
môže užívateľ prepnúť v rámci otvorenej záložky na ktorýkoľvek iný záznam podľa vlastného výber. 
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Kliknutím na kláves ESC sa textový reťazec odstráni a užívateľ môže zadaním nového reťazca vyhľadať iný 
záznam. Pritom môže zadať akýkoľvek textový reťazec, ktorý obsahujú údaje záznamov z výberového 
zoznamu. 

 

2 Legislatíva 

2.1 Nové tarifné tabuľky platné od 1. júla 2015, aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek 
a prepočet zložiek mzdy 

Nariadením vlády SR č. 393/2014 boli zverejnené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme platné od 1. júla 2015. 

V tejto súvislosti boli do voľby Pomocné dáta PAM/ Tarifné tabuľky pridané nové tabuľky 

 

Aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy 

Zároveň bola aktualizovaná funkcia hromadného zápisu nových tarifných tabuliek a aktualizácie súm PAM 
položiek. Kliknutím na voľbu Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa zobrazí 
formulár Aktualizácia tarifných tabuliek a zložiek mzdy. V políčku Platnosť aktualizácie od zadajte dátum, 
odkedy sa majú údaje z nových tabuliek zapísať do voľby Rola/Platy a mzdy a kliknite na tlačidlo 
Aktualizovať. 

UPOZORNENIE: Aktualizáciu odporúčame vykonať až po prechode do júla 2015. 

 

O ukončení aktualizácie systém užívateľa informuje zobrazením oznámenia Aktualizácia tarifných tabuliek 
a zložiek mzdy ukončená. 

Funkciou Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové 
zaradenie zamení posledná platná tabuľka za novú tabuľku. Tá sa zobrazí v políčku Tarifná tabuľka. 
Zároveň sa aktualizuje hodnota PAM položky Platová tarifa. Ak ste mali zadanú aj PAM položku Zvýšenie 
platovej tarify za prax, alebo iné položky, ktoré vychádzajú zo sumy platovej tarify, systém automaticky 
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zaktualizuje hodnoty týchto položiek. Zároveň sa zaktualizujú sumy nápočtových položiek DEKRETOVANÝ 
PLAT MESAČNÝ CELKOM, DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOM a FUNKČNÝ PLAT. 

Nepôjde do listu MSSR 

Po ukončení aktualizácie tarifných tabuliek si môžete pre kontrolu správneho zápisu priradenej tabuľky 
spracovať univerzálnu riadkovú zostavu Zaradenie zamestnancov, ktorú nájdete vo voľbách Personálne 
údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Zostavu spracujte 
k dátumu historickej platnosti od 1.7.2015. 

Pre účely spracovania platovej inventúry je nadefinovaná riadková zostava Platová inventúra, dostupná vo 
voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Aj 
túto zostavu spracujte k dátumu historickej platnosti od 1.7.2015. 

 

Ako program postupuje pri spustení funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy: 

1. program načíta zoznam aktívnych rolí; 

2. program zistí pre každú rolu aktuálne platnú tabuľku na záložke Rola/ Platy a mzdy záložka/ Platové 
zaradenie; 

3. program nahradí tabuľku s presne definovaným kódom napr. TAB3_03_08 inou tabuľkou s presne 
definovaným kódom napr. TAB3_03_09; to znamená, že ak je v políčku nejaká staršia tabuľka, ako posledná 
platná, tak k aktualizácii tarifnej tabuľky nedôjde; 

4. program zapíše s dátumom uvedeným v políčku Dátum účinnosti tabuľku, číslo triedy a stupeň na záložku 
Rola/ Platy a mzdy záložka/ Platové zaradenie a zároveň prepíše hodnotu tarifného platu na záložke Rola/ 
Platy a mzdy/ Zložky mzdy; 

5. program nakoniec zaktualizuje ostatné PAM položky na záložke Rola/Platy a mzdy/ Zložky mzdy, ktoré 
vychádzajú zo sumy tarifného platu. 

3 Nový spôsob spracovania daňových výkazov technológiou spájania fdf/pdf súborov, 
ktorá odstráni problémy v komunikácii prehliadača a programu Adobe Reader 

Odkedy Finančná správa SR (predtým Daňové riaditeľstvo SR) zaviedla do praxe spracovanie 
skenovateľných predlôh daňových výkazov fdf/pdf technológiu, museli sme riešiť mnohé problémy, 
spôsobené komunikačnými chybami alebo nedostatkami medzi jednotlivými prehliadačmi a programom 
Adobe Reader. 

V tomto update sa nám podarilo problém vyriešiť. Spracovanie daňových výkazov do tlače už bude 
zabezpečovať len systém Humanet, t.j. spracovanie už nebude závislé od prehliadačov a Adobe Readera. 
Spracovanie daňových výkazov do tlače by tak malo už prebiehať vždy bez problémov. 

So zavedením nového spôsobu spracovania daňových výkazov do tlače stratilo opodstatnenie nastavenie 
Zobrazovať stránku na výber FDF súboru vo voľbe Užívateľ/ Užívateľský profil na záložke Prostredie, preto 
bolo označovacie políčko zo záložky odstránené. 

 

 

UPOZORNENIE: Rôzna veľkosť písma v jednotlivých poliach na vyplnenie údajov nie je chybou. 
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4 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

Do sekcie Mzdy Mzdového a účtovného poradcu boli pridané dva aktualizované príspevky: 

- Zoznam kódov typov zamestnancov na sociálne poistenie 
- Platenie odvodov od 1.1.2013 v. 06/2015 

Do sekcie Príručky a návody bola pridaná aktualizovaná príručka Ako začať – personalistika a mzdy v 7_0. 

5 Drobné úpravy a vylepšenia 

5.1 Nové kompatibilné médium SEPA platby pre Poštovú banku 

Do zoznamu spracovateľov príkazu na úhradu bolo doplnené spracovanie xml súboru SEPA platieb do 
Poštovej banky. 

 

5.2 Opis bankového prevodu – uvádzanie osobného čísla a čísla role 

Ak užívateľ potrebuje uvádzať v opise prevodného príkazu číslo role alebo osobné číslo, použije opis vo 

formáte csv. Do súboru tohto formátu sa stĺpec s číslom role načíta len vtedy, keď aspoň jedna evidencia 
role, za ktorú sa spracuje platba do prevodného príkazu, obsahuje číslo role. 

Osobné číslo alebo číslo role môže mať rôzny formát. Napr. obsahovať nuly na začiatku riadku, alebo 
obsahovať pomlčku. Formát súboru csv túto štruktúru osobného čísla resp. čísla role zachová. 

 

Aby sa formát čísel zachoval aj pri otvorení csv súboru v exceli, je potrebné csv súbor do excelu 
naimportovať cez funkciu Údaje/ Importovať textový súbor, pričom pre stĺpce OČ a ČR sa nastaví formát 

údajov v stĺpcoch Text. 

 

http://www.humanet.sk/
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Záznamy sú radené abecedne podľa stĺpca Názov. 

 

Štandardný opis prevodného príkazu v txt formáte údaje o osobnom čísle a čísle role neobsahuje. Záznamy 
sú radené abecedne podľa stĺpca Názov. 

 

Užívateľ má možnosť zobrazovať v zozname spracovaných platieb (voľba Úhrada príkazov na úhradu) aj 
stĺpce s údajmi číslo role a osobné číslo. 

Pre tento účel je potrebné vstúpiť do voľby Bankové operácie/ Úhrada príkazov na úhradu, vstúpiť do 
ktoréhokoľvek záznamu cez pero, kliknúť na ikonu Nastavenie zobrazených stĺpcov, následne na tlačidlo 
Zmeniť v dolnej časti tabuľky, 

 

v zozname stĺpcov označiť zobrazenie príslušných stĺpcov, výber potvrdiť, 

 

určiť poradie stĺpcov a zmenu potvrdiť. 
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Následným odhlásením a prihlásením do systému sa stĺpce budú v tabuľke vo voľbe Úhrada príkazov na 
úhradu zobrazovať. 

 

5.3 Užívateľsky definovateľné zostavy 

Nová vlastnosť Štandardná hodnota - kumulatív dátových parametrov skupiny dát Mzdová položka 

Do dátových parametrov skupiny S003788, Mzdová položka bola doplnená nová vlastnosť – Štandardná 
hodnota – kumulatív. Pomocou tejto vlastnosti má užívateľ možnosť spracovať sumu mzdovej položky za 
aktuálny mesiac a kumulatívne od začiatku roka súčasne v jednej zostave. 

 

Kumulatívna položka spočíta hodnoty od začiatku toho roka, ktorý sa nachádza v najmladšom z označených 
období pre spracovanie zostavy. Napr. užívateľ označí, že chce spracovať zostavu za obdobia marec 2014 
a marec 2015. Systém do kumulatívnej položky spočíta údaje za mesiace január až marec 2015. Do 
štandardnej položky spočíta údaje za mesiace marec 2014 a marec 2015. 

 

Údaje v zostave Tlač mzdovej položky 

 

Údaje v riadkovej zostave s použitím novej vlastnosti dátového parametra 
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Nová vlastnosť Štandardná hodnota – po mesiacoch dátových parametrov skupiny dát Mzdová 
položka 

UPOZORNENIE: Funkcia je použiteľná len do riadkových zostáv. 

Do funkcie riadkových zostáv bola dopracovaná nová funkcia – parameter Štandardná hodnota – po 
mesiacoch, ktorý zapíše do samostatných stĺpcov výstupnej zostavy sumy mzdovej položky za jednotlivé 
obdobia spracovania miezd, ktoré užívateľ vyberie. 

 

 

UPOZORNENIE: Zostavy s takýmto parametrom odporúčame spracovávať do xlsx formátu, kam sa zmestí 
veľké množstvo stĺpcov, čo pdf formát zostavy neumožňuje. 

 

V súčasnej dobe je tak možné v riadkových zostavách spracovať z miezd nielen súčtové položky, kumulatívy 
od začiatku roka, ale aj spracovať rozpis súm po mesiacoch. Pre spracovanie rozpisu súm po mesiacoch 
vyberte v príslušnej mzdovej položke dátový parameter Štandardná hodnota – po mesiacoch. 

 



PRÍBEH HUMANET 

www.humanet.sk 
 

 
 

9 

Na obrázku nižšie je príklad zostavy, v ktorej sú definované všetky tri typy parametrov. V stĺpci 4 je mzdová 
položka po mesiacoch (parameter Štandardná hodnota – po mesiacoch), v stĺpci 5 je mzdová položka 
kumulatívna od začiatku roka (parameter Štandardná hodnota – kumulatív) a v stĺpci 6 je mzdová položka 
súčtová (parameter Standardna hodnota). 

 

Ak užívateľ takto nadefinovanú zostavu spracuje napríklad za obdobie od novembra 2014 do februára 2015: 

- za stĺpec v definícii s položkou po mesiacoch sa vytvorí v exceli toľko stĺpcov, koľko období spracovania 
užívateľ označil, pričom v každom z nich sa za názov stĺpca vloží označenie obdobia, 

- za stĺpec v definícii s položkou kumulatív sa vytvorí v exceli stĺpec, v ktorom sa spočítajú sumy od 
začiatku roka, najmladšieho z označených období, v našom príklade za rok 2015, 

- za stĺpec v definícii s položkou štandardná hodnota sa vytvorí v exceli stĺpec, v ktorom sa spočítajú sumy 
za všetky obdobia, ktoré užívateľ označil pri spracovaní zostavy, v našom príklade za mesiace november 
2014 až február 2015. 

 

Možnosť zadávať do riadkových zostáv vzorce Excelu cez parameter typu Text 

UPOZORNENIE: Funkcia je určená len pre spracovanie zostavy do xlsx formátu. 

Spracovanie riadkových zostáv bolo upravené tak, aby ak užívateľ zadá „excelovský“ vzorec do parametra 
typu Text, excel dokázal zadaný reťazec správne prevziať do príslušnej bunky. 

Keďže spracovanie riadkovej zostavy do xlsx formátu v tomto prípade len zapíše textový reťazec 
rovnako,ako je uvedený v parametri, nie je možné pri vytváraní excelovských vzorcov používať označenie 
buniek, ale tzv. odkazy na bunky. 

Príklad: v stĺpci G potrebujete odpočítať sumu v stĺpci F od sumy v stĺpci E v príslušnom riadku. 
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V exceli by ste v bunke G2 zadali vzorec =F2-E2. Ak by ste takýto vzorec vložili do dátového parametra typu 
Text v definícii riadkovej zostavy, v každom riadku excelu by sa zobrazil rovnaký vzorec, vždy s odkazom na 
bunky F2, E2. 

 

Preto sa použijú vzorce vytvorené pomocou funkcií odkazu na bunky. V tomto konkrétnom príklade vzorec: 
=INDIRECT(ADDRESS(ROW();COLUMN()-1))-INDIRECT(ADDRESS(ROW();COLUMN()-2)). 

 

Ten zabezpečí, že v každom riadku bude odkaz na tie správne bunky vo vzorci. 

 

 

UPOZORNENIE: Pri vytváraní vzorcov použite ten program, ktorý bude otvárať súbory vo formáte xlsx, kde 
odskúšate správnosť syntaxy vzorca. 

Doplnenie dátovej skupiny Dovolenky 

Do dátovej skupiny S003785, Rola osoby – dovolenka boli doplnené chýbajúce údaje zo záložky Rola/ 
Dovolenky/ Parametre. To umožní užívateľovi spracovať do riadkových a formulárových zostáv údaje z tejto 
záložky, ale aj definovať import údajov na túto záložku. 

 

Doplnenie dátovej skupiny Prax – rola 

Do dátových parametrov pre užívateľsky definovateľné riadkové a formulárové zostavy bola doplnená nová 
dátová skupina Prax – rola, ktorá zastupuje dáta zo záložky Rola/ Identifikácia/ Odb. prax. 
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Pomocou nich bude možné zostaviť napríklad takúto zostavu. 

 

 

5.4 Prednastavený formát výkazu na zdravotné a sociálne poistenie 

V záujme minimalizácie reklamácii z dôvodu spracovania opravných výkazov za predchádzajúce obdobia na 
zdravotné alebo sociálne poistenie do nesprávnej štruktúry bolo zmenené nastavenie predvoleného formátu 
výkazu. Systém bez ohľadu na to, ktoré obdobie užívateľ pri spracovaní výkazov vyberie, v políčku Formát 
výkazu vždy prednastaví najnovšie platnú verziu výkazu. 

 

Aj naďalej má užívateľ možnosť formát výkazu zmeniť. 

5.5 Doplnenie funkcie tabuľkovej rekapitulácie 

Do definície rekapitulácie typu tabuľková bola doplnená možnosť zadávať vlastný názov stĺpca s triediacim 
kritériom. 
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5.6 Doplnenie funkcie Import dát 

Import údajov na záložku Rola/ Dovolenky/ Parametre 

Funkcia Import údajov bola doplnená o možnosť importovať dáta na záložku Rola/ Dovolenky/ Parametre. 
Pre tento účel je potrebné v definícii vybrať typ importu Rola osoby. 

 

UPOZORNENIE: Keďže časť údajov na záložke Parametre sú dátumy, nezabudnite v definícii importu zadať 
formát dátumu, napr. ako je na obrázku vyššie v políčku Formát dátumu. Tento formát musíte potom použiť 
v importnom xlsx súbore. 

Do zoznamu položiek nadefinujte jednotlivé položky pre import, napr. ako je uvedené na obrázku. 
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Import údajov na záložku Štat. číselníky 

Funkcia Import údajov bola doplnená o možnosť importovať dáta na záložku Rola/ Identifikácia/ Štat. 
číselníky. Pre tento účel je potrebné v definícii vybrať typ importu Rola osoby – štatistické číselníky. 

 

UPOZORNENIE: Údaje s kódmi z jednotlivých štatistických číselníkov uvádzajte v xlsx súbore vo formáte 
text. 

 

Do zoznamu položiek nadefinujte jednotlivé položky pre import, napr. ako je uvedené na obrázku. 

 

6 Opravy chýb 

6.1 Oprava chyby v RLFO typu prerušenie 

Bola opravená chyba v RLFO typu prerušenie, kedy systém pri nahlasovaní konca prerušenia nesprávne 
vyhodnotil začiatok prerušenia u nemocí a ošetrovného. 
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6.2 Oprava chyby v tlačenej forme mesačného daňového prehľadu – do riadkov C a F nezapisuje 
znamienko mínus 

Bola opravená chyba, kedy systém v prípade potreby nezapisoval znamienko mínus do riadkov C a F 
mesačného daňového prehľadu určeného pre tlač. 

 

6.3 Oprava chyby vo vyhodnocovaní podpornej doby u nemocí 

Pri výpočte dátumu konca podpornej doby pri nemoci systém už zahrnie všetky nemoci, ktoré vznikli 52 
týždňov pred vznikom nemoci. 

Príklad: 

U nemoci, ktorá vznikla 5.1.2015, sa posudzujú nemoci, ktorí vznikli v období od 6.1.2014. 

 

 

Pre kontrolu výpočtu dátumu konca podpornej doby môžete použiť našu legislatívnu pomôcku Podporná 
doba pri dočasnej pracovnej neschopnosti zverejnenú na stránke http://www.humanet.sk/poradca/mzdy. 
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6.4 Oprava chyby vo výpočte 1 % vozidla 

Metodický pokyn k nepeňažnému príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov 
Príklad č. 4:  
Zamestnávateľ obstaral motorové vozidlo v roku 2006 a v tom istom roku vozidlo zaradil do užívania. Vstupná cena vozidla (vrátane 
DPH) bola 15 500 €. Vozidlo poskytol zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely v januári 2015.  
Zamestnávateľ poskytnutie tohto motorového vozidla zamestnancovi v roku 2015 nezdaňuje, pretože uplynulo viac ako osem 
kalendárnych rokov od zaradenia vozidla do užívania. 

 

Na základe metodického pokynu FS SR Metodický pokyn k nepeňažnému príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bolo upravené krátenie ceny vozidla 
po uplynutí ôsmych a viac rokov. Percento krátenia je v tomto prípade 100 % a zamestnancovi sa tak 
poskytovanie motorového vozidla už nezdaňuje. 

 

6.5 Oprava chyby v spracovaní rekapitulácie, ktorá má viac ako 85 stĺpcov 

Chyba v knižnici programu Excel spôsobovala, že rekapitulácia, v ktorej je viac ako 85 stĺpcov, sa spracovala 
do xlsx  formátu tak, že do stĺpca CH sa údaje nevyplnili. Keďže ide o chybu excelu, upravili sme 
spracovanie rekapitulácie. Po úprave spracovania rekapitulácie sa pri zápise údajov stĺpec CH vynechá. T.j. 
stĺpec CH sa na zápis preskočí a pokračuje sa v zápise do ďalších stĺpcov bez toho, aby vo výslednom 
súbore chýbali akékoľvek údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Lapšová, produktový manažér, Mado spol. s r. o. 

 

 Rekapitulácia riadková 
s triedením podľa 
priezviska a mena 

 Rekapitulácia stĺpcová 
s triedením podľa 
priezviska a mena 


