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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nová kalendárna zmena Sviatok – pracoval 

Do systému bola doplnená nová kalendárna zmena Sviatok pracoval. Táto kalendárna zmena sa zadáva na 
deň sviatku, ktorý zamestnanec odpracoval. Za tento deň sa zamestnancovi vypočíta u mesačne 
odmeňovaného zamestnanca základný plat mesačný do položky SMF10201 Základný plat mesačný 
a u hodinovo odmeňovaného zamestnanca základný plat hodinový do položky SMF10202 Základný plat 
hodinový. Odpracované hodiny za sviatok sa započítajú do položky SMH10110 Počet odpracovaných hodín. 

Ak sa zamestnancovi za sviatok počíta náhrada, pri zadaní kalendárnej zmeny Sviatok pracoval na deň 
sviatku sa náhrada o  hodiny odpracované vo sviatok pokráti. 

Zároveň sa vypočítajú evidenčné položky pre účely vyčíslenia počtu hodín a základného platu len za prácu 
vo sviatok: 

SMH10119 Sviatok - pracoval - hodiny (započítané v odpracovaných hodinách) 

SMF10212 Základný plat za sviatok (započítané v základnom plate) 

 

UPOZORNENIE: Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok sa aj naďalej zadáva položkami: 

SMH10322 Príplatok – sviatok. 

SMH1032201 Príplatok - sviatok vyšší 

SMH1032202 Ďalší deň sviatku podľa KZ 



PRÍBEH HUMANET 

www.humanet.sk 
 

 
 

2 

Pričom užívateľ môže rôzne sadzby príplatku za sviatok zadať v PAM položkách: 

SPF10322 Príplatok - sviatok 

SPF1032201 Príplatok - sviatok vyšší 

SPF1032202 Ďalší deň sviatku podľa KZ 

2 Optimalizácia spracovania zostáv do pdf formátu 

Použitím modernejšej knižnice bolo optimalizované spracovanie zostáv do pdf formátu, ktoré sa prejaví 
predovšetkým pri spracovaní zostáv, ktoré majú viac ako 500 strán. Nielenže sa zrýchlilo spracovanie takto 
objemných zostáv, ale predovšetkým sa už nebude pri takomto počte strán vytvárať viac pdf súborov po 500 
stranách dokumentu, ale celá zostava sa spracuje do jediného pdf súboru bez ohľadu na počet strán. 

3 Doplnenie identifikačného čísla DDS do spracovania výkazov príspevkov na DDS 

Na záložku Osobné/ Identifikácia/ Doklady bol doplnený nový typ dokladu Identifikačné číslo DDS. Tento 
údaj sa do evidencie zadá vtedy, keď je účastníkom DDS cudzinec, ktorý nemá na Slovensku pridelené 
rodné číslo – políčko Rodné číslo na záložke Osobné/ Identifikácia/ Základné údaje je nevyplnené. 

 

V takomto prípade doplnková dôchodková sporiteľňa pridelí účastníkovi sporenia vlastné 10-miestne 
identifikačné číslo, ktoré sa po zadaní na záložku Doklady, zapisuje vo výkaze do časti Rodné číslo. 

 

4 Zostava Tlač mzdovej položky – doplnenie identifikátora číslo role 

Do spracovania zostavy Tlač mzdovej položky bol doplnený identifikátor číslo role. 

 

Ak rola nemá zadaný údaj Číslo role, v zostave bude údaj nevyplnený. 
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5 Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Ventus 

Do zoznamu spracovateľov účtovného dokladu (export účtovného dokladu do externého účtovného 
systému) vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva bol dopracovaný nový export 
do účtovníctva Ventus. 

Podrobný popis zápisu údajov do jednotlivých stĺpcov xlsx súboru: 

Stĺpec v exceli Popis údaju Zápis údaju 

A 

ID 

Poradové číslo 
riadkov s položkami 

Začína číslom 1 v prvom riadku s položkou 

B 

UCET_KOD 

Účtovanie – strana 
MD a DAL 

Do 1. riadku údaj z políčka SÚ pre MD (syntetický účet 
strany MD) 

Do 2. riadku údaj z políčka SÚ pre DAL (syntetický účet 
strany DAL) 

C 

STRANA 

MD - 0, Dal - 1 Do 1. riadku hodnota 0 

Do 2. riadku hodnota 1 

D 

CASTKA 

Účtovaná suma Suma, ktorá sa vypočíta zo mzdovej položky spočítanej za 
nastavené triediace kritériá  

E 

VS 

Poznámka 1. riadok je prázdny 

Údaj sa zapisuje len do 2. riadku, v ktorom sú údaje pre 
stranu DAL. Údaj sa zapisuje z políčka Poznámka  

V prípade ak je v poznámke údaj napr. 1100MMRRRR, tak 
miesto písmen MM sa zapíše mesiac, za ktorý je doklad 
spracovávaný, a miesto písmen RRRR sa zapíše rok, za 
ktorý je doklad spracovávaný. To znamená, že ak je 
spracovávaný doklad za jún 2015, tak údaj bude 
1100062015 

 

F 

STREDISKO_KOD 

1. riadok: Nákladový 
útvar – kód, alebo 
Organizácia – kód 

2. riadok – externý 
identifikátor 

Údaj sa zapisuje len do 1. riadku, v ktorom sú údaje pre 
stranu MD. Uvádza sa kód podľa vybratého triediaceho 
kritéria. 

 

Do riadku 2. sa zapisuje hodnota z políčka Externý 
identifikátor 

 

G 

UCT_DATUM 

dátum účtovného 
prípadu – je to 
posledný deň 
spracovávaného 
mesiaca 

Zapíše sa dátum z políčka Dňa, ktoré sa nachádza vo 
formulári Export účtovného dokladu pre účtovníctvo 
VENTUS vo formáte MM/DD/RRRR 
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Stĺpec v exceli Popis údaju Zápis údaju 

H 

TEXT 

popis položky 
účtovného dokladu 

Údaj z políčka Názov príslušného riadku definície 
účtovného dokladu v Humanete 

 

 

 

 

 

6 Zmeny vizuálu 

Bolo zmenené zobrazovanie histórie. Ak má história viac stĺpcov, než je zobrazené na prvej obrazovke, je 

možné si ich zobrazovať pomocou posuvníka v spodnej časti tabuľky. 
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Bol zmenený spôsob zobrazovania pravej časti obrazovky programu, ak je potrebné použiť posuvník. Kým 
doteraz sa používal posuvník prehliadača, teraz má tabuľka vlastný posuvník. Pre jeho zobrazenie je 
potrebné sa prerolovať na koniec tabuľky. 

 

7 Modul Agentúrne zamestnávanie 

7.1 Nové funkcie v evidencii Zmluvy a objednávky 

Do evidencie Zmluvy a objednávky boli doplnené dve nové záložky, ktorých funkcionalita je popísaná ďalej. 

Nastavenie vlastného algoritmu výpočtu PAM položky v zmluve partnera 

Záložka PAM položky slúži na pridanie PAM položiek, ktoré sa pre zamestnancov daného partnera majú 
počítať iným algoritmom, než aký je nastavený v rovnakej PAM položke vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM 
položky. 

Príklad: Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM položky je u položky SPF10301 Príplatok – nadčas nižší 
nastavený algoritmus výpočtu 30 % priemerného zárobku (prednastavená hodnota 0,3). 

 

V zmluve partnera je zadaný na rovnakú PAM položku algoritmus výpočtu 100 % priemerného zárobku 
(hodnota 1). 

 

Zamestnancovi, ktorý bude mať v aktuálnom mesiaci zadanú aspoň jednu aktivitu, v ktorej bude vybraná 
takto nastavená zmluva, sa príplatok za nadčas vypočíta podľa nastavenia PAM položky v zmluve – 
v našom príklade v sume 100 % priemerného zárobku. Ak má zamestnanec vytvorené aktivity z viacerých 
rôznych zmlúv, pre výpočet sa použije nastavenie PAM položky z  aktivity, ktorá bola zadaná ako prvá (nie je 
možné ručne určiť, z ktorej z aktivít, zadaných zamestnancovi, sa má nastavenie PAM položky použiť). 

UPOZORNENIE: Ak chcete vo výpočte mzdy u zamestnanca použiť iný výpočet PAM položky, než aký je 
nastavený vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM položky, môže sa tak urobiť len na PAM položke, ktorá má 
v definícii označené políčko Používať vždy predvolenú hodnotu. Podmienkou tiež je, že musíte 
zamestnancovi zadať aspoň jednu aktivitu so zmluvou partnera, v ktorej je nastavený iný výpočet PAM 
položky. Ak sa majú zamestnancovi zadať aktivity z viacerých zmlúv, ako prvú musíte zadať aktivitu so 
zmluvou, v ktorej je nastavený iný výpočet PAM položky. 

Na záložku PAM položky do tabuľky PAM položky sa pridávajú položky kliknutím na tlačidlo Pridať. 
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V políčku Zoznam PAM položiek sa vyberie položka, ktorej nastavenie je potrebné pre daného partnera 
a zmluvu zmeniť. V needitovateľných políčkach Štandardný algoritmus výpočtu a Štandardná hodnota sú 
zobrazené hodnoty, nastavené v PAM položke vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM položky. 

Vo výberovom zozname Algoritmus výpočtu sa vyberie, ak je to potrebné, iný než prednastavený algoritmus 
výpočtu PAM položky. Do editovateľného políčka Štandardná hodnota sa zapíše iná, než prednastavená 
hodnota PAM položky. 

Nastavenie vlastného výpočtu zrážok v zmluve partnera 

Záložka Výpočty zrážok slúži na pridanie výpočtu zrážok typu stravné, ktoré sa pre zamestnancov daného 
partnera majú počítať inou sadzbou, než aká je nastavená v rovnakom výpočte zrážky vo voľbe Pomocné 
dáta PAM/ Výpočty zrážok. 

Príklad: Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Výpočty zrážok je u výpočtu stravné – zrážka zamestnanca 
nastavená sadzba 3,2. 

 

V zmluve partnera je zadaná na rovnakej položke výpočtu zrážky hodnota 1,75. 

 

Zamestnancovi, ktorý bude mať v aktuálnom mesiaci zadanú aspoň jednu aktivitu, v ktorej bude vybraná 
takto nastavená zmluva, sa zrážka zamestnanca za stravné vypočíta podľa výpočtu zrážky v zmluve – 
v našom príklade so sadzbou 1,75. Ak má zamestnanec vytvorené aktivity z viacerých rôznych zmlúv, pre 
výpočet sa použije nastavenie výpočtu zrážky z aktivity, ktorá bola u zamestnanca zadaná ako prvá (nie je 
možné ručne určiť, z ktorej z aktivít, zadaných zamestnancovi, sa má nastavenie PAM položky použiť). 

UPOZORNENIE: Ak chcete vo výpočte mzdy u zamestnanca použiť iný výpočet zrážky, než aký je 
nastavený vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Výpočty zrážok, musíte zamestnancovi zadať aspoň jednu aktivitu 
so zmluvou partnera, v ktorej je nastavený iný výpočet zrážok. Ak sa majú zamestnancovi zadať aktivity 
z viacerých zmlúv, ako prvú musíte zadať aktivitu so zmluvou, v ktorej je nastavený iný výpočet zrážok. 

Na záložku Výpočty zrážok sa do tabuľky Výpočty zrážok pridávajú položky kliknutím na tlačidlo Pridať. 
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V políčku Zrážka sa vyberie položka, ktorej nastavenie je potrebné pre daného partnera a zmluvu zmeniť. 
V needitovateľnom políčku Sadzba je zobrazená hodnota, nastavená vo výpočte zrážky vo voľbe Pomocné 
dáta PAM/ Výpočty zrážok. Do editovateľného políčka Sadzba sa zapíše iná, než prednastavená hodnota 
výpočtu zrážky. 

Zmluvy pre zamestnancov na dohodu – sadzba za ks pre fakturáciu 

Pre účely nového typu faktúry D sa do internej objednávky doplnilo políčko Sadzba za kus pre fakturáciu. 
Toto políčko slúži pre takých partnerov, u ktorých suma na faktúru tvorí súčet súčinov sadzby za kus pre 
fakturáciu a počtu kusov zadaných na jednotlivých zamestnancov do aktivít. 

Pri vytváraní faktúry typu D sa u zamestnanca na dohodu do internej objednávky zadá sadzba za hod. pre 
zamestnanca a sadzba za kus pre fakturáciu. 

 

Do aktivity sa následne zadá počet hodín pre výpočet odmeny zamestnanca do mzdy a počet kusov pre 
výpočet sumy určenej na zápis do faktúry typu D. 

 

 

Do názvu položky vo faktúre sa zapíše text z políčka Partner – objednávka. 
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Ak je to potrebné, aj vo faktúre typu D je možné cez aktivity zadať ďalšie plnenia, ktoré sa zahrnú nielen do 
mzdy, ale aj do samostatného riadku vo faktúre – napr. preplatenie cestovného. 

 

 

7.2 Zmeny v evidencii Aktivity 

Výpočty v aktivitách – zo sadzby za ks pre fakturáciu 

Zadaním sadzby za kus pre fakturáciu v objednávke, ktorá sa následne vyberie do aktivity a zadaním počtu 
ks pre fakturáciu do aktivity sa vypočíta suma na fakturáciu do políčka Fa za ks celkom. 

Vzorec: Sadzba ks fakt. x Počet ks fakt. = Fa za ks celkom 

Výsledok sa zaokrúhli na 0,01 matematicky. 

Suma sa zahrnie do faktúry typu D. 

 

7.3 Zmeny v evidencii Fakturácia 

Nový typ faktúry D – faktúra s počtom kusov na fakturáciu (z dohôd) 

Ak sú v skupine označených záznamov len aktivity vytvorené zo zmluvy, v ktorej je objednávka, ktorá má 
v údaji Sadzba za kus pre fakturáciu zadanú sadzbu a v aktivite v údaji Počet ks pre fakturáciu sa zadá 
počet kusov, vytvorí sa faktúra s riadkom s počtom kusov, sadzbou za kus a sumou na vyfakturovanie. 

Do textu položky sa zapíše text z políčka Partner – objednávka v objednávke. 

 

 

Príklad objednávky v zmluve partnera, za ktorú sa generuje faktúra typu D s riadkom s počtom kusov, 
jednotkovou cenou za kus a výslednou sumou na fakturáciu. Stav políčka Refundovať odvody nemá na 
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generovanie faktúry typu D vplyv. Keďže faktúra typu D je určená len pre zamestnancov na dohodu, v údaji 
Zam. na PP musí byť hodnota N (NIE). 

 

Ak sa aj u zamestnancov na dohodu, za ktorých sa má vytvoriť faktúra typu D, použije postup podľa kapitoly 
Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov., tieto aktivity sa do generovania faktúry typu D zapíšu 
samostatným riadkom. 

 

 

Vyplnenie údajov faktúry – rozšírenie počtu riadkov na zadanie adresy 

V každom políčku s adresou vo formulári faktúry je možné ručne doplniť ďalšie riadky s adresou, ktoré nie sú 
súčasťou evidencie Organizácia alebo Partner. 

 

UPOZORNENIE: Do adresy dodávateľa nezadávajte do adresy viac ako 5 riadkov, a do adresy odberateľa 
a poštovej adresy viac ako 7 riadkov, nezobrazili by sa v tlačovom výstupe. 

 

7.4 Výpočet miezd - parametre rozúčtovania 

Pre potreby rozúčtovania mzdových nákladov boli do systému doplnené parametre rozúčtovania z údajov 
z evidencie Agentúrne zamestnávanie: 

AGZA – Partner – kód 

AGZA – Partner – skratka 

AGZA – Partner – názov 

AGZA – Pobočka – kód 

AGZA – Pobočka – skratka 

AGZA – Pobočka - názov 
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Tieto parametre rozúčtovania umožnia užívateľovi triediť mzdové náklady podľa partnera agentúrneho 
zamestnávania a jeho pobočiek, napríklad v rekapitulácii. 

 

 

 

 

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

 

 


