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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nová konštanta na zapnutie funkcií ručného pridávania dní čerpania dovolenky 

Do skupiny konštánt Dovolenky bola dopracovaná nová konštanta MANADDHO Ručné pridávanie dní 
čerpania dovolenky. Táto konštanta bude slúžiť na zobrazenie/ skrytie políčok Nepočítať dňové položky 
a Nepočítať položky prepl. nevyčerp. dovolenky vo formulári Skupina dovoleniek vo voľbe Pomocné dáta 
PAM/ Nároky na dovolenku. Tieto nastavenia v skupine dovoleniek sú určené organizáciám, u ktorých 
čerpanie dovoleniek podlieha špeciálnemu režimu prepočítavania hodín dovolenky na dni dovolenky. 

 

Po update je konštanta vypnutá a políčka sú skryté. 

 

UPOZORNENIE: Ak boli políčka Nepočítať dňové položky a Nepočítať položky prepl. nevyčerp. dovolenky 

označené, pri vypnutí konštanty MANADDHO Ručné pridávanie dní čerpania dovolenky sa ich funkcia vypne. 

Pri opakovanom zapnutí konštanty sa políčka zobrazia znova označené a funkcie sú zapnuté. 

2 Nová funkcia ručného zadávania dní preplatenia nevyčerpanej dovolenky pri ukončení 
pracovného pomeru 

Sú organizácie, u ktorých sa počet dní čerpanej dovolenky, a teda aj počet dní preplatenej nevyčerpanej 

dovolenky, nepočíta cez priemernú dĺžku zmeny, resp. cez plánovanú dĺžku zmeny, ale organizácie majú 
vlastné pravidlá, ktorými hodiny čerpanej dovolenky prepočítavajú na dni dovolenky. Týmto organizáciám je 

určená  nová úprava – označovacie políčko Nepočítať položky prepl. nevyčerp. dovolenky vo formulári 

Skupina dovoleniek vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Nároky na dovolenku. 

Toto políčko slúži na to, aby systém pri ukončení pracovného pomeru nepočítal automaticky preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky. 

Označením tohto políčka sa u zamestnancov s takto nastavenou skupinou dovoleniek nebude do mzdy 

v mesiaci ukončenia pracovného pomeru automaticky počítať prípadné preplatenie náhrady za nevyčerpanú 

dovolenku. Na túto skutočnosť systém pri prepočte upozorní hlásením: „Zamestnanec má xx dní dovolenky. 
Položky SMD30140 a SMH30140 zadajte ručne“. Zároveň pri pridaní položky SMD30140 Dovolenka - 
preplatená nevyčerpaná - dni do ručnej úpravy mzdy systém nespustí pri prepočte automatický výpočet 
položky SMH30140 Dovolenka - preplatená nevyčerpaná – hodiny. Užívateľ teda musí pri takto nastavenej 

skupine dovoleniek do ručnej úpravy mzdy zadať nielen počet dní, ale aj počet hodín preplácanej 
nevyčerpanej dovolenky. Až zadaním položky SMH30140 systém spustí výpočet položky SMF30140 
Dovolenka - preplatená nevyčerpaná. 

Zobrazovanie políčka Nepočítať položky prepl. nevyčerp. dovolenky vo formulári Skupina dovoleniek je 
naviazané na zapnutie konštanty MANADDHO Ručné pridávanie dní čerpania dovolenky (viď. predchádzajúca 

kapitola). 
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3 Nové položky s prepočítaným počtom odpracovaných dní pre nárok na dovolenku 
a s prepočítaným počtom neodpracovaných dní pre krátenie dovolenky 

3.1 Výpočet na týždňovej báze 

Legislatíva – Zákonník práce 

§ 144a Výkon práce 

(4) Na zistenie, či sú splnené podmienky vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je zamestnaný po určený 
týždenný pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť pracovných dní, aj keď jeho pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky 
pracovné dni v týždni. To platí aj na zistenie počtu dní na účely krátenia dovolenky okrem neospravedlnenej neprítomnosti v práci. 

 

Do skupiny dovoleniek bolo doplnené políčko Prepočítavať dni cez 5-dňový kalendár. Políčko sa označí len 
v prípade, že zamestnanec pracuje v nepravidelnom kalendári, v ktorom mu nepripadá na týždeň 5 
pracovných zmien. Políčko slúži na to, aby systém vypočítal prepočítané odpracované dni pre nárok na 
dovolenku, resp. prepočítané neodpracované dni pre krátenie dovolenky. 

 

Po označení políčka sa v rôznych prípadoch zadania v kalendári vypočítajú nasledovné nové položky: 

SMD30152p Dovolenka - neodpracované dni pre nárok - prepočítané 

SMD30153p Dovolenka - odpracované dni pre nárok - prepočítané 

SMD30154p Dovolenka - odpracované dni pre nárok na dodatkovú - prepočítané 

SMD30313p Väzba, výkon trestu - prepočítané 

 

Zákonník práce hovorí o tom, že zamestnancovi, ktorý v danom týždni odpracoval všetky plánované zmeny, 
sa za tento týždeň započíta 5 odpracovaných zmien. Rovnaké pravidlo platí pre neodpracované dni. Preto 
výpočet prepočítaných dní sa vykonáva po jednotlivých týždňoch tak, ako je uvedené v príklade nižšie. 

 

Príklad výpočtu: 

Pracovný pomer trval od 8.9.2015 do 23.9.2015. Zamestnanec mal v aktuálnom mesiaci takto zostavený 
kalendár. 

 

Systém pri výpočte prepočítaných dní vyhodnocuje údaje v jednotlivých týždňoch. T.j. ak zamestnanec 
v aktuálnom týždni odpracoval všetky plánované zmeny, do prepočítaných dní sa mu započítajú všetky dni 
od pondelka do piatku, ktoré spadajú do trvania pracovného pomeru. Celkový súčet prepočítaných 
odpracovaných/ neodpracovaných dní sa bude zaokrúhľovať na 1 desatinné miesto matematicky. 
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Výpočet odpracovaných a neodpracovaných dní v 37. týždni z príkladu: 

Fond pracovných dní v týždni ak by bol 5-dňový (od PO do PI)  4 

Fond pracovných dní zmenového zamestnanca  3 

Počet odpracovaných zmien 2 

Prepočítaný počet odpracovaných dní = 4/3*2 = 2,66667 

Počet neodpracovaných zmien okrem absencie 1 

Prepočítaný počet neodpracovaných zmien okrem absencie = 4/3*1 = 1,33333 

 

Výpočet odpracovaných a neodpracovaných dní v 38. týždni z príkladu: 

Fond pracovných dní v týždni ak by bol 5-dňový (od PO do PI)  5 

Fond pracovných dní zmenového zamestnanca  4  

Počet odpracovaných zmien 3 

Prepočítaný počet odpracovaných dní = 5/4*3 = 3,75 

Počet neodpracovaných zmien okrem absencie 0 

Prepočítaný počet neodpracovaných zmien okrem absencie 0 

 

Výpočet odpracovaných a neodpracovaných dní v 39. týždni z príkladu: 

Fond pracovných dní v týždni ak by bol 5-dňový (od PO do PI)  3 

Fond pracovných dní zmenového zamestnanca  3 

Počet odpracovaných zmien 2 

Prepočítaný počet odpracovaných dní = 3/3*2 = 2 

Počet neodpracovaných zmien okrem absencie 0 

Prepočítaný počet neodpracovaných zmien okrem absencie 0 

 

Spolu za mesiac september 2015 (výsledok súčtu sa zaokrúhli na 1 des. miesto matematicky) 

Prepočítaný počet odpracovaných dní = 2,666667+3,75+2 = 8,416667 = 8,4 

Prepočítaný počet neodpracovaných dní = 1,333333+0+0 = 1,333333 = 1,3 

 

  

3.2 Výpočet na mesačnej báze 

Špeciálne pre organizácie, ktoré nepoužívajú štandardný pracovný kalendár systému Humanet, ale kalendár 
sa vytvára importom sumárnych položiek z dochádzky, bol k funkcii výpočtu prepočítaných položiek 
zapracovaný výpočet na mesačnej báze. T.j. pri výpočte sa použijú sumárne položky za mesiac. Pre tento 
účel bola do skupiny systémových konštánt Dovolenky doplnená konštanta MONCAHO Prepočítavanie dní 
pre dovolenku na mesačnej báze. Táto konštanta je po update vypnutá, t.j. u všetkých užívateľov je zapnutý 
štandardný výpočet prepočítavania odpracovaných/ neodpracovaných dní na týždennej báze. Len ten 
užívateľ, ktorý nepoužíva štandardný pracovný kalendár systému Humanet, si konštantu zapne. 

UPOZORNENIE: Táto metóda nie je až tak presná, ako metóda prepočtu po týždňoch, preto je nevyhnutné 
kontrolovať počet odpracovaných/ neodpracovaných dní pre nárok/ krátenie dovolenky, predovšetkým 
v mesiacoch, kedy pracovný pomer končí, resp. kedy je potrebné krátiť dovolenku. 
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Príklad výpočtu: 

Pracovný pomer trval od 8.9.2015 do 23.9.2015. Zamestnanec mal v aktuálnom mesiaci takto zostavený 
kalendár. 

 

Fond pracovných dní v týždni ak by bol 5-dňový (od PO do PI) vrátane sviatkov 20+2=22 

Fond pracovných dní zmenového zamestnanca za mesiac vrátane sviatkov (údaj zo mzdy)  16+2=18 

Počet odpracovaných zmien (údaj zo mzdy) 7 

Prepočítaný počet odpracovaných dní = 22/18*7 = 8,55555 = 8,6 

Počet neodpracovaných zmien okrem absencie 1 

Prepočítaný počet neodpracovaných zmien okrem absencie = 22/18*1 = 1,22222 = 1,2 

 

4 Doplnenie nových dátových parametrov do riadkových a formulárových zostáv 

Do skupiny S003752, Osoba – kontakt boli doplnené parametre, ktoré do zostavy zapíšu údaj z políčka 
Špecifikácia zo záložky Osobné/ Identifikácia/ Kontakty z každého typu kontaktu. 
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Do dátovej skupiny S002701, Útvar a S002703, Pracovné miesto boli doplnené parametre, pomocou ktorých 
je možné do zostáv „vyťahovať“ aj skratky a názvy položiek týchto číselníkov zadané v cudzích jazykoch. 

 

Skratky a názvy položiek v cudzom jazyku väčšiny číselníkov sa zadávajú vstupom cez ikonu na konci 
políčka Skratka, Názov. 

   

5 Doplnenie histórie na záložke Rola/ Pracovné zaradenie 

Do histórie na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie boli doplnené chýbajúce položky zo záložky: 
Hlavná agenda, Vedľajšia agenda a Kariérový stupeň. 
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6 Opravy chýb 

6.1 Opravy chýb v spracovaní mzdového listu 

Bola opravená chyba spracovania mzdového listu v prípade, že: 

- mzdový list obsahoval len položku preplatku/nedoplatku RZZP za zamestnávateľa; 
- sa nemal spracovať tzv. „prázdny“ mzdový list. 

Za „prázdny“ mzdový list sa považuje list, v ktorom bol vo všetkých mesiacoch roka nulový súčet položiek 
SMF90960, SMF90930, SMF90931, SMF80222, alebo v ktorom nebola vypočítaná ani jediná položka, t.j. vo 
všetkých mesiacoch roka nebol spustený prepočet mzdy. 

SMF90960 DOPLATOK MZDY 

SMF90930 ČISTÁ MZDA 

SMF90931 ČISTÝ PRÍJEM 

SMF80222 RZZP - nedopl./prepl. zam-teľ 

 

Ak sa pri spracovaní mzdového listu označí políčko Tlačiť prázdne mzdové listy, spracuje sa len hlavička 
mzdového listu. 

Bola opravená chyba, kedy systém nesprávne spracoval do sekcie mzdového listu Prerušenia aj tie 
prerušenie zo záložky Rola/ Nemoci/ Prerušenia, ktoré majú príznak Platné nie. 

 

Ak je obdobie prerušením povinného poistenia na sociálne poistenie (teda aj nemocenské poistenie), toto 
obdobie sa pri prechode do nového mesiaca zapíše na záložku Rola/ Nemoci/ Prerušenia. Toto obdobie 
systém neskôr použije pri spracovaní sekcie mzdového listu Prerušenia a pri spracovaní údajov do ELDP. 

Táto záložka funguje nasledovne: v aktuálnom mesiaci, keď sa mzda počíta, sa údaj o prerušení na záložke 
len zobrazí. Ak bolo obdobie zrušené, tak pri prepočte sa obdobie už nezobrazí. Ale prechodom do nového 
mesiaca sa údaje na záložku uložia. Preto aj v prípade, že sa spätne pri oprave mzdy zruší nejaké obdobie 
prerušenia (napr. sa zruší nesprávne zadaná rodičovská dovolenka), je nevyhnutné vykonať opakovane 
prechod do nasledujúceho mesiaca, aby sa na záložku Prerušenia zapísali správne údaje. Zrušené 
obdobie prerušenia pri prechode do nasledujúceho mesiaca na záložke zostáva, ale dostane príznak Platné 
nie. 

6.2 Oprava chyby vo výpočte počtu dní absencie 

Legislatíva 

§ 109  Krátenie dovolenky 

(3) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva 
dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú. 

 

Bola opravená chyba vo výpočte počtu dní absencie v prípade, že zamestnanec chýbal počas viacerých dní 
len časť zmeny. Podľa Zákonníka práce sa časti zmien sčítavajú. Systém teda po oprave najprv spočíta 
počet hodín absencie a tie vydelí priemernou dĺžkou zmeny zamestnanca. Výsledok zaokrúhli na celé dni 
nadol. 



PRÍBEH HUMANET 

www.humanet.sk 
 

 
 

8 

Ak napr. zamestnanec neospravedlnene vymeškal tri dni po pol zmeny: 1:40 h x 3 = 5 h a priemerná dĺžka 
zmeny je 3,3333 h, systém do položky SMD30507 Neospravedlnené absencie vypočíta sumu: 5 : 3,3333 = 
1,5 po zaokrúhlení na celé nadol 1 deň absencie. 

 

 

6.3 Oprava chyby v spracovaní potvrdenia zamestnávateľa na účely nemocenskej dávky pri nemoci 
po skončení pomeru v ochrannej lehote 

Legislatíva – Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení 

§ 54 (8) Ak nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu 
sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia. 

 

Ak nemoc vznikla po skončení pomeru v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie sa posudzuje tak, akoby 
nemoc vznikla v posledný deň trvania pomeru. 

Bola opravená chyba v spracovaní potvrdenia zamestnávateľa na účely nemocenskej dávky, kedy systém 
nespracoval potvrdenie v prípade, že nemoc vznikla v ochrannej lehote – t.j. nemoc bola zadaná s dátumom 
po skončení pracovného pomeru. 

 

 

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

 


