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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Elektronické predkladanie evidenčných listov dôchodkového poistenia 
Informácia zo stránky Sociálnej poisťovne 

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety zamestnávateľom a od januára 2016 pripravuje nový spôsob preberania evidenčných listov 
dôchodkového poistenia. 

Namiesto doterajšieho zasielania tlačív evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme budú zamestnávatelia môcť od 
4. januára 2016 zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky. Od uvedenej zmeny Sociálna 
poisťovňa očakáva zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov. 

Evidenčné listy dôchodkového poistenia budú zamestnávatelia zasielať prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne 
(SES) pre odvádzateľov poistného obdobným spôsobom, ako sú v súčasnosti zasielané výkazy poistného a príspevkov. To znamená, 
že zamestnávatelia budú môcť využiť manuálny vstup na vyplnenie evidenčného listu dôchodkového poistenia alebo odoslať XML 
súbor. 

Prístup k tejto novej elektronickej službe Sociálna poisťovňa automaticky pridelí klientom elektronických služieb Sociálnej poisťovne s 
oprávnením na odosielanie výkazov poistného a príspevkov. Zamestnávatelia teda nebudú povinní zabezpečovať si nové prístupy k 
elektronickým službám Sociálnej poisťovne, ale môžu využívať už pridelené prístupové práva. 

 

https://esluzby.socpoist.sk/ezuf/loginchoice.jsp
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Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Evidenčné listy bolo dopracované spracovanie elektronického 
ELDP. Pre potreby vyplnenia eELDP bol upravený vstupný formulár na spracovanie evidenčného listu, 
v ktorom boli doplnené údaje, ktoré sú povinné na vyplnenie v eELDP. Preto sú políčka Meno, Priezvisko, 
Telefón a E-mail povinné na vyplnenie. Pri spracovaní ELDP v čase do spustenia služby údaje v týchto 
políčkach vyplňte, spracovanie xml súboru môžete zatiaľ vypnúť odznačením políčka Export do XML. 

 

Po update 5.09 až do 4.1.2016 sa náš vývojový tím zapojí do spolupráce so Sociálnou poisťovňou pri 
testovaní novej štruktúry xml súboru eELDP. 

2 Bankové operácie 

2.1 Dopracovanie kompatibilných médií pre SEPA platby 

S platnosťou od 1.2.2016 bude možné zasielanie prevodných príkazov v bankách už len prostredníctvom 
SEPA platieb. Preto boli do systému doplnené chýbajúce SEPA platby pre tieto banky: 

Kompatibilné médium – VÚB SEPA 

Kompatibilné médium – Tatrabanka SEPA 

Kompatibilné médium - Slovenská sporiteľňa SEPA 

Kompatibilné médium – Sberbank SEPA 

Kompatibilné médium – ČSOB SEPA 

Kompatibilné médium – OTP Banka SEPA 

Kompatibilné médium – Prima Banka SEPA 

Kompatibilné médium – Fio Banka SEPA 

Kompatibilné médium – Citibank SEPA 

Cez týchto spracovateľov bude možné spracovať nielen domáce, ale aj zahraničné platby v rámci SEPA 
priestoru. 

Keďže nemáme k dispozícii všetky produkty bánk, ktoré poskytujú služby zasielania prevodných príkazov na 
pretestovanie xml súboru SEPA platieb, odporúčame užívateľom, aby si do systému zapracované 
kompatibilné médiá vo svojom bankovom programe čím skôr pretestovali. Akékoľvek problémy s načítaním 
údajov hláste službe hotline. 

2.2 Pridanie dátumu splatnosti do opisov prevodného príkazu v txt a csv formáte 

Do opisov prevodného príkazu bol doplnený zápis dátumu splatnosti. 
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3 Nová špecifikácia role evidenčný 

Do zoznamu špecifikácií role bola pridaná špecifikácia evidenčný typu role Pracovný pomer a obdobný 
pomer. Túto špecifikáciu môže užívateľ použiť v prípade, že potrebuje v databáze evidovať rolu 
zamestnanca, v ktorej systém nebude spúšťať inicializáciu ani prepočet mzdy. 

4 Doplnenie hlásenia pri prepočte pri použití desiatkového kalendára 

Do prepočtu bolo doplnené hlásenie pre prípad, že užívateľ pri použití desiatkového kalendára zadal 
kalendárne zmeny na väčší počet hodín ako ich je v pláne. 

 

 

5 Opravy chýb 

5.1 Oprava výpočtu náhrady pri DPN ak rola v mesiaci končí 

Bola opravená chyba vo výpočte náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade, že 
pracovný pomer končil počas prvých desiatich dní nemoci, ale nemoc pokračovala aj po skončení 
pracovného pomeru. Systém pri výpočte náhrady neakceptoval ukončenie pracovného pomeru a vypočítal 
náhradu za celých 10 dní. Po oprave sa vypočíta náhrada už len za tie dni nemoci, ktoré spadajú do trvania 
pracovného pomeru. 

5.2 Oprava chyby vo výpočte pri výbere role hlavnej pre výpočet 

Bola opravená chyba v metóde výberu role hlavnej pre výpočet, ktorá vznikla v špeciálnom prípade zadania 
údajov v roli. Ak má zamestnanec v aktuálnom mesiaci dohodu, ktorá končí ešte v tomto mesiaci a zároveň 
už má od začiatku budúceho mesiaca zadaný pracovný pomer, v ktorom je označené políčko hlavná, systém 
v aktuálnom mesiaci do dohody nevypočítal odvody na zdravotné poistenie, daň a doplatok na účet. Aby 
systém vypočítal tieto údaje v aktuálnom mesiaci do dohody bolo potrebné označiť políčko hlavná v dohode 
a opakovane spustiť prepočet. Po oprave už takýto zásah v rovnakej situácii nebude potrebný, systém 
vykoná výpočet správne. 
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5.3 Krátenie dovolenky za absenciu najviac o dni nároku na dovolenku 

Legislatíva – Zákonník práce 

§ 109  Krátenie dovolenky 

 (3) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva 
dni... 

(6) Dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku možno krátiť iba z dôvodov ustanovených v odseku 3. 

(7) Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku. 

 

V systéme bola zapracovaná kontrola, aby sa u zamestnanca krátila dovolenka za absenciu najviac do 
výšky nároku na dovolenku. Doteraz systém počítal počet dní krátenia dovolenky za absenciu len ako súčin 
počtu dní absencie zadaných do kalendára a konštanty Počet dní krátenia dovolenky za absenciu. 

 

Tak vznikali situácie, kedy systém pri väčšom počte dní absencie vypočítal viac dní krátenia dovolenky za 
absenciu, než na aký počet dní mal zamestnanec vôbec nárok. 

 

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na fakt, že za absenciu sa zamestnancovi kráti dovolenka v rozsahu 
jeho nároku, ktorý vznikol v mesiaci, kedy mal absenciu, a nie v rozsahu nevyčerpaného zostatku, ako si to 
mylne niektorí zamestnanci myslia. Zákonník práce totiž nikde neuvádza, že krátenie sa má vykonať len zo 
zostatku nevyčerpanej dovolenky. 

Príklad: Zamestnanec má v aktuálnom mesiaci nárok na 20 dní dovolenky (odpracoval 60 dní, má 25 
rokov). Do tohto mesiaca už má vyčerpaných 18 dní dovolenky. V aktuálnom mesiaci mal 9 dní absenciu. 
Zamestnávateľ využil zákonnú možnosť krátiť mu nárok na dovolenku v rozsahu 2 dní za každý deň 
absencie. Ročný nárok sa tak zamestnancovi pokráti o 9x2= 18 dní, t.j. v danom roku si môže zamestnanec 
čerpať len 2 dni dovolenky. Keďže čerpal 18 dní, 16 dní sa zmenilo na prečerpanú dovolenku, za ktorú má 
zamestnávateľ nárok na vrátenie náhrady. 

 

UPOZORNENIE: Podľa ustanovení Zákonníka práce sa zamestnancovi kráti za absenciu nielen riadna 
tohtoročná dovolenka, ale aj dodatková dovolenka. Systém Humanet má v súčasnej dobe len jednu položku, 
do ktorej počíta krátenie dní za absenciu - SMD30151 Dovolenka – krátenie za absenciu – dni. Tá sa 
zapisuje prechodom do nového mesiaca na záložku Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok do políčka 
Krátenie za absencie v stĺpci TOHTROČNÁ. Preto, ak sa do tejto položky vypočíta aj krátenie dodatkovej 
dovolenky, je potrebné po prechode do nového mesiaca sumy v riadku Krátenie za absencie upraviť. 

 

 

 

 

 

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

 


