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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Usmernenie Sociálnej poisťovne k uvádzaniu formátu telefónneho čísla v registračnom 
liste zamestnávateľa a vo výkazoch 

Dňa 19.4.2016 bola na stránke Sociálnej poisťovne zverejnená správa Zamestnávatelia: Dbajte na správne 
údaje v správnom formáte o tom, ako má užívateľ uvádzať v registračnom liste zamestnávateľa a vo 
výkazoch do Sociálnej poisťovne telefónne čísla. V tejto súvislosti sme vykonali úpravy pri spracovaní RLFO 
a výkazov v listinnej aj v elektronickej podobe, do ktorých sa telefónne číslo bude už uvádzať bez lomky. 

 

UPOZORNENIE: Spôsob zadávania telefónneho čísla v údajoch organizácie aj zamestnanca zostáva 
nezmenený. Za predvoľbu je potrebné zapisovať lomku, aby mal systém informáciu, kde končí predvoľba, 
a kde začína číslo účastníka. Sú tlačivá, ktoré tieto údaje potrebujú uvádzať samostatne. Na nesprávny 
formát zadania telefónneho čísla systém užívateľa upozorní. 

 

2 Zrýchlenie odozvy rozšírením technológie AJAX v systéme Humanet 

Pre zrýchlenie odozvy systému sme začali s procesom rozširovania technológie AJAX do rôznych častí 
systému Humanet. Tieto úpravy majú viesť k zrýchleniu procesu napr. pri filtrovaní, zoraďovaní záznamov, 
pri stránkovaní v zoznamoch záznamov, pri prepínaní sa medzi jednotlivými záložkami v evidenciách. 
Úpravy majú viesť k zníženiu počtu „preblikov“, s ktorými sa užívateľ stretával na niektorých stránkach, 
a celkovo majú viesť k zvýšeniu užívateľského komfortu práce v systéme. 

http://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia--dbajte-na-spravne-udaje-v-spravnom-formate/48411s61522c
http://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia--dbajte-na-spravne-udaje-v-spravnom-formate/48411s61522c
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3 Nová funkcia na zobrazovanie historických zmien Načítať žurnál 

Do formulára História bola doplnená nová funkcia, ktorá je dostupná pomocou tlačidla Načítať žurnál. 
Funkcia zobrazuje históriu podrobne, t.j. zobrazuje všetky zmeny, ktoré užívatelia vykonali počas 
jednotlivých dní. Doterajšie zobrazovanie záznamov histórie dostupné cez tlačidlo Načítať zobrazovalo vždy 

poslednú zmenu za daný deň z pohľadu dátumu zadaného v políčku Zobrazenie histórie dát z pohľadu 
dátumu (tzv. história histórie). 

 

Príklad záznamov v doteraz dostupnej histórii zmien. 

 

Príklad záznamov v novom žurnále zmien tej istej záložky. 

 

4 Vyrovnanie dane – doplnenie kontroly, že uzamknuté záznamy nie je možné odstrániť zo 
zoznamu 

V súvislosti s prípadmi, kedy užívateľ omylom odstránil z voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ 
Vyrovnanie dane/ Spracovanie údajov spracované a uzamknuté záznamy ročného zúčtovania dane sme do 
funkcie odstraňovania záznamov doplnili kontrolu na uzamknuté záznamy. Uzamknuté záznamy (v zázname 
je označené políčko RZD vykonané) už nebude možné odstrániť. 

Pre odstránenie záznamu je potrebné tento odomknúť – odznačiť políčko RZD vykonané. 
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5 Nové parametre rozúčtovania pre nákladové stredisko 

Do parametrov rozúčtovania boli pridané nové parametre pre nákladové stredisko. 

 

 

Aby systém zapisoval parameter rozúčtovania nielen na kmeňovú výplatnú pásku, ale aj na nákladovú 
výplatnú pásku, bolo potrebné do okna Nákladový mzdový záznam na záložke Mzdy/ Ručná úprava mzdy 
doplniť políčko na zadanie nákladového strediska. 

Ak užívateľ v políčku Útvar vyberie útvar, ktorý je previazaný so strediskom, systém toto stredisko pridá 
automaticky do needitovateľného políčka Stredisko. 

 

 

Ak užívateľ v políčku Útvar vyberie útvar, ktorý nie je previazaný so strediskom, políčko Stredisko zostáva 
editovateľné. Len ak to užívateľ potrebuje pre účely rozúčtovania mzdových nákladov, vyberá položku aj do 
políčka Stredisko. 
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Ak má užívateľ nastavené previazané útvary a strediská, ale najprv vyberie záznam do políčka Stredisko, 
útvar sa do políčka Útvar automaticky nevyberie. Len ak to užívateľ potrebuje pre účely rozúčtovania 
mzdových nákladov, vyberá položku do políčka Útvar – v tomto prípade systém automaticky zaktualizuje 
záznam v políčku Stredisko, ktoré bude už needitovateľné. 

   

6 Oprava chyby v radení záznamov do ELDP 

V niektorých prípadoch počtu záznamov pre zápis do ELDP, napr. u 13 záznamov, systém generoval 
chybnú zostavu – na prvú stranu zapísal všetkých 13 záznamov a na druhú stranu zapísal znova prvý 
záznam z predchádzajúcej strany. Chyba bola opravená. 

 

 

 

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

 

 


