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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 DÔLEŽITÉ – pri pridávaní vlastných mzdových položiek do systému Humanet 
NEPOUŽÍVAJTE systémové kódy 

Ak sa rozhodnete pridať do zoznamu PAM položiek, do zoznamu mzdových položiek, do zoznamu PAM 
alebo mzdových nápočtov nový, vlastný záznam, NIKDY NEPOUŽÍVAJTE kódy, ktoré začínajú písmenom S 
– ako SPF, SMF, SME, SMD, SMH, SMS. Kódy začínajúce na S – systémové – používa dodávateľ systému 
pri zapracovaní nových položiek vyššie uvedených číselníkov. V prípade, že ste tak urobili, môže sa vám 
stať, že ak sa tento kód použije v update pre novú položku, užívateľom ručne pridaná položka bude 
prepísaná novou položkou. 

Príklad: 

Užívateľ si pridal do zoznamu mzdových položiek položku s kódom SMF11111 Stravné so sadzbou 3,7 € 
a túto použil do výpočtu zrážok. Po čase dodávateľ v update použil kód položky SMF11111 na zapracovanie 
novej legislatívnej mzdovej položky. Po update sa udeje nasledovné: 

- v aktuálnej mzde sa vypočíta nová mzdová položka podľa legislatívy, a zároveň sa do rovnakej 
mzdovej položky vypočíta suma za stravné; 

- sumy stravného vypočítané za staré mesiace sa budú zobrazovať v systémovej výplatnej páske (vo 
vypočítaných mzdách) pod novým názvom legislatívnej položky. 

2 Legislatíva – kalendár na rok 2017 

Do systému bol zapracovaný slovenský kalendár na rok 2017. V tomto roku sa môžeme tešiť na tieto 
sviatky: 

Rok Mesiac Deň Názov dňa Typ dňa 

2017 Január 1 nedeľa Pracovný pokoj, Sviatok 

2017 Január 6 Piatok Pracovný deň, Sviatok 

2017 Apríl 14 piatok Pracovný deň, Sviatok 

2017 Apríl 17 pondelok Pracovný deň, Sviatok 

2017 Máj 1 pondelok Pracovný deň, Sviatok 

2017 Máj 8 pondelok Pracovný deň, Sviatok 

2017 Júl 5 streda Pracovný deň, Sviatok 

2017 August 29 utorok Pracovný deň, Sviatok 

2017 september 1 piatok Pracovný deň, Sviatok 

2017 september 15 piatok Pracovný deň, Sviatok 

2017 november 1 streda Pracovný deň, Sviatok 

2017 november 17 piatok Pracovný deň, Sviatok 

2017 december 24 nedeľa Pracovný pokoj, Sviatok 

2017 december 25 pondelok Pracovný deň, Sviatok 

2017 december 26 utorok Pracovný deň, Sviatok 

3 Rezerva na nevyčerpanú dovolenku  a jej čerpanie za hospodársky rok 

Do systému bola dopracovaná možnosť spracovať zostavu Rezerva na nevyčerpanú dovolenku aj za 
hospodársky rok. 

Ak užívateľ potrebuje zostavu spracovať, označí políčko Spracovať za hospodársky rok, a vyberie obdobie 
trvania hospodárskeho roka. Najprv je potrebné vybrať údaj v políčku od, a až následne v políčku do, kde sa 
zoznam období prispôsobí výberu v políčku od. 
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V hlavičke zostavy je informácia o trvaní hospodárskeho roka, na ktorý je rezerva vytvorená, a informácia o 
mesiacoch, za ktoré je spracované čerpanie rezervy. 

 

V časti Rezerva na nevyčerpanú dovolenku sa počíta rezerva na nevyčerpanú minuloročnú dovolenku. 

Do stĺpca Priemer na dovolenku sa zapíše priemerný zárobok platný v 1. mesiaci hospodárskeho roka, 
v našom príklade k 1.4.2016. 

 

Údaj sa čerpá zo záložky Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku platný k poslednému dňu v mesiaci. 

Do stĺpca Zostatok minuloročnej dovolenky, dni sa vypočíta zostatok „minuloročnej“ dovolenky k 1. dňu 
hospodárskeho roka, v našom príklade k 1.4.2016. 

Pri hospodárskom roku je najťažšie určiť, čo sa vlastne považuje za „minuloročnú“ dovolenku. Nie je to len 
nevyčerpaná dovolenka za rok 2015, ktorá zostala zamestnancovi k 1.1.2016 podľa Zákonníka práce, ale aj 
pomerná časť tohtoročnej dovolenky za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016, t.j. do konca predchádzajúceho 
hospodárskeho roka. Z tohto počtu dní sa musí odpočítať čerpanie tejto časti dovolenky k 31.3.2016. 

V tomto prípade systém čerpá údaje zo záložky Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok za rok 2016. 
Spočíta zostatok minuloročnej dovolenky (0) a pomernú časť ročného nároku bežného za rok 2016 
k 1.4.2016, (30/12*3=7,5), od ktorých odpočíta dovolenku vyčerpanú od januára do marca 2016 (2+3). 
V našom príklade je teda nárok na rezervu na nevyčerpanú „minuloročnú“ dovolenku 7,5-5=2,5 dňa. 

 

 

Do stĺpca Priemerná dĺžka zmeny sa zapíše priemerná dĺžka zmeny podľa turnusu, ktorý mal zamestnanec 
zadaný na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie na obdobie 1. mesiaca hospodárskeho roka (údaj 
sa číta historicky k poslednému dňu mesiaca). 
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Do stĺpca Mzdové náklady sa vypočíta súčin: 

Priemerný hodinový zárobok x priemerná dĺžka zmeny x zostatok minuloročnej dovolenky dni 

4,0215 x 7,5 x 2,5 = 75,403125 = 75,40 (zaokr. na 2 DM matematicky) 

Do stĺpca % odvodov sa načíta suma položky SME81103 ODVODY ZA ZAMESTNÁVATEĽA CELKOM %, 
vypočítaná v mzde za mesiac predchádzajúci mesiacu začiatku hospodárskeho roka, v našom príklade za 
03/2016. Len ak by toto obdobie spracovania miezd v databáze nebolo otvorené, načíta sa suma položky 
z 1. mesiaca hospodárskeho roka. 

 

Do stĺpca Odvody sa vypočíta súčin: 

Mzdové náklady x % odvodov / 100  

75,4 x 34,95 / 100 = 26,3523 = 26,35 (zaokr. na 2 DM matematicky) 

Do stĺpca Spolu EUR sa vypočíta súčet: 

Mzdové náklady + Odvody (zamestnávateľa) 

75,40 + 26,35 = 101,75 

V časti Čerpanie rezervy sa počíta čerpanie dovolenky do výšky vytvorenej rezervy (v zmysle počtu dní 
dovolenky).  

 

V stĺpci Spolu EUR je uvedená suma vytvorenej rezervy. 

V stĺpci Dni sa vypočíta počet dní čerpanej „minuloročnej“ dovolenky. V našom príklade si zamestnanec od 
04/2016 – 09/2016 čerpal dovolenku v rozsahu 16 dní (2+4+10). Čerpanie rezervy je však najviac do výšky 
počtu dní rezervy, v našom prípade 2,5 dňa (len tieto dni sa považujú za „minuloročnú“ dovolenku). 

V stĺpci Hodiny sa vypočíta počet hodín čerpanej dovolenky. Vzhľadom k tomu, že na rozdiel od zostavy 
spracovanej za kalendárny rok, pri spracovaní údajov za hospodársky rok nie je jednoduché zistiť počet 
hodín čerpanej dovolenky (položka pozostáva zo mzdových položiek pre minuloročnú aj pre tohtoročnú 
dovolenku), užívateľ si môže pomôcť čerpaním dní a hodín dovolenky nasledovne: 

Čerpanie rezervy je najviac do 2,5 dňa. 2 dni čerpal v 5/2016, to je 15 hodín. Z čerpania za 6/2016 sa 
započíta už len 0,5 dňa, to je 30 h / 4 dni x 0,5 dňa = 3,75 h. Spolu 15+3,75 = 18,75 h. 

 

 

V stĺpci Náhrada sa vypočíta náhrada pripadajúca na počet dní čerpanej dovolenky. Aj v tomto prípade sa 
použije metóda ako pri počte hodín. Za 5/2016 sa započíta celá náhrada za dovolenku 59,6 €. Za 6/2016 sa 
započíta len pomerná časť náhrady, to je 119,19 / 4 x 0,5 = 14,89875 = 14,90 (zaokr. na 2 DM matematicky). 
Spolu 59,6 + 14,90 = 74,5 
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Do stĺpca % odvodov sa načíta suma položky SME81103 ODVODY ZA ZAMESTNÁVATEĽA CELKOM % 
vypočítaná v mesiaci, ktorý je ako posledný označený pri spracovaní zostavy: 

 

Do stĺpca Odvody sa vypočíta súčin: 

Náhrada x % odvodov / 100 

74,5 x 34,95 / 100 = 26,03775 = 26,04 (zaokr. na 2 DM matematicky) 

Vedeli ste, že... 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
prikazuje tvoriť rezervy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rezervu ako takú definuje zákon 
o účtovníctve ako záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Keďže zamestnávateľ vo väčšine 
prípadov nevie presne určiť dátum, kedy bude zamestnanec  dovolenku čerpať, nevie určiť ani presnú výšku 
náhrady mzdy. 

Výška rezervy na nevyčerpané dovolenky sa určí odhadom. Pokiaľ ide o podnikateľov účtujúcich v 
podvojnom účtovníctve, postupy účtovania vyžadujú, aby sa rezerva (aj rezerva na nevyčerpané dovolenky) 
vytvorila v sume, ktorá by bola dostatočná, ak by sa dovolenka čerpala ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, a aby sa zohľadnili prípadné riziká a neistoty. V praxi sa zvykne odhad rezervy na 
nevyčerpané dovolenky počítať s priemerným zárobkom za posledný kalendárny štvrťrok (ak je účtovným 
obdobím kalendárny rok). Ako bude zamestnávateľ odhadovať výšku rezervy na nevyčerpané dovolenky je v 
určitej miere ponechané na neho. Musí si však tento proces zakotviť vo vnútornom predpise a dodržiavať ho. 

4 Zjednodušenie ovládania a vylepšenia 

4.1 Úprava formulára pre spracovanie výkazov DDS 

Z dôvodu zjednotenia vzhľadu evidencií bol prepracovaný formulár na zadanie údajov pre spracovanie 
výkazov DDS. Po úpravách je vzhľad formulára obdobný ako formulár na spracovanie výkazov na ZP. 
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UPOZORNENIE: Pred spracovaním výkazov DDS po update 6.10 skontrolujte správnosť údajov v hlavičke a 
v jednotlivých riadkoch organizácií DDS. 

 

Spoločné údaje ako Vyplnil, Telefón, E-mail... sa umiestnili do hlavičky formulára. V tejto časti údajov bolo 
načítanie údajov zjednotené s načítaním rovnakých údajov do výkazov SP a ZP. 

Údaje do políčok Vyplnil, Telefón, Fax, E-mail sa čítajú z kontaktu typu Mzdár. 

 

Ak je kontaktov typu Mzdár viac, načíta sa ten s nižším ID (skôr zadaný). V takom prípade je pre výber 
konkrétneho kontaktu typu Mzdár potrebné označiť políčko Hlavný. 

Údaj do políčka Miesto sa číta z adresy typu Sídlo organizácie, ktorá má označené políčko Hlavná adresa. 
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Údaje jednotlivých DDS sa editujú vstupom cez pero. Otvorí sa modálne okno. Po úprave je potrebné 
zadané údaje uložiť kliknutím na tlačidlo Zapísať. 

 

Spracovanie výkazu bolo upravené tak, aby nebolo závislé od nastavenia políčka Tlačiť, ktoré bolo predtým 
v nastavení jednotlivých DDS. 

 

Výkazy sa spracujú vždy za tú DDS, za ktorú je na spracovanie aspoň jeden záznam. Políčko Tlačiť bolo 
skryté. Zároveň bola zapracovaná možnosť označením a odstránením nechcených záznamov spracovať 
výkazy len za záznamy, požadované užívateľom. Napr. je možné takto spracovať výkaz len za jednu 
vybranú DDS. 

Zobrazenie zoznamu DDS vo formulári pre spracovanie výkazov DDS je po update naviazané na nové 
konštanty v skupine systémových konštánt Doplnkové dôchodkové sporenie. 

 

DDS AEGON sme do updatu skryli, keďže DDS už od roku 2011 nie je v tejto oblasti činná. 

V prípade, že užívateľ v minulosti mal účastníkov DDS v spoločnosti AEGON a vznikla situácia, že musí 
spracovať výkaz za niektorý z minulých mesiacov, označí konštantu DDSSAEGON Zobraziť DDS Aegon 
v skupine konštánt Doplnkové dôchodkové sporenie. 

4.2 Zmena spôsobu preplácania sviatku pri prechode z hodinovo odmeňovaného zamestnanca na 
mesačne odmeňovaného 

Ak bol zamestnanec najprv hodinovo odmeňovaný, kedy systém za sviatok počíta náhradu, pred úpravou 
bol problém, že pri nastavení mesačného odmeňovania zamestnanca systém v niektorých prípadoch aj 
naďalej počítal náhradu za sviatok. V tomto prípade musel užívateľ ručne zadať na záložke Rola/ Platy 
a mzdy/ Platové zaradenie do políčka Sviatok platiť náhradou položku Výpočet vždy bez náhrady. Po úprave 
systém automaticky pri nastavení hlavného typu odmeňovania na Mesačné odmeňovanie nastaví v políčku 
Sviatok platiť náhradou položku Výpočet vždy bez náhrady. 
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4.3 Výkazy na ZP sa spracujú len za zdravotné poisťovne, pre ktoré je vytvorený aspoň 1 záznam 

Spracovanie mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie bolo upravené tak, aby nebolo závislé 
od políčok Spracovať, ktoré boli predtým v nastavení jednotlivých zdravotných poisťovní. 

 

Výkazy sa spracujú vždy za tú zdravotnú poisťovňu, za ktorú je na spracovanie aspoň jeden záznam. 
Políčko Spracovať bolo skryté. 

4.4 Zjednotenie formulára pre výber obdobia v spracovaní zostáv 

V spracovaní zostáv sa užívateľ bude stretávať už len s dvoma typmi formulára pre výber obdobia. 

Formulár pre výber jediného obdobia na spracovanie zostavy – napr. vo výkaze na SP, ZP, vo výplatných 
páskach – obrázok vľavo. 

Formulár pre výber viacerých období na spracovanie zostavy – napr. v rekapituláciách, v prehľade 
dovoleniek – obrázok vpravo. 
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4.5 Zostava Prehľad dovoleniek - doplnenie označenia období 

Do zostavy Prehľad dovoleniek vo formáte pdf bolo doplnené označenie období, za ktoré sa zostava 
spracovala. 

 

4.6 Zostava Tlač rozdielu VZ oproti hrubej mzde – doplnenie označenia obdobia a organizácie 

Do zostavy Tlač rozdielu VZ oproti hrubej mzde bolo doplnené označenie obdobia a označenie organizácie, 
za ktoré sa zostava spracovala. 

 

4.7 Zostava Tlač mzdovej položky – doplnenie roka do označenia období 

Do záhlavia stĺpcov zostavy Tlač mzdovej položky bolo doplnené označenie roka, a to do zostavy ako vo 
formáte pdf, tak aj vo formáte xlsx. Pre lepšiu čitateľnosť bolo použité číselné označenie mesiaca a roka. 

 

 

5 Opravy chýb 

5.1 Oprava chyby pri ukladaní zmien na záložke Rola/ Zrážky/ Spôsob výplaty 

Bola opravená chyba, ktorá znemožnila ukladanie zmien v spôsobe výplaty cez záložku Rola/ Zrážky/ 
Spôsob výplaty. Užívateľ mal možnosť uložiť zmeny cez záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky v položke Výplata. 

5.2 Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie - oprava počtu dní poistenia v špeciálnych 
prípadoch 

Súbeh pracovného pomeru s mimoevidenčným stavom rodičovská dovolenka a dohody s poistením 
a odmenou 

Bola opravená chyba vo výpočte počtu dní zdravotného poistenia v prípade súbehu pracovného pomeru na 
rodičovskej dovolenke a dohode, na ktorej zamestnankyňa pracuje. 

Príklad: 
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Na pracovnom pomere je celý mesiac mimoevidenčný stav rodičovská dovolenka a na záložke Rola/ 
Poistenia/ Zdravotné poistenie je zadané obdobie poistenia neplatí poistné. 

Na dohode sú na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie zadané obdobia poistenia zamestnanec – 
platí poistné D. 

 

Systém vypočíta počet dní zdravotného poistenia za obdobia poistenia na dohode: 

1.-4.11.2016 – 4 dni 

14.-25.11.2016 – 12 dní 

Spolu 16 dní. 

 

Vyplatenie zdaniteľného príjmu počas rodičovskej dovolenky alebo celomesačného neplateného 
voľna, použitie obdobia poistenia zamestnanec - platí poistné Y 

Bola opravená chyba vo výpočte počtu dní zdravotného poistenia v prípade, že zamestnanec je na 
rodičovskej dovolenke (alebo celý mesiac má neplatené voľno) a v mesiaci mu bude vyplatený zdaniteľný 
príjem. Pri zadaní obdobia poistenia zamestnanec - platí poistné Y na posledný deň v mesiaci systém spustí 
výpočet odvodov na zdravotné poistenie, a vypočíta 1 deň zdravotného poistenia. 

Príklad: 

Na pracovnom pomere je celý mesiac mimoevidenčný stav rodičovská dovolenka. Z pracovného pomeru 
bude v mesiaci zamestnancovi vyplatená ročná odmena. Na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie je 
zadané obdobie poistenia neplatí poistné na všetky dni v mesiaci okrem posledného dňa, kde je zadané 
obdobie poistenia zamestnanec – platí poistné Y. 

 

Na dohode sú na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie zadané obdobia poistenia zamestnanec – 
platí poistné D. 

 

Systém vypočíta počet dní zdravotného poistenia: 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 11 

za obdobie poistenia na pracovnom pomere 

30.11.2016 – 1 deň 

za obdobia poistenia na dohode: 

1.-4.11.2016 – 4 dni 

14.-25.11.2016 – 12 dní 

Spolu 17 dní. 

 

5.3 Vymeriavací základ pre výpočet DVZ na nemoc v špeciálnych prípadoch 

Rozhodujúce obdobie od vzniku poistenia do dňa predchádzajúceho vzniku nemoci 

Ak nemoc vznikla v roku poistenia, alebo v nasledujúcom roku, a poistenie trvalo do 90 dní, rozhodujúce 
obdobie na určenie DVZ je od vzniku poistenia do dňa predchádzajúceho dňu vzniku nemoci. V tomto 
prípade je potrebné za posledný mesiac rozhodujúceho obdobia vypočítať pomernú časť príjmu pripadajúcu 
na obdobie pred vznikom nemoci. 

Prípad, v ktorom sa opravila chyba: 

Zamestnancovi vznikla nemoc, u ktorej je rozhodujúcim obdobím obdobie od vzniku poistenia (vzniku role) 
do dňa predchádzajúceho dňu vzniku nemoci. Pracovný pomer začal 5.8.2016 a nemoc začala 3.10.2016. 
Rozhodujúce obdobie je od 5.8.2016 - 2.10.2016. 

Za august a september sa započíta celý vymeriavací základ na nemocenské poistenie. 

Ak nemoc trvala od 2. - 20.10.2016, v októbri zamestnanec odpracoval 7 dní, za ktoré dosiahol vymeriavací 
základ na nemocenské poistenie. Keďže rozhodujúce obdobie je do 2.10.2016, je potrebné vypočítať 
pomernú časť príjmu pripadajúcu na obdobie do vzniku nemoci. Keďže sa pomerná časť príjmu má počítať 
cez odpracované dni, suma vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie dosiahnutá v októbri sa 
vydelí 7 odpracovanými dňami, a násobí 0 (1. a 2.10.2016 mal zamestnanec voľno). Za október sa dosiahol 
VZ = 0. 

Chyba bola v tom, že k tejto hodnote 0 neboli pripočítané VZ za mesiace august a september. Chyba bola 
opravená. 

Príklad: 

 

Počet dní poistenia 27 (august) + 30 (september) + 2 (október) = 59. 

Pomerná časť VZ za 10/2016 = 166,67/7*0=0 

VZ pre výpočet DVZ = 413,04 (august) + 500 (september) + 0 (október) = 913,04 
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Výpočet pomernej časti vymeriavacieho základu pri použití kalendára Dohoda 

Spôsob, akým sa určuje pomerná časť vymeriavacieho základu (delené počet odpracovaných dní v mesiaci 
krát počet odpracovaných dní do vzniku nemoci), nedovoľuje pri použití kalendára Dohoda (kalendár má 
všetky dni voľné, používa sa u dohodárov na zjednodušenie spracovania miezd) vypočítať pomernú časť, 
keďže sa delí 0. V tomto prípade sme výpočet DVZ ponechali na ručný výpočet užívateľa, na čo systém 
upozorní hlásením po prepočte DVZ na nemoc = 0, zadajte údaj ručne. 

5.4 Neaktívne dáta - odstránenie neaktívneho užívateľa 

Bola odstránená chyba pri odstraňovaní užívateľa z voľby Správa systému/ Užívatelia, zaradeného medzi 
neaktívne dáta (voľba Správa systému/ Neaktívne dáta). 

 

 

Ing. Martina Lapšová, metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 


