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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

 

1 Nové typy zrážok Bežné výživné, Dlžné výživné, Exekúcia 2/3, Exekúcia 1/3 

Až do tohto updatu mal užívateľ možnosť zadávať zrážky zo mzdy  zrážkami typu: 

 pre exekučné zrážky - Exekúcia %, Exekúcia suma, Neobmedzená exekúcia; 

 pre výživné – Výživné, Exekúcia výživné %, Exekúcia výživné suma, Neobmedzené výživné. 

Tieto typy zrážok neposkytovali užívateľovi dostatočný komfort v takých prípadoch ako je súbeh zrážok, pri 
ktorom dochádza k prerozdeleniu tretín medzi viacero zrážok, či exekútorom znížená suma základnej sumy, 
pri ktorej je suma tretiny (a teda aj výsledná suma zrážky) vyššia a pod. V týchto prípadoch si musel užívateľ 
vypočítať mesačnú čiastku na zrazenie ručne, a použiť zrážku typu Exekúcia suma, resp. Exekúcia výživné 
suma. 

Vzhľadom k zložitosti požadovaných nových úprav a „zastaranosti“ spôsobu výpočtu pôvodných typov 
zrážok určených na exekúcie a výživné nebolo možné chýbajúce výpočty doplniť do existujúceho stavu 
„starých“ zrážok. Preto boli do systému dopracované nové typy zrážok pre exekúcie a výživné. 

Od tohto updatu má užívateľ k dispozícii nové typy zrážok pre výpočet výživného a exekučných zrážok: 

- Bežné výživné – určené na zrážanie mesačnej predpísanej sumy výživného; 
- Dlžné výživné – určené na zrážanie dlžnej sumy výživného, inakšie aj exekúcia na výživné; 
- Exekúcia 2/3 – určené na zrážanie dlžnej sumy prednostnej exekučnej zrážky; 
- Exekúcia 1/3 – určené na zrážanie dlžnej sumy neprednostnej exekučnej zrážky. 

Nové typy zrážok umožňujú užívateľovi nechať systémom vypočítať prerozdelenie tretín pri súbehu 
viacerých typov zrážok, počítať tretinu aj pri krátenej sume základnej sumy (nepostihnuteľnej časti), počítať 
zrážku len do výšky základnej sumy, ale aj vypočítať neobmedzenú sumu zrážky v závislosti od prítomnosti 
iných exekučných zrážok. 

DÔLEŽITÉ: Užívatelia aj naďalej môžu používať pre výpočet výživného a exekúcií pôvodné typy zrážok. 

UPOZORNENIE: Ak zadáte do súbehu starý a nový typ zrážky pre výživné a exekúcie, systém vypočíta 
samostatne starý typ zrážky a samostatne nový typ zrážky (navzájom sa výpočty nevidia), čím môže 
vzniknúť nesprávny výpočet pri súbehu. Na túto skutočnosť systém upozorní v hlásení po prepočte. 

 

 

V prílohe na konci sprievodného listu je spracované porovnanie výpočtu starého a nového typu zrážky pre 
výživné a exekúcie. 

1.1 Vyživované osoby pre exekúciu 

Aj pre nové položky pre exekúcie a výživné platí, že počet vyživovaných osôb pre výpočet základnej sumy 
(nepostihnuteľnej časti) sa zadáva do položky vyživované osoby pre exekúciu na záložku Osobné/ Ostatné/ 
Počty osôb – rôzne. 

1.2 Spôsob zadania údajov 

Časť políčok je spoločná pre všetky nové typy zrážok, t. j. slúžia na jeden účel a správajú sa rovnako: 

Poradie – NAJDÔLEŽITEJŠÍ údaj pre správny výpočet zrážky. Je to poradie, v akom prišli zrážky. Toto 
poradie určuje, či sa zrážky budú zrážať postupne za sebou, alebo sú v súbehu (majú rovnaké poradie) 
a potom sa jednotlivé tretiny musia pomerne rozpočítať. 

Platnosť od, do – dátumy, ktoré určia, v ktorých mesiacoch spracovania miezd bude zrážka zahrnutá do 
výpočtu (za predpokladu, že zrážka už nie je vysporiadaná). 

Platba – v tejto časti sa definuje typ platby Hotovosť, Na účet, Poštou, E-poukážkou, Šekovou poukážkou. 

Zrážka do výšky základnej sumy (zrazenie 3/3) – ak sa políčko označí, pri výpočte zrážky sa použije aj tretia 
tretina (ak ide o zrážku, ktorá sa počíta z 2/3), resp. druhá aj tretia tretina (ak ide o zrážku, ktorá sa počíta 
z 1/3). Ak je v mesiaci len jediná zrážka, ktorá má nastavené Zrážka do výšky základnej sumy (zrazenie 3/3), 
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z čistej mzdy sa zrazia všetky 3 tretiny, t. j. zamestnancovi sa vyplatí len základná suma (nepostihnuteľná 
časť). 

Zrážka bez obmedzenia – ak sa políčko označí, pri výpočte zrážky sa použije aj tretia tretina (u 1/3 zrážky aj 
druhá tretina), a aj základná suma (nepostihnuteľná časť). Ak je v mesiaci len jediná zrážka, ktorá má 
nastavené Zrážka bez obmedzenia, zrazí sa celá suma čistej mzdy pre exekúciu z položky SMF80729 
Základ pre exekúcie %. 

Krátenie súčtu základných súm – v políčku vľavo sa vyberie položka o sumu alebo o percento, vpravo sa 
zobrazí políčko Krátenie – čiastka, do ktorého sa zadá hodnota krátenia, t. j. suma krátenia, alebo percento 
krátenia. 

 

Ak sa vyberie spôsob krátenia o sumu, systém pri výpočte tretín poníži súčet základných súm na povinného 
a vyživované osoby o zadanú sumu. 

Ak sa vyberie spôsob krátenia o percento, systém pri výpočte tretín poníži súčet základných súm na 
povinného a vyživované osoby o zadané percento, napr. ak sa zadá 30 %, vo výpočte sa použije 70 % súčtu 
nepostihnuteľných súm. 

Poznámka – políčko slúži na zadanie užívateľských poznámok, ktoré nemajú vplyv na výpočet. 

Každý typ zrážky má ďalšie údaje, potrebné pre správny výpočet. 

1.3 Bežné výživné 

 

Čiastka – do políčka sa zadá mesačná suma bežného výživného určená súdom. 

Dátum narodenia dieťaťa – údaj v políčku určuje, či sa zrážka vypočíta z nepostihnuteľnými časťami ako 
u výživného na maloleté dieťa, alebo ako u výživného na plnoleté dieťa. Ak políčko zostane nevyplnené, 
systém vypočíta zrážku so sumami ako u výživného na maloleté dieťa. Ak je políčko vyplnené, systém 
zisťuje, či podľa dátumu narodenia ide v aktuálnom mesiaci spracovania miezd o vyživované dieťa (do 26. 
roku veku), alebo nie a podľa toho vypočíta základnú sumu. 

Počet vyživovaných osôb – u niektorého z výživného je možné, že počet vyživovaných osôb je iný ako 
u ostatných zrážok. Je to v prípade, že pri ostatných zrážkach sa dieťa považuje za vyživovanú osobu (vtedy 
sa do počtu vyživovaných osôb započíta), ale pre účely výživného na toto dieťa sa do počtu vyživovaných 
osôb nezapočíta. Vtedy je potrebné vyplniť políčko Počet vyživovaných osôb priamo v definícii zrážky Bežné 
výživné a systém pri výpočte základnej sumy pre túto zrážku použije nastavenie zo zrážky. 
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Zaostalé výživné – do políčka sa ukladá tá časť sumy bežného výživného, ktorú z dôvodu nízkeho príjmu 
v mesiaci nebolo možné zraziť oproti súdom predpísanej výške. Po ukončení platnosti zrážky, alebo po 
dovŕšení 26. roku veku dieťaťa, kedy toto prestáva byť vyživovaným dieťaťom, sa suma z políčka Zaostalé 
výživné dozráža v mesačných splátkach podľa políčka Čiastka až do jej úplného vysporiadania. Obdobne 
funguje políčko Zaostalé výživné aj v starých zrážkach pre výživné. 

1.4 Dlžné výživné 

 

Zostatok – do políčka sa zadá dlžná suma bežného výživného, tzv. dlžné výživné. Je to obdoba prednostnej 
exekúcie, len ak ide o maloleté dieťa, tak sa použijú nižšie sumy nepostihnuteľných častí (70 %). Systém 
prestane počítať zrážku v mesiaci, keď je v políčku zostatok 0. 

Suma na rozpočítanie – pri zrážaní z druhej tretiny sa pri súbehu viacerých zrážok dlžného výživného dlžné 
výživné rozpočítava podľa výšky bežného výživného (§ 72 ods. 2 Exekučného poriadku). 

Čiastka – políčko slúži na zrážanie dlžného výživného sumou – buď vypočítanou užívateľom, alebo určenou 
exekútorom (využitím § 78 Exekučného poriadku). 

 

Ostatné políčka majú rovnakú funkčnosť ako je uvedené v popise vyššie. 
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1.5 Exekúcia 2/3, Exekúcia 1/3 

 

Zostatok – do políčka sa zadá dlžná suma prednostnej/neprednostnej exekúcie. Systém prestane počítať 
zrážku v mesiaci, keď je v políčku zostatok 0. 

Čiastka – políčko slúži na zrážanie prednostnej/neprednostnej exekúcie sumou – buď vypočítanou 
užívateľom, alebo určenou exekútorom (využitím § 78 Exekučného poriadku). Je to vlastne exekúcia sumou. 
Ak políčko nie je vyplnené, ide o exekúciu percentom. 

Ostatné políčka majú rovnakú funkčnosť ako je uvedené v popise vyššie. 

1.6 Nová príručka Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok 

V časti Príručky a návody bola sprístupnená nová užívateľská príručka Príklady výpočtu výživného 
a exekučných zrážok, ktorá vysvetľuje viac ako 50 rôznych prípadov výpočtu zrážok zo mzdy s použitím 
nových typov zrážok. 

1.7 Vylepšená pomôcka Kalkulačka pre výpočet výživného a exekúcie 

V časti Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy bola sprístupnená vylepšená a doplnená pomôcka pre výpočet 
exekúcií Kalkulačka pre výpočet exekúcie. 

2 Zjednodušenie ovládania a vylepšenia 

2.1 Zlepšenie užívateľského rozhrania tabuliek a záložiek 

Do tabuliek bola dopracovaná vlastnosť, ktorá zabezpečí, že hlavička tabuľky zostáva zobrazená, aj keď sa 
užívateľ preskroloval na riadky, pri ktorých sa predtým hlavička nezobrazovala. 

Pozn.: skrolovať je odvodené od anglického slova scroll, čo znamená pohybovať (rolovať) textom na 
obrazovke napr. pomocou kolieska myši. 
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Tabuľka v zozname rolí: 

 

Tabuľka v daňových výkazoch 

 

 

Tabuľka bola doplnená o funkciu jej posúvania vľavo a vpravo pomocou kolieska myši. Užívateľ sa nastaví 
kurzorom myši na hlavičku tabuľky, a točením kolieska posúva tabuľku vpravo alebo vľavo. 

 

 

Posledný rad záložiek dostal novú funkciu – možnosť posúvať sa vpravo a vľavo pomocou šípky na začiatku 
a na konci panela so záložkami. Užívateľ môže použiť aj koliesko myši – nastaví sa kurzorom myši na tretí 
riadok záložiek (riadok so šípkami), a točením kolieska posúva panel so záložkami vpravo alebo vľavo. Táto 
vlastnosť sa prejaví vtedy, keď sa všetky záložky nezmestia do okna programu. 

 

2.2 Úprava formulára pre spracovanie výkazov DDS 

Do formulára pre spracovanie výkazov DDS boli zapracované ďalšie vylepšenia. 

Dátum s termínom úhrady, ktorý používa len výkaz DDS NN Tatry Sympatia, je vytiahnutý do hlavičky 
formulára, aby užívateľ nemusel vstupovať každý mesiac kvôli úprave do údajov tejto DDS. 
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Do hlavičky bolo vytiahnuté aj označovacie políčko Export do súborov. Odznačením tohto políčka sa 
obdobne ako u výkazov na ZP a SP spracuje len listinná podoba výkazov. V prípade DDS Stabilita je 
súčasťou listinnej podoby aj sprievodka. Ponechali sme spracovanie sprievodky do listinnej podoby, ale 
keďže sa súbor negeneruje, časti ako číslo súboru, názov súboru a počet viet v súbore sa nevyplnia. 

 

2.3 Úprava formulára pre spracovanie výkazov ŽP 

Z dôvodu zjednotenia vzhľadu evidencií bol prepracovaný formulár na zadanie údajov pre spracovanie 
výkazov ŽP (životné poistenie). Po úpravách je vzhľad formulára obdobný ako formulár na spracovanie 
výkazov na ZP. 

UPOZORNENIE: Pred spracovaním výkazov ŽP po update 6.11 skontrolujte správnosť údajov v hlavičke a 
v jednotlivých riadkoch organizácií ŽP. 
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2.4 Úprava formulára pre spracovanie výkazov DSS 

Z dôvodu zjednotenia vzhľadu evidencií bol prepracovaný formulár na zadanie údajov pre spracovanie 
výkazov DSS. 

UPOZORNENIE: Pred spracovaním výkazov DSS po update 6.11 skontrolujte správnosť údajov. 

 

2.5 Úprava formulárov pre definovanie zostavy typu účtovné doklady vo voľbe Export do účtovníctva 

Z dôvodu zjednodušenia definovania vlastností a zjednotenia spôsobu spracovania zostavy typu účtovné 
doklady boli vykonané viaceré úpravy. 

Boli upravené formuláre na úpravu definície účtovného dokladu a zavedené štandardné prvky pre ukladanie 
a zápis údajov (pin toolbar, modálne okno; pozn. pin toolbar je lišta, ktorá sa pri preskrolovaní okna dole 
prichytí o horný okraj okna; modálne okno je dialógové okno, ktoré „zameria“ pozornosť užívateľa len na 
vybrané údaje v okne, inými slovami, nikam inam okrem modálneho okna sa nedá kliknúť). 

Po vstupe do definície riadku účtovného dokladu sa zobrazí nové okno Riadok účtovného dokladu. Časti 
Triedenia, Podmienky a Podmienky zrážky sa zoradili do záložiek, čím sa výrazne sprehľadnilo okno na 
definovanie vlastností riadku účtovného dokladu.  

Položky záložiek Triedenie, Podmienky, Podmienky pre zrážky sa otvárajú do modálneho okna. 

Pri zadávaní podmienky sa pre zadanie hodnôt otvára modálne okno v modálnom okne. 

 

Položky na záložkách Stĺpce účt. dokladu, Maticové parametre, Výstup sa otvárajú v samostatnom okne. 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 9 

2.6 Nový atribút kalendárnej zmeny hlásenie presahov 

Vylepšili sme kontrolu na správnosť zadania kalendárnej zmeny. Teraz má užívateľ možnosť sám určiť, ktoré 
kalendárne zmeny bude systém vyhodnocovať na tzv. presahy.  

 

 

 

Slúžiť na to bude atribút kalendárnej zmeny hlásenie presahov. 

 

Po update majú tento atribút nastavené všetky kalendárne zmeny, u ktorých sa doteraz zobrazovalo 
hlásenie o presahu. Navyše bol tento atribút pridaný do kalendárnej zmeny Neospravedlnené absencie. 

2.7 SE: Konštanta na „zablokovanie“ možnosti pridávať do databázy fotografie 

Do voľby Základné nastavenia/ Hodnoty systémových konštánt bola pridaná skupina konštánt Úpravy 
vzhľadu/funkcionalít, do ktorej bola pridaná konštanta Zablokovanie pridania fotografie osoby. Do updatu je 
konštanta vypnutá. Užívateľ - administrátor, ktorý nechce, aby užívatelia mali možnosť pridávať do databázy 
fotografie, konštantu zapne. Vtedy nemá užívateľ možnosť pridať fotografiu ako cez hlavičku osoby/role, tak 
aj cez záložku Osobné/ Identifikácia/ Fotografie. 

3 Oprava chýb 

3.1 Oprava chyby „miznutia“ záznamov na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie 

V systéme bola chyba vo vyhodnotení období na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie, Sociálne 
poistenie pri zápise údajov na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje.  

Išlo o túto konkrétnu situáciu: Rola bola po skončení platnosti. Na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné 
poistenie bolo zadané obdobie zamestnanec - platí poistné Y, pretože sa zamestnancovi vyplácal príjem 
po skončení pracovného pomeru. Následne po nejakom čase užívateľ zadával na záložke Rola/ 
Identifikácia/ Základné údaje nejaké údaje (napr. do poznámky). Uložením zmeny na záložke Rola/ 
Identifikácia/ Základné údaje sa „aktualizoval“ stav na záložke Zdravotné poistenie, ale len na obdobie 
trvania pracovného pomeru. Tým sa obdobia zamestnanec - platí poistné Y zo záložky Zdravotné poistenie 
„vymazali“.  

Po úprave spôsobu zápisu údajov už k prepisovaniu – miznutiu záznamov nedochádza. 

 

 

 

Ing. Martina Lapšová, metodik, HOUR, spol. s r. o. 
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4 Príloha - Porovnanie výpočtu „starých“ a „nových“ typov zrážok pre výživné a exekúcie 
v systéme Humanet 

Pri porovnaní bolo použité nastavenie: 

 Počet vyživovaných osôb 3; 

 Zamestnanec nie je poberateľom dôchodku; 

 Dieťa, na ktoré sa počíta suma výživného je maloleté; 

 Porovnanie sa vykonalo pri čistej mzde pre zrážky 450 a 1450 €. 

UPOZORNENIE: Centové rozdiely vo výpočte starého a nového typu zrážky nie sú chybou výpočtu, ale 
následkom postupnosti zaokrúhľovania v jednotlivých krokoch výpočtu. 

Nový typ Starý typ  

Exekúcia 2/3 Exekúcia % 

čiastka 0,6667 

 

 

 

Exekúcia 2/3 

čiastka 10000 

Exekúcia suma 

čiastka 10000 

 

 

 

Exekúcia 2/3 

čiastka 10000 

 

označené 
Zrážka bez 
obmedzenia 

 

Exekúcia 
neobmedzená 

čiastka 10000 

POZOR: zrážka typu Exekúcia neobmedzená 
nemá kontrolu na max. hodnotu. 

 

 

 

Exekúcia 1/3 Exekúcia % 

čiastka 0,3334 
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Nový typ Starý typ  

Exekúcia 1/3 

čiastka 10000 

Exekúcia suma 

čiastka 10000 

POZOR: zrážka typu Exekúcia suma má kontrolu 
na 2/3 exekúciu, nedá sa použiť pre 1/3 exekúciu. 

 

 

 

Exekúcia 1/3 

čiastka 10000 

 

označené 
Zrážka bez 
obmedzenia 

 

Exekúcia 
neobmedzená 

čiastka 10000 

POZOR: zrážka typu Exekúcia neobmedzená 
nemá kontrolu na max. hodnotu. 

 

 

 

Bežné výživné 

čiastka 10000 

Výživné 

čiastka 10000 

 

 

 

Dlžné výživné 

 

 

 

 

Exekúcia výživné % 

čiastka 0,6667 

 

 

 

 

 

 

 

Dlžné výživné 

čiastka 10000 

Exekúcia výživné 
suma 

čiastka 10000 
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Nový typ Starý typ  

Dlžné výživné  

čiastka 10000 

 

označené 
Zrážka bez 
obmedzenia 

Neobmedzené 
výživné 

čiastka 10000 

 

 

 
 

 


