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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Štatistika Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2017 

Na stránke http://www.p104.svspn.sk/ bolo zverejnené aktualizované tlačivo štatistiky MŠSR 1-04 aj 
s aktualizovanou príručkou na rok 2017. Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo 
zapracované tlačivo štatistiky Štvrťročný výkaz o práci v školstve – elektronický formulár. Štatistika sa 
odovzdáva v termínoch podľa príručky. Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx. 

UPOZORNENIE: Na str. 33 príručky je usmernenie k uvádzaniu údajov do stĺpca C – Zamestnanci a mzdové 
prostriedky – asistenti učiteľa, do ktorého sa majú uvádzať len mzdové prostriedky z pridelených 
nenormatívnych finančných prostriedkov (pre rok 2017 na 1 celé pracovné miesto s celým úväzkom 
753 €/mes.). Systém Humanet do stĺpca C načíta všetky mzdové prostriedky za rolu, ktorá sa považuje 
za asistenta učiteľa, keďže systém nemá dostatok informácií na to, aby „oddelil“ mzdové prostriedky 
z pridelených nenormatívnych finančných prostriedkov od mzdových prostriedkov na dofinancovanie platu 
asistenta učiteľa z normatívnych prostriedkov. Užívateľ tak musí pri vypĺňaní výkazu na vyššie uvedenej 
stránke tieto údaje upraviť. 

1.2 Štatistika Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04 platná pre rok 2017 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo zapracované tlačivo štatistiky Štvrťročný výkaz 
o práci Práca 2-04 platné pre rok 2017. Termín odovzdávania štatistiky Práca 2-04 je do 20. kalendárneho 
dňa po sledovanom období (štvrťroku). Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx. 

1.3 Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2016 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo zapracované tlačivo štatistiky Ročný výkaz 
o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 pre rok 2016. Termín odovzdania štatistiky ÚNP1-01 za rok 2016 je 
30.4.2017. Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx, a do elektronickej podoby vo formáte 
xml. 

 

Spracovanie štatistiky ÚNP1-01 do xml formátu 

Na základe informácií a podkladov od spoločnosti TREXIMA bolo zapracované spracovanie štatistiky do xml 
súboru. Užívateľovi sa tak pri spracovaní štatistiky ÚNP1-01 vygenerujú vždy dva súbory: xlsx a xml. 

1.4 Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 
v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná pre rok 2017 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo zapracované tlačivo štatistiky Ročný výkaz 
o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B 
(MPSVR SR) 6-01 platné pre rok 2017. Termín odovzdania štatistiky V/B (MPSVR SR) 6-01 je do 31.7.2017. 
Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx. 

http://www.p104.svspn.sk/
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1.5 Aktualizácia zoznamu štatistík 

V súvislosti s ukončením podpory spracovania štatistík Ministerstva spravodlivosti SR bol aktualizovaný 
zoznam štatistík vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky/ Spracovanie štatistiky. 

 

1.6 Dva nové príspevky do sekcie Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy na stránke www.humanet.sk 

Do sekcie Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy na stránke www.humanet.sk boli pridané dve nové legislatívne 
pomôcky: 

- Historický prehľad vybraných mzdových konštánt za roky 2009-2017 – xlsx súbor s prehľadom vývoja 
súm jednotlivých mzdových konštánt vstupujúcich do výpočtu miezd a ročného zúčtovania dane od roku 
2009 do roku 2017; 

- Prekážky v práci podľa Zákonníka práce - prehľad zákonných možností zamestnávateľa poskytnúť 
zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. 

2 Úprava automatickej aktualizácie mzdového kalendára pri zmene začiatku/ konca 
platnosti role 

V update 6.08 bola vykonaná úprava popísaná v kapitole listu k updatu 6.08 Aktualizácia kalendára už pri 
pridaní mimoevidenčného stavu a dátumu ukončenia role do mzdového kalendára. Užívatelia nás upozornili 
na niektoré nedostatky realizovaného riešenia, a tak sme na základe týchto podnetov upravili a vylepšili 
funkciu automatickej aktualizácie kalendára. Zároveň sme do systému dopracovali hlásenie upozorňujúce 
užívateľov, aby po zmene dátumu vzniku, resp. zániku role skontrolovali nielen údaje na záložkách 
Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Dane, Zrážky, ale aj mzdový kalendár. 

 

UPOZORNENIE: Skontrolujte mzdový kalendár u rolí, v ktorých ste ukončili pracovný pomer v mesiacoch 
09/2016-01/2017. Ak ukončenie platnosti role robíte až po prechode do nového mesiaca pred spracovaním 
miezd, kontrola nie je nutná. Ak pre zadávanie kalendárnych zmien používate záložku Rola/ Identifikácia/ 
Dochádzka, kontrola nie je nutná. 

Čo sa mohlo stať: Užívateľ spracoval mzdu napr. za mesiac 09/2016. Bez toho, aby prešiel v spracovaní 
miezd do mesiaca 10/2016, ukončil platnosť role napr. k 31.10.2016. Systém zadaním dátumu ukončenia 
platnosti role spustil nové načítanie kalendára za celý mesiac september 2016, čím kalendárne zmeny 
zadané priamo do kalendára vymazal. Ak užívateľ zadáva kalendárne zmeny cez záložku Dochádzka, 
po znovu načítaní kalendára sa načítali aj kalendárne zmeny zo záložky Dochádzka, takže v tomto prípade 
k chybnej situácii nedošlo. 

Ako sme automatické načítanie upravili: Systém bude pri zmene platnosti začiatku/konca role automaticky 
aktualizovať už len dni, ktorých sa zmena dotýka. V konkrétnom prípade popísanom v predchádzajúcom 
odstavci systém už nespustí načítanie ani jedného dňa kalendára za mesiac september 2016. Ak by užívateľ 
v rovnakej situácii zadal koniec pracovného pomeru k 15.9.2016, systém automaticky zaktualizuje len dni 
16.-30.9.2016. T.j. všetky kalendárne zmeny zadané v mzdovom kalendári na dni 1.-15.9.2016 zostanú 
v kalendári nezmenené. 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
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3 Záložka Osobné/ Poistenia/ Zdravotné poistenie – zmena v spôsobe pridávania 
záznamov na záložku 

Na záložke Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa bol upravený spôsob pridávania obdobia poistenia 
zamestnanca v zdravotnej poisťovni. Po novom za každé obdobie poistenia v niektorej zo zdravotných 
poisťovní musí byť v tabuľke Zdravotná poisťovňa samostatný záznam. História v zázname bude slúžiť už 
len na kontrolu, kto, kedy a čo zadal. 

Zároveň bola na záložke upravená organizácia údajov do záložiek Zdravotná poisťovňa, Odpočítateľná 
položka na ZP a Obdobie – poistenec štátu. 

 

Pri predchádzajúcom spôsobe zadávania zmien období poistenia v jednotlivých zdravotných poisťovniach 
bola najzávažnejším nedostatkom skutočnosť, že užívateľ musel platnosť zdravotnej poisťovne zadávať cez 
historické dátumy. T.j. užívateľovi sme radili: „Ak zamestnanec od 1. januára zmenil zdravotnú poisťovňu, 
túto zmenu v personalistike vykonajte až po prechode do spracovania miezd za január príslušného roka“. 

Po úpravách je možné zadať zmenu od 1. januára v ktoromkoľvek mesiaci predchádzajúceho roka. Užívateľ 
pridá nový záznam, v ktorom do políčka Platnosť od napíše dátum, od ktorého je zamestnanec poistencom 
novej zdravotnej poisťovne. Pridaním nového záznamu systém automaticky ukončí platnosť 
predchádzajúceho záznamu. Príklad, viď. obrázok vyššie: zamestnanec k 1. januáru 2017 prešiel 
zo zdravotnej poisťovne Union do zdravotnej poisťovne VšZP. Užívateľ pridá nový záznam, kde do políčka 
Poisťovňa vyberie zdravotnú poisťovňu 25, Všeobecná zdravotná poisťovňa a do políčka Platí od zadá 
dátum 1.1.2017. Uložením nového záznamu systém automaticky vpíše do políčka Platí do 
u predchádzajúcej zdravotnej poisťovne Union dátum 31.12.2016 (deň pred začiatkom novej zmeny). 

 

V súvislosti s úpravou spôsobu ukladania údajov bol upravený prepočet miezd, ktorý z týchto údajov 
zapisuje do mzdy parametre rozúčtovania Zdravotná poisťovňa – kód a Minulá zdravotná poisťovňa – kód, 

 

a výstupy používajúce údaje z tejto časti evidencie: 

- Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP 
- Výkazy ZP 
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- Rozdiel VZ a hrubej mzdy 
- Ročné zúčtovanie ZP 
- Dátové parametre pre riadkové, formulárové zostavy a výplatné pásky. 

Do dátových parametrov bola doplnená nová dátová skupina pre údaje za predchádzajúcu zdravotnú 
poisťovňu S003778 Osoba – predchádzajúca zdravotná poisťovňa, 

 

pomocou ktorej má užívateľ možnosť načítať dáta predchádzajúceho záznamu obdobia poistenia 
v zdravotnej poisťovni. 

 

 

UPOZORNENIE: Ak máte medzi riadkovými alebo formulárovými zostavami nadefinovanú zostavu, ktorá 
obsahuje údaje o predchádzajúcej zdravotnej poisťovni, je nevyhnutné zameniť parametre skupiny HPREV 
Predch. záznam za parametre skupiny S003778. 

 

Pôvodný vzhľad záložky Zdravotná poisťovňa. 
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4 Mzdový list vo formáte xlsx 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Mzdové listy bola dopracovaná možnosť spracovať mzdové 
listy do samostatných xlsx súborov. Zároveň bol štandardizovaný formulár Tlač mzdového listu pre zadanie 
vstupných dát na spracovanie výstupu. 

 

Ak užívateľ vyberie formát výstupného súboru xlsx, mzdové listy sa spracujú každý do samostatného xlsx 
súboru „zbalené“ do jediného súboru Document.zip. Tento súbor si užívateľ buď rovno otvorí a môže 
postupne otvárať jednotlivé xlsx súbory, alebo súbor zip uloží do počítača, rozbalí (rozzipuje) a z adresára 
otvára jednotlivé súbory mzdových listov. 

 

Súbory mzdových listov vo formáte xlsx sú uložené pod názvom, ktorý tvorí priezvisko a meno zamestnanca. 
Ak má zamestnanec viacero rolí, názov sa doplní poradím. Ak ide o menovcov, systém postupuje rovnako 
ako pri súbehoch, priezvisko a meno doplní poradím. 

 

Mzdový list do xlsx formátu obsahuje všetky sekcie mzdového listu bez ohľadu na to, či obsahujú nejaké 
údaje, alebo nie, t.j. nie sú dynamické ako je to vo verzii pdf. 

UPOZORNENIE: V súčasnej dobe má užívateľ k dispozícii len systémovú xlsx predlohu mzdového listu. Do 
budúcna plánujeme zapracovať možnosť pridávať do definície mzdového listu vlastnú xlsx predlohu. Preto tí 
užívatelia, ktorí si vytvorili kópiu systémového mzdového listu, a v tejto zmenili dátové parametre pre 
hlavičku alebo pätu, nemusia mať xlsx súbor mzdového listu správne vyplnený. Je to preto, že mohli pridať 
dátový parameter, ktorý systémová predloha xlsx neobsahuje, resp. odstrániť dátový parameter, ktorý 
systémová predloha xlsx naopak obsahuje. 

5 Optimalizácia systému 

V systéme boli vykonané úpravy, ktoré vedú k zrýchleniu odozvy systému pri práci s údajmi na záložkách 
evidencie Rola a pri krokovaní medzi rolami. 

V rámci optimalizácií bolo potrebné zaviesť modálne okná aj na ostatných záložkách s tabuľkou 
(zoznamom), u ktorých táto funkcia chýbala. Modálne okno je prvok, ktorý nielen výrazne zlepšuje 
užívateľské rozhranie (vytiahne do popredia formulár, v ktorom užívateľ edituje údaje), ale je nevyhnutným 
prvkom pre úpravy, ktoré vedú k optimalizácii systému. 
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6 Nové položky pre rozúčtovanie príspevku zamestnávateľa na DDS podľa jednotlivých 
doplnkových dôchodkových spoločností 

Užívateľ má pri výpočte príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie možnosť nastaviť systém tak, aby sa 
v mzde počítali tzv. položky pre účtovníctvo. V tomto prípade stačí, ak sa kód doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti začína reťacom, viď tabuľka nižšie. Pre tento systém výpočtu účtovníckych položiek boli 
doplnené nové mzdové položky, ktoré sa vypočítajú vždy, bez ohľadu na nastavený typ príspevku. Viac 
o výpočte účtovníckych položiek DDS v kapitole Účtovnícke položky príručky Mzdové položky v systéme 
Humanet. 

DDS Kód organizácie 
typu DDS 

Vypočítané účtovnícke položky 

STABILITA Kód začínajúci 
reťazcom 041U, 
napr. 041U, 
041U1, 041U2... 

SMF8031511 DDS Stabilita – zamestnávateľ – pre účtovníctvo 

ING Tatry 
Sympatia 

Kód začínajúci 
reťazcom 042U, 
napr. 042U, 
042U1, 042U2... 

SMF8031512 DDS NN Tatry - Sympatia - zamestnávateľ - pre účtovníctvo 

AXA Kód začínajúci 
reťazcom 043U, 
napr. 043U, 
043U1, 043U2... 

SMF8031513 DDS AXA – zamestnávateľ - pre účtovníctvo 

TATRA 
Banky 

Kód začínajúci 
reťazcom 044U, 
napr. 044U, 
044U1, 044U2... 

SMF8031514 DDS Tatra banky – zamestnávateľ - pre účtovníctvo 

7 Drobné úpravy a vylepšenia 

7.1 Zlepšenie užívateľského rozhrania prvku tabuľka 

Boli doplnené niektoré funkcie, ktoré zlepšujú ovládanie prvku tabuľka.  

Ak sa užívateľ presunie kolieskom do dolnej časti tabuľky a veľkosť obrazovky už neumožňuje zobraziť celú 
tabuľku, v hornej časti okna sa ukotví záhlavie tabuľky. 

 

Ak nie sú v okne zobrazené všetky stĺpce tabuľky, užívateľ môže posúvať tabuľkou doprava/doľava tak, že 
sa nastaví kurzorom na hlavičku tabuľky a točí kolieskom myši. 

Môže tiež využiť kombináciu klávesu SHIFT a kolieska myši, pričom je jedno, kde sa kurzor v okne 
nachádza. Táto kombinácia kláves posúva obsah okna doprava/doľava v prehliadačoch Chrome, Opera 
a Firefox. 

7.2 Aktualizácia číselníka S003047 Skupiny pre vodičské oprávnenia 

Číselník S003047 Skupiny pre vodičské oprávnenia bol upravený podľa platného znenia Zákona č. 8/2009 
o cestnej premávke. 
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7.3 Dopracovanie funkcie zobrazovať/nezobrazovať nulové riadky/stĺpce v rekapitulácii typu 
tabuľková 

V definícii zostavy typu rekapitulácia je možnosť v časti Všeobecné parametre nastaviť spracovanie zostavy 
tak, aby sa zobrazovali, resp. nezobrazovali nulové riadky (políčko Zobraziť nulové položky) alebo nulové 
stĺpce (políčko Zobraziť nulové stĺpce). Vzorové rekapitulácie dostupné užívateľom v databáze sú nastavené 
tak, aby sa nulové riadky a nulové stĺpce nezobrazovali. To znamená, že ak sú vo všetkých stĺpcoch riadku 
načítané nulové hodnoty, riadok sa vo výslednej zostave nezobrazí. Ak sú vo všetkých riadkoch stĺpca 
načítané nulové hodnoty, stĺpec sa vo výslednej zostave nezobrazí. 

 

Táto vlastnosť spracovania rekapitulácie bola rozšírená aj na typ rekapitulácie tabuľková. V súčasnej dobe 
nie je vzorová tabuľková rekapitulácia súčasťou databáz užívateľov. Sú však užívatelia, ktorí si tabuľkovú 
rekapituláciu nadefinovali. Viac o tabuľkovej rekapitulácii v liste k updatu 5.02 v kapitole 5. Nový typ 
rekapitulácie, prevodová tabuľka. 

7.4 Úprava generátora súborov formátu pdf 

Spracovanie výstupov do formátu pdf bolo rozšírené o možnosť upravovať vygenerovaný pdf súbor 
pomocou funkcie Adobe Readera Vyplniť a podpísať. Viac o funkcii si môžete prečítať aj tu. 

 

8 Oprava chýb 

8.1 Oprava chyby v uvádzaní počtu kalendárnych dní vylúčených dôb v mesačných záznamoch pre 
ELDP a oprava záznamov na záložke Mesačné záznamy 

V update 7.02 bola opravená chyba pri načítaní počtu kalendárnych dní vylúčených dôb na záložku Rola/ 
Eldp/ Mesačné záznamy. V tomto update bola realizovaná úprava, ktorá nesprávne záznamy na záložke 
Mesačné záznamy opravila. Aj v tomto prípade si chybne vygenerovaný záznam pre tlač bude musieť 
užívateľ vygenerovať sám, keďže na záložke Záznamy pre tlač môžu byť ručne zadané údaje. 

Zároveň bola ošetrená ďalšia špecifická situácia pri vyhodnocovaní vylúčených dôb do ELDP: 

https://helpx.adobe.com/sk/reader/using/fill-and-sign.html
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V praxi môže nastať situácia, kedy sa obdobie po podpornej dobe (obdobie, kedy poistenec už nemá nárok 
na nemocenskú dávku) prekrýva s obdobím platenia náhrady počas dočasnej pracovnej neschopnosti. 
Napr., ak krátko po dlhodobej nemoci trvajúcej viac ako 52 týždňov nasleduje ďalšia nemoc. 

 

Z pohľadu údajov do ELDP sa obe obdobia nezapočítavajú do počtu kal. dní vylúčených dôb. 

 

Táto situácia bola ošetrená do spracovania údajov ELDP tak, že za tieto dni sa započíta 0 kal. dní vylúč. dôb 
(predtým systém chybne vypočítal záporný počet dní). 

8.2 Oznámenie o zmene platiteľa poistného na ZP v listinnej podobe – uvádzanie titulu 

V listinnej podobe oznámenia o zmene platiteľa poistného na ZP (voľba Personálne údaje/ Oznámenie 
zamestnávateľa o poistencoch...) systém nezapisoval titul zamestnanca podľa predtlače. V poučení 
k oznámeniu sa neuvádza, ktorý z titulov sa má do tlačivá uvádzať, tak sme postupovali podľa poučenia 
k elektronickej podobe oznámenia, kde sa požaduje uvádzať titul pred menom. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


