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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Novela Exekučného poriadku 

S platnosťou od 1. 2. 2017 bola prijatá rozsiahla novela Exekučného poriadku. Časť zmien je platná od 
1. 4. 2017, medzi nimi: 

1. Ustanovenia § 67 ods. 3, § 76 ods. 1, § 76 ods. 3, § 81 a ďalších menia povinnosť platiteľa mzdy vyplácať 
zrazenú sumu z oprávneného na exekútora. T.j. všade v zákone, kde bolo uvedené, že platiteľ mzdy je povinný 
vyplatiť zrazenú sumu oprávnenému sa už uvádza, že platiteľ mzdy je povinný vyplatiť zrazenú sumu 
exekútorovi. 

Exekučný poriadok, časová verzia predpisu účinná od 1.4.2017 

§ 67 

(3) Platiteľ mzdy je povinný odo dňa doručenia exekučného príkazu vyplácať exekútorovi sumy zrazené zo mzdy povinného. 

Výplata vykonaných zrážok 

§ 81 

(1) Zrazenú sumu vyplatí platiteľ mzdy exekútorovi. 

(2) Zrazenú sumu je platiteľ mzdy povinný vyplatiť, aj keď sám má voči oprávnenému peňažnú pohľadávku, ktorú by si inak mohol 
započítať. 

 

Poslali sme dopyt exekútorom, ako máme chápať uplatniteľnosť týchto ustanovení v praxi. Z odpovedí 
uvádzam: 

1. názor 

„Novela Exekučného poriadku účinná do 01.04.2017 sa vzťahuje na exekučné konania začaté po 01.04.2017, 
t.j. na konania začaté pred činnosťou novela sa nevzťahujú. T.j. postupujete tak ako doteraz, pokiaľ Vám súdny 
exekútor nevydá príkaz s tým, že vykonávate zrážky iba na účet súdneho exekútora (v praxi je však jedno či 
vykonávate zrážky na účet oprávneného a na účet súdneho exekútora súčasne, resp. iba na účet súdneho 
exekútora).“ 

2. názor 

„Pre zrážky zo mzdy nadobúda novela účinnosť dňa 1.4.2017, tzn., že podľa nej budete aplikovať prvú zrážku 
v máji z aprílovej mzdy.“ 

V prípade 2. odpovede nás napadá, či nie je exekútor v tejto súvislosti povinný poslať platiteľovi mzdy 
identifikáciu platby, t.j. číslo účtu, prípadne variabilný, resp. špecifický symbol na jeho identifikáciu. 

 

2. Ustanovenie § 69 ods. 2, ktoré určuje definíciu čistej mzdy pre výpočet exekučnej zrážky. Po novom sa 
z tohto ustanovenia vypúšťajú prídavky na deti, ktoré sa do 31.3.2017 podľa znenia zákona nezapočítavali do 
čistej mzdy. 

Exekučný poriadok, časová verzia predpisu účinná od 1.4.2017 

§ 69 

(1) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však 
do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách. 
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Táto zmena sa dostala do zákona v pripomienkovom konaní, kde odôvodnením bolo: 

Z dôvodu nadbytočnosti. Prídavok na dieťa nemá charakter mzdy, má charakter rodinnej dávky poskytovanej štátom v rámci systému 
štátnej sociálnej podpory spravidla rodičom na výchovu a výživu nezaopatrených detí. 

Prijatie tejto zmeny zrejme súvisí s tým, že prídavok na dieťa sa nevypláca prostredníctvom mzdy, a aj preto 
je ošetrený v § 89 ods. 2 jeho vylúčením z čistého príjmu pre výpočet exekúcie. 

Zo vznesených pripomienok v rámci pripomienkového konania k novele Exekučného poriadku vyplynulo, že 
zahrnutie resp. nezahrnutie daňového bonusu do čistej mzdy na účely exekučných zrážok nie je v zákone 
ošetrené jednoznačne. S týmto názorom však zjavne zákonodarca nesúhlasí, pretože z podaných návrhov, 
upresňujúcich definíciu čistej mzdy, neakceptoval ani jeden. 

Pôvodné znenie zákona, ktoré vylučovalo prídavok na dieťa z čistej mzdy, bolo základom názoru, že rovnako 
ako prídavok na dieťa, aj daňový bonus je štátnou dávkou, a teda podobne ako prídavok na dieťa, ani daňový 
bonus sa nemá zahrnúť do čistej mzdy zamestnanca. 

Iný názor zasa tvrdil, že keďže vylúčenie daňového bonusu nie je v zákone taxatívne uvedené, do čistej mzdy 
sa zahrnúť má. Tomuto názoru nahráva aj fakt, že v Zákone o dani z príjmov nie je uvedené, že daňový bonus 
je štátna sociálna dávka, ako je tomu u prídavku na dieťa v Zákone o prídavku na dieťa (§ 1 ods. 2). V Zákone 
o dani z príjmov sa uvádza, že daňový bonus znižuje daň (§ 33 ods. 1). 

My si myslíme, že daňový bonus sa do čistej mzdy pre výpočet exekúcií zahrnúť má.  

 

3. S platnosťou od 1. 7. 2017 je v súvislosti so zrážkami zo mzdy novelizovaný Zákon o sociálnom poistení, 
do ktorého pribudli ustanovenia o vymáhaní pohľadávok zrážkami zo mzdy (§ 225h a § 225 i). 

Užívateľský nápočet Základ pre exekúcie 

V systéme Humanet sa daňový bonus započítaval do základu pre exekúciu, a aj naďalej sa bude započítavať. 

Ak má užívateľ v tejto veci iný názor, má možnosť nápočet Základ pre exekúcie upraviť. Vo voľbe Užívateľské 
mzdové nápočty sme sprístupnili nápočet SMF80729 Základ pre exekúcie. Pridaním mzdovej položky pre 
daňový bonus do tohto užívateľského nápočtu sa jeho „systémové“ započítanie zruší. 

2 Nové legislatívne pomôcky 

Na stránke www.humanet.sk v časti Podpora/ Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy pribudli nové legislatívne 
pomôcky: 

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

- Prehľad kódov do oznámenia ZP  - prehľad kódov do oznámenia zamestnávateľa pri zmene platiteľa 
poistného na ZP a ich spôsob načítania v systéme Humanet. 

Aktualizovaná bola tiež legislatívna pomôcka PAM a mzdové položky, výpočet priemerného zárobku v systéme 
Humanet (verejný záujem), kde bolo do popisu spôsobu výpočtu priemerného hodinového zárobku doplnené 
započítanie priemerného výkonnostného príplatku. 

3 Vedeli ste, že... 

3.1 ...vyrovnávaciu pamäť prehliadača je dobré občas vyčistiť? 

Viete, čo je vyrovnávacia pamäť prehliadača, alebo aj CACHE? 

Pre urýchlenie prehliadania webových stránok sú prehliadače navrhnuté tak, aby sa webstránky, ktoré si 
užívateľ prezerá, sťahovali a ukladali lokálne na pevnom disku počítača v oblasti zvanej "cache". Nachádzajú 
sa v nej záznamy o každej položke, ktorá sa počas surfovania na internete zobrazila alebo stiahla. Takže, keď 
užívateľ navštívi rovnakú stránku druhýkrát, prehliadač zrýchli čas načítavania stránky lokálne z cache, 
namiesto nového sťahovania z internetu. Cache teda šetrí čas. Nevýhodou môže byť, že v istom čase sa 
užívateľ nepozerá na najaktuálnejšiu verziu webstránky. Na zobrazenie najaktuálnejšej verzie stránky je dobré 
cache vyčistiť. Častokrát stačí stránku obnoviť klávesom F5. Keď je F5 bezmocné, na rad prichádza tzv. "tvrdý 
refresh" (Windows: CTRL + F5, Mac/Apple: cmd + R). V ostatných prípadoch však treba cache vymazať ručne. 
Viac na tému vyčistenia cache si môžete prečítať v príspevku Vyčistíš vyrovnávaciu pamäť!. 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-695
http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/poradca/mzdy
http://www.sven.sk/blog/vycistis-vyrovnavaciu-pamat-prehliadaca
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3.2 ...v systéme máte k dispozícii nástroj Mzdová kalkulačka? 

V zozname rolí vo voľbe Doplnky vo voľbách Personálne údaje/ Roly, Spracovanie miezd/ Roly a Spracovanie 
miezd/ Mzdy bola začiatkom roka sprístupnená nová funkcia Mzdová kalkulačka. 

 

Je to nástroj, pomocou ktorého má užívateľ možnosť orientačne zistiť z čistej mzdy hrubú mzdu a naopak pri 
konkrétnom nastavení vstupných údajov pre výpočet (špecifikácia role, uplatnenie nezdaniteľnej časti základu 
dane, daňového bonusu, polovičnej sadzby na zdravotné poistenie a iné). 

 

Viac o používaní tohto nástroja nájdete v liste k updatu 7.02. 

UPOZORNENIE funkcia Mzdová kalkulačka je len pomôcka a neslúži na skutočný výpočet mzdy 
zamestnanca. 

3.3 ...pri práci v systéme Humanet môžete využívať viacero klávesových skratiek? 

Pri práci v systéme Humanet môžete využívať viacero klávesových skratiek. Nižšie uvádzame ich prehľad. 

Klávesová skratka Popis operácie 

F5 Obnovenie stránky (ak niektorý z ovládacích prvkov nerobí, čo sa od neho očakáva). 

CTRL+F5 „Tvrdý refresh“ stránky. 

CTRL+C Kopírovanie ktoréhokoľvek textového reťazca na stránke, ktorý označíte myšou, napr. ak 
potrebujete niekam skopírovať rodné číslo zamestnanca. 

CTRL+V Vloženie skopírovaného textového reťazca. 

CTRL+F Spustenie nástroja Hľadať. Ak napr. neviete na stránke nájsť potrebné políčko, môžete na to 
použiť nástroj Hľadať. Hľadaný reťazec sa farebne zvýrazní. 
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Klávesová skratka Popis operácie 

CTRL+koliesko myši Zväčšovanie/zmenšovanie stránky (lupy) prehliadača. 

CTRL+plusko 

CTRL+mínusko 

Alternatíva k predchádzajúcej klávesovej skratke, kedy pomocou klávesovej skratky CTRL 
a držania klávesy „+“ alebo „-“ zväčšujete/zmenšujete lupu prehliadača. 

CTRL+0 Nastavenie lupy na 100 %. 

ALT+koliesko myši 

SHIFT+koliesko myši 

Horizontálne posúvanie obrazovky – horizontálny scrollbar. 

Koliesko myši Vertikálne posúvanie obrazovky – vertikálny scrollbar. 

ESC Pomocou klávesu ESC sa políčko „vyprázdni“. 

Ak ide o textové políčko, po stlačení klávesu ESC sa text vymaže a užívateľ môže začať vpisovať 
nový text. 

Ak ide o výberový zoznam (dropdown), po stlačení klávesu ESC sa zobrazený text vymaže 
a užívateľ môže vybrať novú položku číselníka v dropdowne. Novú položku v číselníku vyhľadáva 
zadaním reťazca, alebo posúvaním šípkou hore/dolu v zozname položiek. 

Šípka hore/dole Posun hore/dole po položkách v zozname položiek číselníka výberového zoznamu, napr. 
v zozname obcí. 

Šípka 
doprava/doľava 

„Listovanie“ zo strany na stranu v zozname položiek číselníka výberového zoznamu, napr. 
v zozname obcí. 

ENTER Nastavením sa na položku číselníka vo výberovom zozname a stlačením klávesu ENTER sa 
položka vyberie do políčka. 

Ak je v hlavičke tabuľky tlačidlo , stlačením klávesu ENTER sa otvorí modálne 
okno pre zadanie údajov novo pridávanej položky, napr. pri pridávaní mzdovej položky na záložku 
Mzdy/ Ručná úprava mzdy. 

Pri nastavení na tlačidlo Zapísať pomocou klávesu TAB resp. SHIFT+TAB sa stlačením klávesu 
ENTER potvrdí tlačidlo Zapísať (ako keď sa klikne myšou na tlačidlo). 

Pri nastavení na označovacie políčko (checkbox) pomocou klávesu TAB resp. SHIFT+TAB sa 
stlačením klávesu ENTER zmení stav políčka (označené/neoznačené). 

MEDZERNÍK Pri nastavení na označovacie políčko (checkbox) pomocou klávesu TAB resp. SHIFT+TAB sa 
stlačením klávesu MEDZERNÍK zmení stav políčka (označené/neoznačené). 

TAB Presúvanie sa z políčka na políčko smerom k dolnej časti formulára. Výborne poslúži pri vypĺňaní 
formulára pre pridanie novej osoby a role. 

SHIFT+TAB Presúvanie sa z políčka na políčko naspäť smerom k začiatku formulára. 

3.4 ...pri odstránení užívateľa z neaktívnych dát prídete o jeho identifikáciu vo všetkých zmenách, 
ktoré v databáze vykonal? 

Väčšina údajov zadávaných do systému Humanet sa ukladá s tzv. historickou platnosťou, kde jedným z údajov 
je názov užívateľa, ktorý zmenu vykonal. Stáva sa, že „majiteľ“ databázy už nechce, aby mal niektorý užívateľ 
prístup do databázy. V tomto prípade nie je potrebné užívateľa odstraňovať z neaktívnych dát. Stačí 
postupovať podľa jedného z uvedených postupov: 

1. Odpojiť užívateľa z registrácie v časti Môj Humanet/ Užívateľsky dostupné databázy v registrácii „majiteľa“ 
databázy na portáli www.humanet.sk, ak bola užívateľovi sprístupnená databáza týmto spôsobom. 

 

Vtedy sa odstráni databáza nielen z časti Užívateľsky dostupné databázy registrácie užívateľa (užívateľ sa už 
neprihlási do databázy cez tlačidlo Štart vo svojej registrácii), ale aj zo zoznamu databáz dostupných 

http://www.humanet.sk/
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užívateľovi pri prihlasovaní. T.j. odstránený užívateľ už nemá žiadnu možnosť prihlásiť sa do „majiteľovej“ 
databázy. 

 

2. Ak bol užívateľ do databázy pridaný cez administrátorské rozhranie v databáze a na serveri, (napr. počas 
individuálnej implementácie), vo voľbe Správa systému/ Užívatelia sa užívateľ zaradí medzi neaktívne dáta. 
Tým sa znemožní prístup uvedeného užívateľa do databázy. V tomto prípade síce užívateľ vidí v zozname 
databáz pri prihlasovaní túto databázu, ale vstup do nej má už zakázaný. V tomto prípade je možné požiadať 
administrátora servera o odpojenie databázy od užívateľa na úrovni administrátorského rozhrania. Po tomto 
zásahu užívateľ už databázu pri prihlasovaní v zozname databáz nebude vidieť. 

4 Automatické spustenie inicializácie pri zmene v kalendári 

Najčastejšou chybou užívateľov pri spracovaní miezd je, že nedodržiava odporúčanú postupnosť krokov pri 
spracovaní miezd v systéme Humanet:  

1. Najprv sa zadávajú všetky personálne zmeny ako sú zmena pracovného kalendára, zmeny PAM položiek, 
mimoevidenčné stavy, ukončenia pomerov, nemoci, prípadne dochádzkové odchýlky na záložku Rola/ 
Identifikácia/ Dochádzka. 

2. Následne sa spúšťa prvý hromadný prepočet miezd, ktorý najprv spustí inicializáciu miezd (načítajú sa 
mzdové kalendáre) a následne prepočet miezd. 

Ak už užívateľ zmenil postupnosť krokov a najprv spustil prvý prepočet miezd, až následne začal zadávať 
napr. mimoevidenčné stavy alebo ukončenie platnosti role, bolo potrebné spustiť opakovane inicializáciu (aby 
sa do kalendára zapísali zadané zmeny) a prepočet miezd (aby výpočet zohľadnil zadané zmeny). A práve na 
opätovné spustenie inicializácie a prepočtu užívateľ zabúdal. 

Pred nejakým časom sme do systému zapracovali automatickú aktualizáciu pracovného kalendára po zadaní 
mimoevidenčného stavu resp. konca platnosti role, ak spadajú do mesiaca spracovania miezd. T.j. 
mimoevidenčný stav a koniec role sa automaticky zapíšu do kalendára. Aby si užívateľ uvedomil, že po takejto 
zmene v mzdovom kalendári musí znova spustiť prepočet, v tomto update sme zapracovali automatické 
spustenie niektorých funkcií inicializácie miezd: 

- vymazanie vypočítanej mzdy zo záložky Vypočítané mzdy 
- vymazanie údajov zo záložky Rola/ Poistenia/ SP – rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c a SP 

odvodová úľava (ak ju má užívateľ sprístupnenú) 
- vymazanie údajov zo záložky Rola/ Nemoci. 

Tým, že mzda nebude vypočítaná, si užívateľ skôr uvedomí, že po zmenách nespustil opakovaný prepočet. 

UPOZORNENIE: Automatický zápis údajov a spustenie čiastočnej inicializácie zmien slúži len ako pomôcka 
v prípade, že užívateľ pri spracovaní miezd nepostupoval odporúčaným postupom.  

Je dôležité, aby mal užívateľ na pamäti, že po každej zmene, ktorá má dopad na pracovný kalendár, je 
potrebné nielen skontrolovať správnosť zápisu údajov do kalendára, ale aj spustiť prepočet 
a skontrolovať vypočítanú mzdu. 

5 Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie 

S cieľom vylepšiť funkciu spracovania oznámenia zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné 
poistenie vo voľbe Personálne údaje/ Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného 
na VZP sme nielen sprehľadnili a zjednodušili formulár na spracovanie oznámenia, ale doplnili načítanie 
záznamov o načítanie zmien pri prestupe zamestnanca do inej zdravotnej poisťovne na prelome rokov. 

5.1 Štandardizácia vzhľadu formulára pre spracovanie oznámenia 

Najvýraznejšou zmenou vo formulári na spracovanie oznámenia je sústredenie prvkov do jediného formulára. 
Ovládacie prvky na spracovanie oznámenia do tlačenej alebo elektronickej podoby boli presunuté do tzv. 
pintoolbaru – prvku, ktorý sa pri scrollovaní stránky nadol ukotví v hornej časti okna. 
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V hornej časti formulára sú umiestnené ovládacie prvky pre nastavenie druhu oznámenia a parametrov pre 
načítanie záznamov. Strednú časť formulára tvoria údaje organizácie, ktoré je možné pred spracovaním 
oznámenia upraviť. V dolnej časti formulára je tabuľka Zoznam záznamov pre načítané alebo ručne pridané 
záznamy do oznámenia jednotlivých zdravotných poisťovní. Zoznam zdravotných poisťovní s údajmi do 
oznámenia ako sú číslo platiteľa a kód zdravotnej poisťovne je zbalený pod prvkom plusko. 

 

Ak je potrebné zadať alebo upraviť údaje zdravotných poisťovní, zoznam sa rozbalí kliknutím na plusko. 

 

5.2 Doplnenie načítavania záznamov do oznámenia pri zmene zdravotnej poisťovne 

Pre načítanie záznamov pri zmene zdravotnej poisťovne je potrebné označiť políčko Oznámenie o zmene 
zdravotnej poisťovne. 

 

Ak je označené len políčko Oznámenie o zmene zdravotnej poisťovne, načítajú sa len záznamy o ukončení 
kódu 2 v starej zdravotnej poisťovni a o začiatku kódu 2 v novej zdravotnej poisťovni. 

Ak sa políčko Oznámenie o zmene zdravotnej poisťovne označí súčasne s políčkami Oznámenie o povinnosti 
platiť poistné štátom a Ostatné zmeny (nástup, výstup, ME a pod.), načíta sa koniec príslušného kódu v starej 
zdravotnej poisťovni a začiatok príslušného kódu v novej zdravotnej poisťovni. 
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Príklad: zamestnanec prešiel k 1.1.2017 zo zdravotnej poisťovne Dôvera do zdravotnej poisťovne VšZP. 

 

V tom čase mu trvala pracovná neschopnosť. 

 

Do oznámenia zdravotnej poisťovne Dôvera sa k 31.12.2016 načíta koniec kódu 1O pre nemoc, a kódu 2 pre 
ukončenie poistenia. Do oznámenia zdravotnej poisťovne VšZP sa k 1.1.2017 načíta začiatok kódu 2 pre 
začiatok poistenia, a kódu 1O pre nemoc. 

 

5.3 Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa 

Legislatíva – Metodické usmernenie ÚDZS č. 12/1/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa 
poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, znenie účinné od 1.1.2015 

Článok 2 

2. Zmenu platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), g), j), k), l), m), r) a s) zákona o zdravotnom poistení (skutočnosť, 
kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát) oznámi zamestnávateľ, samoplatiteľ a SZČO do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. 

Zamestnávateľ má povinnosť nahlasovať za zamestnanca tieto obdobia poistenca štátu, viď. aj info na stránke 
VšZP: 

Kód do 
oznámenia 

Písmeno podľa § 11 ods. 7)  zákona 

1C c) fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak 
tam nie je zdravotne poistená 

1H g) fyzická osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe 
rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne 

1K j) fyzická osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, 

1L k) fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na 
opatrovanie podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je 
staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom 
zariadení 

1M l) manželka alebo manžel zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, 
ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí 

1O m) fyzická osoba, 

1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 

http://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/oznamenie-zamestnavatela/
http://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/oznamenie-zamestnavatela/
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Kód do 
oznámenia 

Písmeno podľa § 11 ods. 7)  zákona 

2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu a 
ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo 

3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti 
podľa osobitného predpisu a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného 
predpisu aj po tomto dni, 

4. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu, potreba ošetrovania alebo 
starostlivosti podľa osobitného predpisu, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej 
nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu z dôvodu, že ku 
dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého je 
platiteľom poistného štát podľa písmena w) alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis 

1T r) fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo 

1U s) fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta 
počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho 
vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské 
podľa osobitného predpisu 

1W v) zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo 
štátnozamestnaneckom pomere... (dlhodobo nezamestnaný občan, občan z najmenej rozvinutého 
okresu) 

V tejto súvislosti bolo aktualizované načítavanie záznamov do oznámenia o zmene platiteľa poistného na ZP 
zo záložky Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa/ Obdobie – poistenec štátu. Z tejto záložky sa do 
oznámenia budú načítavať obdobia pod kódmi 1H, 1K, 1L, 1M a 1T. Aby mal užívateľ o tejto skutočnosti 
informáciu, tieto kódy sme doplnili do názvu príslušnej položky číselníka výberového zoznamu Dôvod 
v modálnom okne pre pridanie záznamu na záložku Obdobie – poistenec štátu. 

 

Načítanie kódov 1D, 1E a 1G zo záložky Obdobie – poistenec štátu do oznámenia o zmene platiteľa poistného, 
ktoré bolo do systému zapracované v update 3.06 podľa vtedy platného znenia metodického usmernenia, bolo 
zrušené. 

Aktualizácia číselníka S003104 Dôvod – poistenec štátu pre ZP 

Prijatím Zákona č. 378/2015 o dobrovoľnej vojenskej príprave, ktorá s platnosťou od 2.1.2016 novelizovala 
Zákon o zdravotnom poistení, kde v § 11 ods. 7 (štát je platiteľom poistného...) pribudlo písmeno w) fyzická 
osoba vykonávajúca dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu. V tejto súvislosti bol 
aktualizovaný číselník S003104 Dôvod – poistenec štátu pre ZP, ktorý využíva výberový zoznam Dôvod 
v modálnom okne pre pridanie záznamu na záložku Obdobie – poistenec štátu. 

5.4 Úprava metódy načítavania a spracovania záznamov do oznámenia 

Pri revízii metódy načítavania záznamov do oznámenia o zmene platiteľa poistného na ZP boli vykonané 
nasledovné zmeny: 

- systém načíta len záznamy, ktoré spadajú do obdobia zadaného v políčkach Zmeny za obdobie OD, 
DO; 

- do záznamu sa priradí tá zdravotná poisťovňa, ktorá platila u zamestnanca k dátumu načítavanej 
zmeny; 

- pri ručnom pridávaní záznamu je potrebné najprv zadať dátum zmeny a až následne vybrať 
zamestnanca v políčku Osoba. Vtedy systém priradí zamestnancovi zdravotnú poisťovňu platnú 
k dátumu zmeny; 

- načítavané záznamy sa zoradia v poradí: 1. Poisťovňa, 2. Dátum, 3. Meno, a následne, ak je platnosť 
kódu K – koniec, zoradia sa kódy v poradí najprv začínajúce na 1 (poistenec štátu), potom kódy 
začínajúce na 2 (zamestnanec), ak je platnosť kódu Z – začiatok, zoradia sa kódy v poradí najprv 
začínajúce na 2 a potom začínajúce na 1. V tomto poradí sa záznamy zaradia do výstupov. 
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UPOZORNENIE: Ak aj užívateľ v tabuľke Zoznam záznamov zmení radenie záznamov, do výstupov 
sa záznamy zotriedia podľa systémového radenia popísaného vyššie. 

5.5 Ako na to: Načítanie záznamov do oznámenia pri nástupe na rodičovskú dovolenku 

Keď zamestnankyňa nastupuje po materskej dovolenke na rodičovskú dovolenku, tieto údaje sa pre účely 
správneho spracovania oznámenia o zmene platiteľa poistného, pre správny výpočet odvodov a pre zápis do 
mesačného výkazu (v mesiaci celomesačnej rodičovskej dovolenky sa odvody už nepočítajú, do výkazu sa 
zamestnankyňa nezapisuje) musia zadať nasledovne: 

1. Do ME stavov sa zadá ukončenie materskej dovolenky a začiatok rodičovskej dovolenky. 

 

2. Od dátumu začiatku rodičovskej sa zadá na záložku Zdravotné poistenie položka neplatí poistné. 

 

Do oznámenia o zmene platiteľa poistného sa načítajú tieto záznamy: 

- ukončenie materskej dovolenky (kód 1O); 
- s dátumom dňa pred začiatkom rodičovskej dovolenky ukončenie zamestnanca (kód 2) – osoba, ktorá 

nemá zdaniteľný príjem sa nepovažuje za zamestnanca; 
- začiatok rodičovskej dovolenky (kód 1C). 

 

 

Poznámka: Obdobne systém načíta po skončení platnosti položky zamestnanec – platí poistné na záložke 
Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie aj obdobia s kódom 1K: 

1K – osoba, ktorá sa stará o dieťa vo veku do 6 rokov – zadá sa Obdobie – poistenec štátu na záložke Osobné/ 
Poistenia/ Zdravotná poisťovňa. 

6 Tlač mzdovej položky 

6.1 Štandardizácia vzhľadu formulára pre spracovanie zostavy 

V súvislosti s rozšírením funkčných možností spracovania zostavy Tlač mzdovej položky bol upravený 
formulár pre spracovanie zostavy. Ovládacie prvky na spracovanie boli presunuté do tzv. pintoolbaru – panelu, 
ktorý sa pri scrollovaní stránky nadol ukotví v hornej časti okna. Prvky pre nastavenie výstupnej zostavy boli 
rozmiestnené tak, aby zodpovedali štandardizovanému vzhľadu formulárov spracovania ostatných tlačových 
zostáv. 

Bolo zrušené políčko Tlačiť nulové hodnoty. Zostava sa bude spracovávať už len za nenulové mzdové položky. 
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6.2 Možnosť spracovať zostavu do CSV formátu 

Rozšíril sa zoznam formátov, do ktorých je možné zostavu Tlač mzdovej položky spracovať. Zostavu je dnes 
možné spracovať do PDF, XLSX a CSV formátu. 

 

6.3 Možnosť spracovať do zostavy parameter rozúčtovania 

Do spracovania zostavy vo formáte XLSX alebo CSV bola doplnená možnosť pridať do zostavy parameter 
rozúčtovania. 

 

Užívateľ má tak možnosť spracovať prehľad mzdovej položky nielen po zamestnancoch a po mesiacoch, ale 
napr. aj po útvaroch. 

Príklad: zamestnancovi bola vyplatená mesačná odmena, pričom časť z nej sa zaúčtovala na jedno stredisko, 
a časť na druhé stredisko. Jednotlivé časti odmeny sa pridajú cez kmeňový a nákladový mzdový záznam. 
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Pri spracovaní zostavy Tlač mzdovej položky sa vyberie formát XLSX alebo CSV, vyberie sa mzdová položka 
a do políčka Parameter rozúčtovania sa vyberie napr. parameter Nákladový útvar – názov. 

 

Do zostavy sa za zamestnanca spracujú dva riadky, každý pre iné stredisko. Stĺpce aj naďalej tvoria údaje za 
jednotlivé mesiace. 

 

6.4 Možnosť spracovať zostavu za viac mzdových položiek 

Do spracovania zostavy vo formáte XLSX alebo CSV bola doplnená možnosť spracovať zostavu za viac 
mzdových položiek. Pre toto spracovanie je potrebné vybrať prepínač Tlač viacerých položiek. Zobrazí sa 
tabuľka Mzdové položky. Pre výber položiek do tabuľky kliknite na tlačidlo Pridať. Dostanete sa do zoznamu 
Mzdové položky, v ktorom označením položiek a kliknutím na tlačidlo OK v dolnej časti tabuľky vyberiete 
položky do spracovania zostavy. V prípade potreby môžete vybrať parameter rozúčtovania, napr. Nákladový 
útvar – názov. 

 

V spracovanej zostave sú jednotlivé mzdové položky zapísané u zamestnanca do samostatného riadku. 
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Vzhľad zostavy, ktorá nemá zadaný parameter rozúčtovania: 

 

Vzhľad zostavy, ktorá má zadaný parameter rozúčtovania Nákladový útvar - názov: 

 

Štruktúra údajov v súbore poskytuje užívateľovi široké možnosti analyzovať získané údaje, napr. pomocou 
kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. 

Príklady kontingenčnej tabuľky z vyššie uvedenej tabuľky: 
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Príklad kontingenčného grafu: 

 

Súčty za nastavené mzdové položky 

Aby mal užívateľ informáciu o tom, ktoré mzdové položky zahrnul do spracovania zostavy, zaradili sme na 
koniec zostavy zoznam súčtov za všetky mzdové položky, zahrnuté do spracovania zostavy, a to aj v prípade, 
že súčet položky je nulový. 

Príklad: do spracovania zostavy boli zahrnuté mzdové položky SMF20301 a SMF20302. V prehľade po 
zamestnancoch a mesiacoch sú uvedené len nenulové položky, ale na konci je zoznam súčtov, v ktorom sú 
uvedené všetky položky zahrnuté do spracovania, vrátane nulových. 

 

NÁŠ TIP: Zostava, ktorá spracuje všetky mzdové položky 

Pripravili ste si vlastnú rekapituláciu a nemáte istotu, že obsahuje všetky vypočítané mzdové položky? Na 
kontrolu môžete spracovať zostavu Tlač mzdovej položky za všetky mzdové položky. V tomto prípade pridáte 
do spracovania všetky mzdové položky v zozname označením označovacieho políčka v hlavičke tabuľky. 
V zozname riadkov so súčtami po mzdových položkách nájdete všetky mzdové položky vypočítané v mzdách 
(nulové riadky si môžete v xlsx súbore skryť). Porovnaním rekapitulácie spracovanej do xlsx formátu 
a zoznamu položiek v zostave Tlač mzdovej položky spracovanej tiež do xlsx formátu zistíte, ktorú z položiek 
nemáte zahrnutú vo vašej rekapitulácii. 

7 Export do účtovníctva – možnosť vypnúť export nulových predpisov 

Pri spracovaní sa do interného účtovného dokladu doteraz zahŕňali aj „nulové“ záznamy. Aby mal užívateľ 
možnosť ovplyvniť spôsob spracovania nulových záznamov do exportných súborov, bolo do definície 
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účtovného dokladu na záložku Všeobecné parametre dopracované políčko Export nulových predpisov (netýka 
sa xlsx). Políčko bolo do definície účtovných dokladov doplnené v stave „vypnuté“. 

 

T.j. po update sa do súboru spracovaného ktorýmkoľvek zo spracovateľov okrem Spracovania účtovného 
dokladu do XLSX nulový záznam nezapíše. 

 

Spracovanie účtovného dokladu pomocou spracovateľa Spracovanie účtovného dokladu do XLSX bude aj 
naďalej zahŕňať všetky definované riadky účtovného dokladu. V riadkoch s nulovou hodnotou je v tomto 
súbore miesto nuly uvedená pomlčka. 

 

Užívateľ, ktorý potrebuje spracovať do exportu aj nulové záznamy, si v príslušnej definícii účtovného dokladu 
políčko označí. 

8 Import dát 

8.1 Doplnenie importu typu Mzdové položky o možnosť zadať obdobie 

V update 6.08 bola do systému zapracovaná funkcia, ktorá umožňuje preplácať napr. základný plat a príplatok 
za nadčas s hodnotami platnými v mesiaci, v ktorom bol nadčas v minulosti odpracovaný. Podrobne je funkcia 
popísaná v kapitole Výpočet základného platu za nadčas a príplatku za nadčas s hodnotami platnými v mesiaci 
odpracovania nadčasu v liste k updatu 6.08. Pri spustení tejto funkcie užívateľ do mzdovej položky pridávanej 
na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy zadáva nielen počet hodín nadčasu, ale aj obdobie, v ktorom bol nadčas 
odpracovaný, a z ktorého sa teda majú pre výpočet čerpať hodnoty základného platu a priemerného 
hodinového zárobku. Aby mal užívateľ, využívajúci túto funkciu, možnosť hromadne importovať mzdové 
položky s počtom hodín aj s príslušným obdobím, dopracovali sme do importu typu Mzdové položky možnosť 
definovať a realizovať takýto import. 
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Ak je v príslušnej PAM položke označené políčko Možnosť zadať obdobie, pri pridávaní mzdovej položky do 
Ručnej úpravy mzdy je možné zadať nielen počet hodín, ale aj obdobie, ku ktorému sa počet hodín viaže. 

 

V tomto prípade sa v importe nastaví nielen stĺpec pre zadanie hodín (Stĺpec v súbore), ale aj stĺpec pre 
zadanie obdobia (Stĺpec pre obdobie). 

 

Aby systém vedel pri importe správne interpretovať údaj o období v importom súbore, je nevyhnutné v definícii 
importu zadať formát dátumu. 

 

Ak užívateľ použije v definícii importu formát súboru XLSX, môže si vytvoriť predpripravený súbor pomocou 
tlačidla Vytvoriť nový súbor pre import, ktorý po naplnení môže vyzerať nasledovne: 

 

UPOZORNENIE: V xlsx súbore bunky s dátumom musia mať formát textu, a bunky so sumou hodín musia 
mať všeobecný formát alebo formát čísla. 

8.2 Doplnenie importu typu Rola osoby o dátový parameter Poznámka 

Do importu typu Rola osoby bol doplnený import dátového parametra Poznámka, ktorý naimportuje údaje do 
políčka Poznámka na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje. Do políčka Poznámka je možné importovať 
aj viac riadkov. V importnom xlsx súbore sa riadky zalomia pomocou klávesovej skratky ALT+ENTER. 

     

UPOZORNENIE: Nový import vždy prepíše pôvodný obsah políčka. 
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9 Užívateľské zostavy – nová dátová skupina S003779, Osoba - Zdravotná poisťovňa - 
história zmien 

Do dátových parametrov pre definovanie užívateľských zostáv bola doplnená nová kmeňová dátová skupina 
S003779, Osoba - Zdravotná poisťovňa - história zmien. Pomocou tejto dátovej skupiny má užívateľ možnosť 
„vytiahnuť“ si všetky položky zadané na záložke Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa/ Zdravotná 
poisťovňa. 

9.1 Nová vzorová riadková zostava URZ032 História zmien zdravotných poisťovní u zamestnancov 

Do voľby Personálne údaje/ Riadkové zostavy bola doplnená nová vzorová riadková zostava URZ032 História 
zmien zdravotných poisťovní u zamestnancov. Základom zostavy je nová dátová skupina S003779, Osoba - 
Zdravotná poisťovňa - história zmien. 

10 Optimalizácia systému 

V systéme boli vykonané úpravy, ktoré vedú k zrýchleniu odozvy systému pri práci s údajmi na záložkách 
evidencií Osobné a Mzdy, a pri krokovaní medzi osobami a rolami. 

11 Štandardizácia vizuálu 

11.1 Zmeny na záložke Mzdy – tlačidlá individuálneho prepočtu a inicializácie miezd v hlavičke 
role 

Na záložke boli pre funkciu Prepočet mzdy a Inicializácia vytvorené nové ovládacie prvky – tlačidlá v hlavičke. 

 

Tieto tlačidlá slúžia na spustenie inicializácie mzdy, resp. na prepočet mzdy v konkrétnej roli tak, ako tomu 
bolo doteraz cez záložky Prepočet mzdy a Inicializácia. 

Po spustení inicializácie alebo prepočtu mzdy systém automaticky otvorí záložku Vypočítané mzdy, kde sa 
v úvode formulára zobrazí hlásenie po inicializácii, resp. hlásenie po prepočte. Užívateľ tak má možnosť 
skontrolovať výpočet mzdy v nadväznosti na informácie v hlásení. 
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UPOZORNENIE: Užívateľ má možnosť spracovať zoznam hlásení po inicializácii/prepočte za všetky role po 
spustení hromadnej funkcie vo voľbe Spracovanie miezd/ Prepočet miezd kliknutím na tlačidlo Tlač, alebo na 
voľbu Doplnky/ Export do excelu. 

 

11.2 Ukladanie xlsx súboru s opisom zoznamu výplatných pások odoslaných e-mailom 

Pri odosielaní výplatných pások e-mailom sa spracuje a hneď otvorí xlsx súbor s opisom odoslaných 
výplatných pások. Bolo dopracované následné uloženie tohto xlsx súboru do zoznamu Súbory užívateľa. 

 

11.3 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 má tabuľka viac stĺpcov, a pri zobrazení nie sú všetky viditeľné, v dolnej časti okna sa ukotví posuvník 
(horizontálny scrollbar). 

 

Okrem scrollbaru môže užívateľ na horizontálny posun použiť kombináciu klávesu ALT alebo SHIFT a kolieska 
myši, pričom je jedno, kde sa kurzor v okne nachádza. 

Horizontálny posun pomocou kolieska, ak je kurzor nastavený na hlavičku tabuľky, sme zrušili, pretože riešenie 
nebolo vhodné pre všetky stránky systému Humanet. 
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11.4 Zmeny na záložke Rola/ Identifikácia/ Odb. prax 

Pri pridávaní záznamov na záložku Rola/ Identifikácia/ Odb. prax bolo skryté tlačidlo s bodkami za políčkom 
Prax, pomocou ktorého užívateľ vstupoval do formulára, ktorý je na záložke Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax 
a vek. Užívateľ má možnosť pridávať obdobia praxe buď na záložku Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax a vek 
v časti Zápočet a prax z iných organizácií, 

 

alebo priamo na záložke Rola/ Identifikácia/ Odb. prax pomocou tlačidla Pridať organizáciu. 

 

V tomto prípade sa novo pridané obdobie praxe pridá zároveň aj na záložku Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax 
a vek do časti Zápočet a prax z iných organizácií. 

11.5 Zmeny na záložke Rola/ Dovolenky/ Parametre 

Bol zmenený spôsob zadávania a ukladania skupiny dovolenky na záložku Rola/ Dovolenky/ Parametre. 
Výberový zoznam bol nahradený needitovateľným textovým políčkom, do ktorého sa údaj vyberá cez tlačidlo 
s bodkami. Dôvodom bola chyba, kedy napriek tomu, že položka z číselníka skupín dovoleniek Nároky na 
dovolenku bola zaradená medzi neaktívne dáta, systém umožňoval položku vybrať vo výberovom políčku na 
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záložke Parametre. Následne sa táto neaktívna skupina dovoleniek použila na záložke Rola/ Dovolenky/ 
Nárok, čerpanie, zostatok. Po úprave už nie je možné na záložku Parametre zadať neaktívnu skupinu 
dovoleniek. Obdobné riešenie je použité na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie u položiek 
číselníkov obraz turnusu, útvar, pracovné miesto a ďalších z voľby Pomocné dáta PAM. 

 

11.6 Tlačivo ročného zúčtovania dane a potvrdenia o zaplatení dane – doplnkové parametre 
v tlačovej predlohe 

Do tlačovej predlohy ročného zúčtovania dane (tlačová predloha YearTaxAdjPage1) a potvrdenia o zaplatení 
dane (tlačová predloha YearTaxAdjConfirm) boli pridané dva parametre, ktoré si užívateľ môže pridať do 
tlačovej predlohy. Ide o parameter OC, do ktorého systém bude zapisovať osobné číslo zamestnanca, 
a o parameter UTVAR, do ktorého systém bude zapisovať kód útvaru. Tieto parametre môže užívateľ použiť 
napríklad v prípade, že organizácia bude vyššie uvedené tlačivá doručovať zamestnancom vytlačené na 
papieri pre diskrétne výplatné pásky. Pre lepšiu administráciu distribúcie týchto tlačív si užívateľ doplní do 
hlavičky tlačív osobné číslo a útvar zamestnanca. 

Pre tento prípad je potrebné vo voľbe Správa systému/ Návrhár tlačových predlôh vybrať príslušné tlačivo, a 
medzi parametre predlohy pridať parametre OC a UTVAR. Následne tieto parametre pridať do tlačovej 
predlohy, napr. takto: 

 

Výsledná zostava potom môže vyzerať napríklad takto: 
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12 Oprava chýb 

12.1 Oprava zobrazovania DIČ v potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2017 

Bola opravená chyba zobrazovania DIČ v III. časti potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2017. 

 

 

12.2 Oprava chýb pri odstraňovaní užívateľa z neaktívnych dát 

Bola opravená chyba, ktorá neumožňovala odstrániť z neaktívnych dát užívateľa. 

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete odstrániť užívateľa z neaktívnych dát majte na pamäti, že všetky historické 
zmeny, vykonané týmto užívateľom, stratia v historickej tabuľke informáciu o jeho identifikácii. 

Príklad: užívateľ „test“ vykonal zmeny, ktoré sú zapísané v historickej tabuľke pod týmto užívateľom. 

 

Príklad: Po zneaktívnení a odstránení užívateľa test z neaktívnych dát sú záznamy vykonané týmto užívateľom 
zmenené na užívateľa Neznámy. 

 

Boli opravené chyby, ktoré spôsobovali pád systému pri vstupe do volieb Spracovanie miezd/ Import dát, 
Import dochádzky, Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Evidencia tlačív, Základné nastavenia/ Súkromné 
zostavy užívateľov, ak v týchto voľbách existovali záznamy priradené už neexistujúcemu užívateľovi. Aj 
v tomto prípade sa miesto mena odstráneného užívateľa zobrazí meno Neznámy. 

 

 

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

 

 


