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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Nová suma životného minima platná od 1.7.2017 

S platnosťou od 1.7.2017 boli Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
č. 173/2017 o úprave súm životného minima zvýšené sumy životného minima.  

Na základe tejto zmeny bola s platnosťou od 1.7.2017 zmenená suma systémovej konštanty LIFE_MIN 
Životné minimum na hodnotu 199,48. 

Aktualizované legislatívne pomôcky 

V týždni od 3.-7.7.2017 budú na stránke www.humanet.sk zverejnené tieto aktualizované legislatívne 
pomôcky: 

Mzdové konštanty – do pomôcky bola zapracovaná nová suma životného minima platná od 1.7.2017; 

Exekúcie – do pomôcky bola zapracovaná nová suma životného minima platná od 1.7.2017, z ktorej 
sa počítajú nepostihnuteľné časti na povinného; 

PAM a mzdové položky, výpočet priemerného zárobku v systéme Humanet (verejný záujem) – do 
pomôcky bola doplnená kontrola priemerného zárobku na sumu minimálnej hodinovej mzdy. 

1.2 Aktualizovaný číselník KOV za rok 2017 

Na základe podkladov dodaných spoločnosťou TREXIMA bol aktualizovaný číselník KOV. Boli doplnené 
odbory vzdelania ukončené v roku 2017. Číselník KOV využívajú štatistiky Trexima Mzdy a Trexima Platy. Kód 
KOV sa zadáva na záložke Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky. 

Možnosť pridať kód odboru vzdelania (KOV) ručne 

Na záložku Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky bola doplnená možnosť pridať kód KOV ručne. To pre prípad, 
že kód v číselníku, dodanom spoločnosťou TREXIMA, buď chýba, alebo je nesprávny, alebo číselník s novými 
kódmi ešte nie je k dispozícii. 

 

2 Nové funkcie vo voľbe Tlače a výstupy/ Súbory užívateľa 

2.1 Hromadné ukladanie súborov 

Ak užívateľ potreboval zo systému Humanet uložiť viacero súborov z voľby Súbory užívateľa, musel kliknúť 
na tlačidlo Uložiť toľkokrát, koľko súborov chcel uložiť. 

Pomocou novej funkcie Doplnky/ Uložiť označené 

 

systém dokáže jedným klikom pripraviť na uloženie viac súborov. 

http://www.humanet.sk/
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Súbory určené na hromadné uloženie sa označia, a následne sa klikne na voľbu Uložiť označené. Vytvorí sa 
súbor zip, v ktorom sú súbory roztriedené podľa typu do samostatných adresárov. Užívateľ uloží na disk súbor 
zip a tento následne rozbalí - extrahuje (kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor a vybrať voľbu Extract All... 
alebo Extrahovať...). 

 

2.2 Posielanie súborov e-mailom 

Vo voľbe Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom je zapracovaná ďalšia nová funkcia. Pomocou nej má 
užívateľ možnosť poslať jeden alebo viacero súborov e-mailom priamo zo systému Humanet. Súbory určené 
na odoslanie sa označia, a následne sa klikne na voľbu Odoslať označené súbory e-mailom. 

Otvorí sa formulár Odoslanie súborov e-mailom. 

 

V políčku Odosielateľ sa zobrazí e-mailová adresa odosielateľa nastavená vo voľbe Správa systému/ 
Nastavenie e-mailu. 

Označením políčka Poslať kópiu odosielateľovi má užívateľ možnosť zaarchivovať odoslanie posielanej správy 
tým, že si pošle do svojej poštovej schránky. 

UPOZORNENIE: Túto funkciu používajte len ak máte nastavený vlastný mailový server. 

 

Do políčka Príjemca sa zadajú e-mailové adresy prijímateľov správy oddelené bodkočiarkou, prípadne 
bodkočiarkou a medzerou. 

V políčku Súbory sú zobrazené súbory určené na odoslanie. 

Ak sa vyberie prepínač nekomprimovať, súbory sa odošlú nezbalené. 
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UPOZORNENIE: V tomto prípade sa môže stať, že nastavená ochrana mailového servera odosielateľa alebo 
príjemcu spôsobí, že neprejde niektorý zo súborov alebo celá správa. 

Ak sa vyberie prepínač interný zip komprimátor, súbory sa zbalia do súboru zip. Navyše je možné otvorenie 
jednotlivých súborov zaheslovať zadaním hesla do políčka Heslo. V tomto prípade sa zahesluje súbor zip. T.j. 
prijímateľ doručený zip súbor uloží na disk a pri extrahovaní zadá dohodnuté heslo. 

 

Pri vytváraní súboru zip systém upraví názvy odosielaných súborov s rovnakým názvom tak, že im pridá 
poradie v zátvorke. 

 

Do políčka Predmet sa vpíše predmet, a do políčka Text sa vpíše text odosielanej správy. 

Po zadaní všetkých potrebných údajov sa klikne na tlačidlo Odoslať. 

3 Vlastný názov zrážky pre zápis do výplatnej pásky 

Užívateľ má po novom možnosť určiť vlastný názov zrážky, ktorý sa bude zamestnancovi zapisovať do 
výplatnej pásky. 

Pre tento účel bolo do formulára definície zrážky doplnené políčko Vlastný názov zrážky. 

 

Užívateľ má tak možnosť v rámci výplatnej pásky sprehľadniť zamestnancovi informácie o rovnakom type 
zrážky tým, že ju rôznymi názvami rozdelí do viacerých samostatných riadkov. 
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Príklad: zamestnanec má na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky zadané dve zrážky typu Pôžička. Pre ich 
sprehľadnenie užívateľ použije pre každú iný, vlastný názov zrážky: Pôžička na dom a Pôžička na auto. 

 

Aby sa táto informácia dostala až do výplatnej pásky, je potrebné spustiť prepočet mzdy. Na záložku Mzdy/ 
Vypočítané mzdy sa zrážka zapíše pod názvom mzdovej položky, ktorá je nastavená pre použitú zrážku - 
Pôžičky. 

 

Ale do výplatnej pásky pre zamestnanca sa zrážky zapíšu každá pod vlastným názvom. 
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4 Štandardizácia spracovania výstupov vo voľbe Tlače a výstupy/ Štatistiky 

Zjednodušili sme spracovanie štatistík vo voľbe Tlače a výstupy/ Štatistiky tak, aby sa minimalizoval počet 
kliknutí. Po novom stačí pre spracovanie štatistiky kliknúť na voľbu Štatistiky/ Spracovanie štatistiky, následne 
kliknúť na riadok s požadovanou štatistikou, potvrdiť výber mesiacov pre spracovanie a potvrdiť konfiguráciu 
štatistiky. Následne sa spustí spracovanie štatistiky a spracovaný súbor sa uloží do úložiska Súbory užívateľa. 

Vo voľbe Štatistiky/ Spracované štatistiky má užívateľ aj naďalej prístup k už raz spracovaným štatistikám. Pre 
ich opätovné spracovanie do výstupného súboru stačí kliknúť na riadok. 

Rovnaké spracovanie vybraných štatistík je aj z voľby Základné nastavenia/ Štatistiky, ktoré slúžia pre 
organizácie s viac ako jednou organizáciou typu Humanet. 

5 Nová mzdová položka Príplatok – za zastupovanie – hodinový 

Do systému bola doplnená nová mzdová položka SMF1034627 Príplatok – za zastupovanie – hodinový. Jej 
výpočet riadi PAM položka SPF1034627 Príplatok – za zastupovanie – hodinový, ktorá má nastavený 
algoritmus výpočtu SALG3030, Odmena – hodinová, t.j. vypočíta sa ako súčin počtu hodín zadaných do 
mzdovej položky SMH1034627 Príplatok - za zastupovanie – hodinový a sadzby zadanej do PAM položky. 

Po update má PAM položka nastavenú nulovú sadzbu, užívateľ sám určí jej sadzbu. 

Aby sa nový príplatok začal v mzde počítať, musí sa u zamestnanca na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky 
mzdy pridať PAM položka SPF1034627 Príplatok – za zastupovanie – hodinový. 

6 Opravy chýb 

6.1 Oprava pádu prepočtu mzdy za minulé mesiace 

Bola opravená chyba prepočtu mzdy za minulé mesiace, ktorú spôsobovala nesprávna platnosť nového 
nápočtu Základ pre zrážkovú daň. Dňa 30.5.2017 bola oprava inštalovaná u zákazníkov. 

6.2 Oprava chyby v spracovaní xml súboru oznámenia platiteľa poistného na zdravotné poistenie a 
výkazu preddavkov na zdravotné poistenie, ak je v názve organizácie alebo banky znak & 

Bola opravená chyba spracovania xml súboru oznámenia a výkazu preddavkov na zdravotné poistenie, ktorú 
spôsoboval znak & a iné znaky. Dňa 6.6.2017 bola oprava inštalovaná u zákazníkov. 

6.3 Oprava chyby zobrazovania záložiek v organizácii typu agentúrny zamestnávateľ 

V update 7.05 sme upravili zobrazovanie záložiek v evidencii organizácia podľa typu organizácie. Nesprávne 
sme v organizácii typu agentúrny zamestnávateľ skryli zobrazovanie záložiek Miesto výkonu práce 
a Fakturácia. Chyba bola opravená. Dňa 6.6.2017 bola oprava inštalovaná u zákazníkov. 

6.4 Oprava chyby pádu spracovania výkazu dividend 

Bola opravená chyba spracovania výkazu preddavkov na zdravotné poistenie platiteľa dividend. 

6.5 Oprava chyby pridávania daňového bonusu v prípade, že dieťa nemá zadaný dátum narodenia 

V update 7.05 sme na záložke Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy upravili evidenciu osobných údajov 
rodinných príslušníkov tak, že povinným na vyplnenie už je rodné číslo. T.j. užívateľ nemusí evidovať dátum 
narodenia, údaj, ktorý dnes potvrdenie o zdaniteľnom príjme už nepožaduje. Na záložke Rola/ Dane/ Bonusy 
sa však v políčku Osoba dátum narodenia zobrazuje, čo pri nevyplnenom dátume narodenia spôsobilo pád 
pridávania daňového bonusu. Chybná situácia bola ošetrená tak, že ak v evidencii Rodinné vzťahy nie je 
u dieťaťa vyplnený dátum narodenia, systém si dátum narodenia vypočíta z rodného čísla. 

 

Rovnakým spôsobom bola ošetrená metóda kontroly veku dieťaťa pri výpočte daňového bonusu do mzdy. 
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6.6 Oprava chyby v histórii a doplnenie histórie na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie 

V histórii na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie sa nezobrazovalo stredisko, ktoré je previazané 
s útvarom, a teda sa na záložku Pracovné zaradenie pridalo pridaním útvaru. Zobrazovalo sa len to stredisko, 
ktoré bolo z číselníka priamo na záložke Pracovné zaradenie vybrané. Chyba bola opravená. 

História na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie bola doplnená o údaje Útvar – kód, Útvar – skratka, 
Stredisko – kód, Pracovné miesto – kód a Pracovné miesto – skratka. 

6.7 Úprava spôsobu výpočtu položky SME30201 Voľno lekár – nárok pre potreby výstupov 

Do výpočtu položky SME30201 Voľno lekár – nárok boli doplnené dve podmienky: 

- položka sa vypočíta len za špecifikáciu role Pracovný pomer 
- položka sa vypočíta len v mesiaci, v ktorom je rola čo len jeden deň platná. 

 

 

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

Mgr. Lenka Líšková, PhD., HOUR, spol. s r.o. 

 

 


