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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Nové tarifné tabuľky pedagogických zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme platné 
od 1. septembra 2017 

Nariadením vlády č. 202/2017 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 
sa s platnosťou od 1. septembra 2017 zvyšujú platové tarify pedagogických zamestnancov. 

Príloha č. 4 obsahuje valorizovanú tabuľku Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a Príloha 
č. 5 obsahuje valorizovanú tabuľku Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

V tejto súvislosti boli do voľby Pomocné dáta PAM/ Tarifné tabuľky doplnené nové tarifné tabuľky: 

TAB8_03_13  Stup.pl.taríf pedagogických zamestnancov 09/2017 

TAB5a_03_1 Stup.pl.taríf uč.VŠ - osobitná 09/2017 

Aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy 

Zároveň bola aktualizovaná funkcia hromadného zápisu nových tarifných tabuliek a aktualizácie súm PAM 
položiek. Kliknutím na voľbu Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa zobrazí 
formulár Aktualizácia tarifných tabuliek a zložiek mzdy. V políčku Platnosť aktualizácie od zadajte dátum, 
odkedy sa majú údaje z nových tabuliek zapísať do voľby Rola/Platy a mzdy a kliknite na tlačidlo Aktualizovať. 

 

O ukončení aktualizácie systém užívateľa informuje zobrazením oznámenia Aktualizácia tarifných tabuliek 
a zložiek mzdy ukončená. 

Funkciou Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie 
zamení posledná platná tabuľka za novú tabuľku. Tá sa zobrazí v políčku Tarifná tabuľka. Zároveň sa 
aktualizuje hodnota PAM položky Platová tarifa. Ak ste mali zadanú aj PAM položku Zvýšenie platovej tarify 
za prax, alebo iné položky, ktoré vychádzajú zo sumy platovej tarify, systém automaticky zaktualizuje hodnoty 
týchto položiek. Zároveň sa zaktualizujú sumy nápočtových položiek DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ 
CELKOM, DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOM a FUNKČNÝ PLAT. 

Po ukončení aktualizácie tarifných tabuliek si môžete pre kontrolu správneho zápisu priradenej tabuľky 
spracovať univerzálnu riadkovú zostavu Zaradenie zamestnancov, ktorú nájdete vo voľbách Personálne údaje/ 
Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Zostavu spracujte k dátumu 
historickej platnosti od 1.9.2017. 

Pre účely spracovania platovej inventúry je nadefinovaná riadková zostava Platová inventúra, dostupná vo 
voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Aj 
túto zostavu spracujte k dátumu historickej platnosti od 1.9.2017. 

 

Ako program postupuje pri spustení funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy: 

1. program načíta zoznam aktívnych rolí; 

2. program zistí pre každú rolu aktuálne platnú tabuľku na záložke Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie; 

3. program nahradí tabuľku s presne definovaným kódom napr. TAB8_03_12 novou tabuľkou s presne 
definovaným kódom napr. TAB8_03_13; to znamená, že ak je v políčku nejaká staršia tabuľka, ako posledná 
platná, tak k aktualizácii tarifnej tabuľky nedôjde; 

4. program zapíše s dátumom uvedeným v políčku Dátum účinnosti tabuľku, číslo triedy a stupeň na záložku 
Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie a zároveň prepíše hodnotu tarifného platu na záložke Rola/ Platy 
a mzdy/ Zložky mzdy; 

5. program nakoniec zaktualizuje ostatné PAM položky na záložke Rola/Platy a mzdy/ Zložky mzdy, ktoré 
vychádzajú zo sumy tarifného platu. 

https://www.slov-lex.sk/domov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=7&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=01.09.2017&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2017%2F202%2F20170901
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1.2 Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, s výnimkou pedagogických a odborných 
zamestnancov a učiteľov vysokých škôl – informácia organizáciám VÚC BB 

Podľa tohto memoranda, citujem: 

1. Zástupcovia zamestnávateľov sa zaväzujú zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom pri výkone práce vo 
verejnom záujme: 

a) zvýšiť ich platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termíne od 01.09.2017 do 31.12. 2017 a od 01.09. 2018 do 
31.12.2018. 

b) valorizovať platové tarify a stupnice platových taríf o 4 % od 01.01. 2018. 

2. Zástupcovia zamestnávateľov sa zaväzujú vytvoriť finančné predpoklady súvisiace s realizáciou a s napĺňaním záväzkov 
vyplývajúcich z tohto memoranda pri bode 1. písm. a) formou odmeny vo výške 2 % priznaného funkčného platu 
zamestnanca k 1. 9. 2017 a priznaného funkčného platu zamestnanca k 1.9.2018 za každý plne odpracovaný mesiac, 
resp. alikvotne krátiť v závislosti od doby trvania pracovného resp. štátnozamestnaneckého pomeru. 

Sme toho názoru, že uvedené zmeny platových pomerov nie sú súčasťou legislatívnych zmien, ale výsledkom 
kolektívneho vyjednávania, a tak ako dodávateľ mzdového systému nie sme povinní realizovať úpravy 
v súvislosti s vyššie uvedenou odmenou podľa memoranda. V tejto veci sme písomne oslovili riaditeľa úradu 
BBSK s ponukou prípadnej realizácie individuálnej úpravy. V týchto dňoch čakáme na odpoveď. 

Problematiku sme konzultovali s niekoľkými užívateľmi systému Humanet v organizáciách VÚC BB. 
V konečnom dôsledku, výpočet sumy odmeny môže užívateľ vykonať mimo systému Humanet, a výsledné 
sumy zapísať do miezd napr. cez položku odmeny, pričom môže využiť funkciu hromadného importu položky. 
V súvislosti s importom mzdovej položky sme v rámci updatu 7.07 pripravili užívateľom do voľby Spracovanie 
miezd/ Import dát vzorovú definíciu importu mzdových položiek do miezd. 

2 Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie platiteľa dividend vo formáte xml 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Výkazy ZP bolo dopracované spracovanie výkazu 
preddavkov na zdravotné poistenie platiteľa dividend vo formáte xml. To znamená, že v súčasnej dobe je 
možné spracovať výkazy preddavkov zamestnávateľa a výkazy preddavkov platiteľa dividend do oboch 
formátov elektronickej podoby dávky 590: txt a xml. 

3 Dodatková dovolenka – možnosť nastaviť spôsob výpočtu počtu odpracovaných dní pre 
nárok na dodatkovú dovolenku 

Riešili sme podnet užívateľa systému Humanet, ktorému kontrola z Inšpektorátu práce vytkla, že postupuje 
nesprávne pri vyhodnocovaní počtu odpracovaných dní pre nárok na dodatkovú dovolenku. 

Systém Humanet pri výpočte nároku na dodatkovú dovolenku považuje za odpracovaný deň len skutočne 
odpracovaný deň. Vychádzame pri tom z ustanovenia § 106 ods. 1 Zákonníka práce: 

Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a 
zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke 
jedného týždňa. Ak zamestnanec za týchto podmienok pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto 
odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky. 

Inšpektorát práce, ktorý v organizácii vykonal kontrolu, je toho názoru, že pre nárok na dodatkovú dovolenku 
sa majú započítať aj dni, ktoré sa považujú za výkon práce podľa § 144a ods. 1, t.j. že pri výpočte počtu 
odpracovaných dní sa má postupovať rovnako ako u riadnej dovolenky. 

V tejto veci sme v roku 2011 podali dopyt na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kedy sme dostali 
stanovisko, že pri výpočte odpracovaných dní pre nárok na dodatkovú dovolenku ustanovenia o výkone práce 
nie je možné aplikovať pri posudzovaní nároku na dodatkovú dovolenku a to s odôvodnením, že počas tohto 
„výkonu práce“ zamestnanec nespĺňa osobitné podmienky, ktoré zakladajú nárok na dodatkovú dovolenku, 
ustanovené v § 106. Z tohto dôvodu sme nastavenia v systéme v súvislosti s počtom odpracovaných dní pre 
nárok na dodatkovú dovolenku považovali za správne a teda nemenili. 

Po prijatí aktuálneho podnetu užívateľa sme sa opätovne obrátili na Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, kde sme sa v dopyte opýtali priamo, či je správny názor, že pre nárok na dodatkovú dovolenku 
sa považujú za odpracované dni výkonu práce podľa § 144 a ods. 1, alebo názor, že pre nárok na dodatkovú 
dovolenku sa za odpracované dni považujú len dni skutočne odpracované v prostredí podľa § 106 ods. 1, teda 
nie dni dovolenky, sviatku, prekážok v práci a pod. Na tento druhý dopyt sme dostali nasledovnú odpoveď, 
ktorá ale nebola odpoveďou na našu priamu otázku „A alebo B?“, citujem: 

Ustanovenie obsiahnuté v druhej vete § 106 ods. 1 Zákonníka práce stanovujúce, že ak zamestnanec za podmienok 
uvedených v ods. 2 predmetného paragrafu „pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto 
odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky“, má prednosť pred všeobecným, ustanovením o dodatkovej 
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dovolenke. Ak teda zamestnávateľ neodpracuje za vyššie uvedených podmienok celý kalendárny rok, nemá nárok na 
čerpanie dodatkovej dovolenky v plnom rozsahu. 

Keďže z uvedených odpovedí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a postupu Inšpektorátu práce 
dnes nevieme našim užívateľom jednoznačne povedať, ako majú postupovať, vykonali sme v systéme také 
úpravy, ktoré umožnia užívateľovi nastaviť si pre výpočet počtu odpracovaných dní pre nárok na dodatkovú 
dovolenku taký spôsob, ktorý užívateľ sám považuje za správny. 

Pre tento účel sme do systémových konštánt pridali novú konštantu Pre nárok na dodat. dov. započítať len 
odpr. dni , ktorú sme užívateľom vytiahli do voľby Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia do časti 
Dovolenka formulára Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt. Túto konštantu sme do updatu 7.07 ponechali zapnutú, 
keďže systém takto počítal odpracované dni pre nárok na dodatkovú dovolenku doteraz. 

Ten užívateľ, ktorý si myslí, že pre nárok na dodatkovú dovolenku sa majú započítať rovnaké obdobia ako je 
to u riadnej dovolenky, políčko Pre nárok na dodat. dov. započítať len odpr. dni odznačí. 

 

Ako funguje nová úprava 

Počet odpracovaných dní pre nárok na dovolenku sa počíta do mzdových položiek. 

Položka SMD30153 Dovolenka - odpracované dni pre nárok sa počíta z kalendárneho nápočtu 300021D DOV-
OD Dovolenka - odpracované dni pre nárok. Jej výsledok sa prechodom do nového mesiaca pripočítava do 
políčka Odpracovaná doba v stĺpci TOHTOROČNÁ na záložke Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok. 
Z počtu dní v políčku Odpracovaná doba v stĺpci TOHTOROČNÁ sa počíta skutočný nárok na dovolenku 
(dovolenku za odpracované dni, dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť). 

Položka SMD30154 Dovolenka - odpracované dni pre nárok na dodatkovú sa počíta z kalendárneho nápočtu 
300023D DOVD-OD Dovolenka - odpracované dni pre nárok na dodatkovú. Jej výsledok sa prechodom do 
nového mesiaca pripočítava do políčka Odpracovaná doba v stĺpci DODATKOVÁ na záložke Rola/ Dovolenky/ 
Nárok, čerpanie, zostatok. Z počtu dní v políčku Odpracovaná doba v stĺpci DODATKOVÁ sa počíta skutočný 
nárok na dodatkovú dovolenku. 

 

Ak je nové políčko Pre nárok na dodat. dov. započítať len odpr. dni označené (konštanta je zapnutá), systém 
pri výpočte položky SMD30154 Dovolenka - odpracované dni pre nárok na dodatkovú použije nápočet 
300023D DOVD-OD Dovolenka - odpracované dni pre nárok na dodatkovú. T.j. započíta sa len kalendárna 
zmena Pracoval. 

Ak je políčko Pre nárok na dodat. dov. započítať len odpr. dni neoznačené (konštanta je vypnutá), systém pri 
výpočte položky SMD30154 Dovolenka - odpracované dni pre nárok na dodatkovú použije nápočet 300021D 
DOV-OD Dovolenka - odpracované dni pre nárok. T.j. započítajú sa kalendárne zmeny zaradené do 
uvedeného nápočtu. V aktuálnom mesiaci bude teda počet odpracovaných dní pre nárok na riadnu dovolenku 
rovnaký ako pre nárok na dodatkovú dovolenku. 

4 Aktualizovaná príručka Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok 

Na stránke www.humanet.sk v sekcii Podpora/ Príručky a návody/ Mzdy a personalistika bola zverejnená 
aktualizovaná príručka Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok v súvislosti s novou sumou životného 
minima platného od 1.7.2017. 

5 Nové a aktualizované legislatívne pomôcky 

Na stránke www.humanet.sk v sekcii Podpora/ Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy boli zverejnené nové 
legislatívne pomôcky: 

Ako správne zadať prednostnú zrážku 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
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Ako správne zadať neprednostnú zrážku 

Ako správne zadať bežné výživné 

Ako správne zadať dlžné výživné 

Všetky tieto pomôcky prehľadným spôsobom vysvetľujú základné kroky na zadanie jednotlivých typov zrážok, 
a možnosti nastavenia ďalších výpočtov, s ktorými sa užívateľ môže v praxi stretnúť. 

 

V sekcii Podpora/ Mzdový a účtovný poradca boli zverejnené tieto aktualizované legislatívne pomôcky: 

Mzdové konštanty – pomôcka poskytuje prehľad konštánt používaných pri výpočte mzdy, vždy s aktuálne 
platnými sumami. Navyše má užívateľ informáciu o právnom predpise, ktorý tú-ktorú konštantu definuje. 

 

Exekúcie – pomôcka vysvetľuje postup výpočtu prednostnej,  neprednostnej zrážky a výživného s možnosťou 
overiť si výpočet zrážky v systéme Humanet zadaním čistej mzdy (zo mzdovej položky SMF80729 Základ pre 
exekúcie %), počtu vyživovaných osôb, prípadne zadaním sumy alebo percenta krátenia nepostihnuteľných 
častí. 
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PAM a mzdové položky, výpočet priemerného zárobku v systéme Humanet (verejný záujem) – pomôcka, ktorá 
poskytuje prehľad PAM položiek a mzdových položiek, ktoré užívateľ musí používať pri výpočte mzdy 
zamestnanca odmeňovaného podľa Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme. 

 

 
Na ďalšom liste xlsx súboru pomôcka vysvetľuje spôsob, akým spôsobom systém Humanet počíta priemerný 
hodinový zárobok pre náhrady u zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003. Zadaním 
jednotlivých položiek platu zamestnanca má užívateľ možnosť overiť si správnosť výpočtu priemerného 
zárobku v systéme Humanet. 

 

6 NÁŠ TIP - používanie masky v zadaní variabilného a špecifického symbolu v zrážkach 

Vedeli ste, že pri definovaní spôsobu platby na záložke Zrážky môžete vo variabilnom alebo v špecifickom 
symbole použiť tzv. masku? Vstupná maska je reťazec znakov, ktorý označuje formát platných vstupných 
hodnôt. Pri zadávaní variabilného a špecifického symbolu v zrážkach môžete použiť jednu z týchto masiek: 

Dátumové masky MM, RR, RRRR: 

MM – označenie mesiaca, za ktorý sa zrážka zapíše do prevodného príkazu, napr. júl - 07, 

RR, RRRR – označenie roka, za ktorý sa zrážka zapíše do prevodného príkazu buď ako dvojčíslie RR – 17, 
alebo ako štvorčíslie RRRR – 2017, 

Pri dátumovej maske možno použiť rôzne kombinácie reťazcov, napr. RRRRMM – 201707, RRMM – 1701, 
00MMRRRR00 - 0007201700. 

Maska RC – rodné číslo zamestnanca. 

Maska OC – osobné číslo zamestnanca. 
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7 Import dát – Vzorová definícia importu mzdových položiek do miezd 

Do voľby Spracovanie miezd/ Import dát/ Nový import 

 

tlačidlo s bodkami 

 

v Zozname definícií importu dát sme doplnili vzorovú definíciu importu mzdových položiek do miezd. 

 

Do vzorovej definície sme pridali vybrané, všeobecne najčastejšie používané mzdové položky, ktoré užívateľ 
pridáva zamestnancom do mzdy. 

 

 

Užívateľ má pri použití vzorovej definície importu mzdových položiek dve možnosti: 

1. Vytvorí si kópiu definície, ktorú si upraví podľa vlastných požiadaviek. Napr. ak chce definíciu importu 
používať len na hromadný zápis odmien do miezd, ponechá v definícii importu v tabuľke Zoznam položiek len 
SMF položku pre odmenu. 
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Vzorová definícia importu slúži na to, aby užívateľ na príkladoch videl, ako sa definujú záznamy do tabuľky 
Zoznam položiek. V kópii definície môže potom podľa potreby upraviť, pridávať alebo odstraňovať zoznam 
importovaných mzdových položiek. 

Pre vytvorenie kópie je potrebné označiť riadok s definíciou a kliknúť na voľbu Doplnky/ Kopírovať označené. 

 

2. Ak mu rozsah a obsah definície importu mzdových položiek vyhovuje, môže import vykonávať pomocou 
vzorovej definície importu. V tomto prípade bude užívateľ v importnom súbore vypĺňať len tie stĺpce, ktorých 
položky chce aktuálne do mzdy importovať. Ostatné stĺpce ponechá prázdne. 

 

UPOZORNENIE: V prípade importu mzdových položiek pomocou vzorovej definície importu 
NEODSTRAŇUJTE z importného súboru ostatné stĺpce, aj keď sumy v nich za jednotlivých zamestnancov 
zostanú nevyplnené. 

UPOZORNENIE: Definícia importu je určená pre organizácie, v ktorých osoba má v aktuálnom mesiaci 
spracovania miezd platnú len jednu rolu, pretože v definícii je nastavený identifikátor roly Osobné číslo. 

 

To v praxi znamená, že ak sa použije vzorová definícia na import mzdových položiek do viacerých rolí jednej 
osoby, systém všetky položky zapíše do prvej role, ktorú podľa osobného čísla nájde. 

Preto, ak má užívateľ v databáze osoby, ktoré majú viacero platných rolí, musí vykonať tieto kroky: 

1. Každej roli zadať na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje do políčka Číslo role jednoznačný 
identifikátor role, napr. 11-01, kde 11 je osobné číslo a 01 poradové číslo role. 

2. Vytvoriť kópiu vzorovej definície a v nej nastaviť ako identifikátor roly Číslo roly. 

 

3. Pre import mzdových položiek bude používať upravenú kópiu importu. 

Podrobný postup importu mzdových položiek z xlsx súboru je popísaný v Prílohe tohto listu. Ďalšie podrobnosti 
k nastavovaniu definície importu mzdových položiek je popísaný v príručke Užívateľská príručka v. 8 v kapitole 
Import mzdových položiek. 

8 Výplatné pásky – nové vzorové definície 

Do zoznamu zostáv typu výplatná páska boli pridané 3 nové vzorové definície. 

 

Tieto výplatné pásky môže užívateľ používať v prípade, že má medzi zamestnancami zamestnancov so 
skráteným úväzkom, u ktorých chce v hlavičke výplatnej pásky zobrazovať sumu PAM položky Základný plat 
mesačný, resp. Základný plat zmluvný skrátenú o úväzok. 

http://www.humanet.sk/prirucky-navody/zobrazit/mzdy-a-personalistika-8
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Príklad: zamestnanec má v PAM položke Základný plat mesačný uvedenú sumu 650 €, ktorá zodpovedá 100% 
úväzku. 

UPOZORNENIE: VŽDY sa v PAM položke musí uvádzať suma zodpovedajúca 100% úväzku. 

 

Vo výplatnej páske, ktoré boli do systému doplnené, sa uvádza suma PAM položky skrátená o úväzok 
(650x0,4=260). 

 

9 Ochrana systému pred nežiaducimi zásahmi užívateľa do systémových kódov PAM 
položiek, mzdových položiek, nápočtov PAM položiek a nápočtov mzdových položiek 

Na základe negatívnych skúseností s následkami neodborného zásahu užívateľov do systémových častí 
programu sme pristúpili k nasledovným krokom: 

Vo voľbách Pomocné dáta PAM/ PAM položky, Mzdové položky, Nápočty z PAM položiek a Nápočty zo 
mzdových položiek sme upravili editáciu systémových položiek (položky s kódom začínajúcim na S - SPF, 
SMH, SMD, SMF, SME) tak, aby nebolo možné: 

- zmeniť kód položky, 
- pod kódom začínajúcim na S vytvoriť novú položku, 
- položku začínajúcu na S zaradiť medzi neaktívne dáta. 
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10 Drobné úpravy a vylepšenia 

10.1 Nemoci – možnosť evidovať adresu pobytu zamestnanca počas nemoci 

Do formulára pre zadanie nemoci bola pridaná informácia pre užívateľa Adresa pobytu počas nemoci. Do 
nového políčka systém pri pridávaní novej nemoci zapíše aktuálne platnú adresu trvalého pobytu 
zamestnanca. Užívateľ má možnosť podľa potreby údaj prepísať. Zmeny v údaji sa ukladajú historicky. 

 

 

Zároveň bol údaj pridaný do parametrov riadkových a formulárových zostáv do skupiny S003768, Nemoc 
osoby. 

 

10.2 Riadkové a formulárové zostavy – štandardné spracovanie zostáv s údajmi platnými 
k poslednému dňu v mesiaci 

V spracovaní údajov do riadkových a formulárových zostáv bol zmenený dátum historickej platnosti, ku 
ktorému sa údaje načítajú do výstupnej zostavy. Predtým sa údaje načítavali k 1. kalendárnemu dňu 
vybraného obdobia. Po zmene sa údaje načítavajú k poslednému kalendárnemu dňu vybraného obdobia. 
Napr. ak sa vyberie obdobie spracovania zostavy júl 2017, údaje uložené historicky sa načítajú s historickou 
platnosťou ku dňu 31.7.2017. 

Aj naďalej má užívateľ možnosť ručne zmeniť dátum historickej platnosti údajov, ktoré sa majú načítať do 
zostavy. V takom prípade užívateľ v definícii zostavy označí políčko Zadať dátumy pre históriu dát. 
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Pri spracovaní zostavy sa zobrazí okno Obdobie platnosti údajov. Spôsob načítania sa zmení zmenou dátumu 
v políčku Platnosť ku dňu, ktorý sa následne zobrazí v spracovanej zostave. 

         

10.3 Odosielanie súborov e-mailom – vylepšenie 

Vo voľbe Správa systému/ Nastavenia e-mailu pri nastavenom e-mailovom serveri Používať vlastný mailový 
server bolo políčko SMTP heslo prepracované na typ password, čo znamená, že heslo nie je čitateľné. Ak si 
ho chce užívateľ zobraziť, stačí ak prejde kurzorom myši na ikonu oko v políčku. 

 

 

Predstavte si, že v databáze systému Humanet pracuje viacero užívateľov, a každý z nich potrebuje posielať 
súbory e-mailom pod vlastnou mailovou adresou. Po úpravách, ktoré sme do systému zapracovali, je to už 
možné. Stačí, ak sa vo voľbe Správa systému/ Nastavenie e-mailu nastaví vlastný SMTP server s e-mailovou 
adresou, ktorá bude slúžiť len pre zasielanie e-mailov zo systému Humanet, niečo ako info@abc.sk alebo 
humanet@abc.sk, a následne pri odosielaní súborov e-mailom si už každý užívateľ zadá vlastnú mailovú 
adresu. 

 

V doručenej mailovej správe (viď. obrázok vyššie) bude zobrazená ako mailová adresa poštového servera 
nastavená vo voľbe Správa systému/ Nastavenia e-mailu, 
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tak aj mailová adresa samotného odosielateľa zadaná buď v okne pre posielanie súborov mailom, 

 

alebo v definícii výplatnej pásky. 

 

Následne, ak prijímateľ správy klikne na odpovedať, odpoveď sa nastaví na adresu toho-ktorého odosielateľa 
– užívateľa databázy Humanet. 

 

Pri odosielaní súborov e-mailom môže užívateľ nastaviť, že chce kópiu odosielanej správy doručiť do vlastnej 
schránky. To pre prípad archivácie odosielaných správ. V takom prípade označí políčko Poslať kópiu 
odosielateľovi. Rovnaká funkcia je od začiatku zapracovaná aj v odosielaní výplatnej pásky e-mailom, akurát 
tu táto funkcia nie je voliteľná, t.j. zasielanie kópie odosielateľovi je automatické. 

 

Ak užívateľ používa pri zasielaní e-mailových správ mailový server Humanet, na dnes fungujúcich serveroch 
zákazníkov okrem SE je pre tento mailový server nastavená mailová adresa info@humanet.sk. 

 

Ak si užívateľ v definícii výplatnej pásky ponechá prednastavenú mailovú adresu info@humanet.sk, t.j. nezadá 
vlastnú e-mailovú adresu, systém kópiu správy s výplatnou páskou na túto adresu neodošle. 

 

Rovnako sa systém zachová, ak by užívateľ pri zasielaní súborov e-mailom zadal do adresy odosielateľa túto 
mailovú adresu. T.j. ak systém pri odosielaní výplatnej pásky alebo súborov e-mailom zistí, že mailová adresa 

mailto:info@humanet.sk
mailto:info@humanet.sk
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odosielateľa je rovnaká ako adresa mailového servera Humanet nastavená v Starteri, kópiu správy 
odosielateľovi neodošle. 

10.4 Automatický fulltextový filter 

Každá tabuľka v systéme obsahuje polia s tzv. fulltextovým filtrom. Do funkcie fulltextového filtra bola 
dopracovaná funkcia automatického spustenia filtrovania. T.j. krátko po zadaní reťazca systém sám spustí 
filtrovanie záznamov. Po zmene reťazca, alebo po jeho vymazaní sa znova automaticky spustí filtrovanie 
záznamov. 

 

10.5 RLFO – štandardizácia formulára pre spracovanie 

Vo formulári pre spracovanie RLFO bol zavedený štandardizovaný prvok – pin toolbar s tlačidlami pre 
spracovanie výstupov (pozn. pin toolbar je lišta, ktorá sa pri preskrolovaní okna dole prichytí o horný okraj 
okna). 

 

10.6 Zobrazovanie záložky Typy v organizácii typu HUMANET 

Za účelom zvýšenia odolnosti systému voči nežiaducim zásahom užívateľov, ktoré mali za následok technické 
zásahy v databáze zákazníka, bola vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie v organizácii typu subjekt pre 
spracovanie dát systémom HUMANET skrytá záložka Typy. 

 

11 Oprava chýb 

11.1 Oprava chyby v tlačovej predlohe výkazu preddavkov zamestnávateľa do VšZP 

Bola opravená chyba v tlačovej predlohe výkazu preddavkov zamestnávateľa do VšZP, ktorá sa prejavila pri 
zápise údajov do políčka Vyplnil, kedy systém nezapísal do výkazu celé meno. 
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11.2 Oprava metódy vyhodnocovania najvyššieho dosiahnutého vzdelania a zjednotenie jej 
používania v spracovaní riadkových a formulárových zostáv, a v spracovaní štatistík ISCP MZDY 
a ISCP PLATY 

Bola opravená chyba v metóde vyhodnocovania údajov zadaných na záložke Osobné/ Znalosti/ Vzdelanie. Ak 
užívateľ zadal na záložke Vzdelanie viacero období vzdelania zamestnanca, 

 

systém takéto zadanie posúdi, a do výstupnej zostavy vyberie len najvyššie dosiahnuté vzdelanie, v príklade 
na obrázku úroveň doktorand, vedecké, čo je 3. stupeň vysokoškolského vzdelania. 

Vyhodnotenie dátového parametra v riadkovej zostave. 

 

Vyhodnotenie parametra v štatistike ISCP MZDY. Podľa štatistického číselníka má byť vysokoškolské 
vzdelanie 3. stupňa uvádzané pod kódom K. 

 

Rovnaká metóda sa použije aj pri vyhodnotení najvyššieho dosiahnutého vzdelania v štatistike ISCP PLATY. 

 

 

Ing. Martina Lapšová, metodik, HOUR, spol. s r. o. 
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12 Príloha - Import súboru xlsx 

Po naplnení súboru údajmi, ktoré sa majú importovať, opäť vstúpte cez tlačidlo Nový import do formulára Nový 
import, skontrolujte, že v políčku Definícia importu je nastavená správna definícia a kliknite na tlačidlo Načítať 
súbor z disku. 

 

Otvorí sa formulár Načítanie súboru, v ktorom pomocou tlačidla Prehľadávať (Browse) načítajte importný 
súbor. O tom, aký formát súboru sa má načítať informuje užívateľa údaj v políčku Povolené typy súborov. 

Po načítaní údajov sa zobrazia dve záložky, Záznamy pre import a Záznamy vylúčené z importu. Na záložke 
Záznamy pre import sú uvedené záznamy, ktoré budú importované. Tento zoznam môžete upraviť tak, že 
niektoré položky odstránite (označiť položku, tlačidlo Odstrániť). 

 

Kliknutím na tlačidlo Importovať sa údaje zobrazené na záložke Záznamy pre import zapíšu do mzdových 
položiek na záložku Ručná úprava mzdy. 

UPOZORNENIE:  Do importu sa zapíšu len údaje za aktívne role. 

Na záložke Záznamy vylúčené z importu sa zobrazia tie záznamy, ktoré systém nebude importovať, pričom 
v stĺpci Poznámka je informácia o dôvode. 

   

Po spracovaní importu sa vytvorí nová položka v tabuľke Záznam o importoch. Pre viac informácií kliknite na 
pero. 
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Otvorí sa formulár Záznam o importe mzdových položiek, v ktorom sú zobrazené všetky položky, ktoré boli 
importom zapísané na záložku Ručná úprava mzdy. 

 

To, či sú položky na záložke Ručná úprava mzdy pridané importom mzdových položiek, ručne alebo z ročného 
zúčtovania, je zobrazené v stĺpci Zdroj. 

 

UPOZORNENIE: Ak vstúpite cez pero do importovanej položky a čo aj bez zmeny údajov kliknete na tlačidlo 
Zapísať, zdroj sa zmení na ručne zadané. To užívateľa upozorní, že údaje boli po prenose ručne upravované. 

V tabuľke Záznamy o importoch sa postupne ukladajú vykonané importy. V stĺpci Definícia je informácia 
o názve definície, ktorá bola pri importe použitá. V stĺpci Obdobie je informácia o tom, do ktorého obdobia 
spracovania miezd sa import vykonal. V stĺpci Súbor je informácia o tom, z ktorého súboru bol import 
vykonaný. V stĺpci Dátum je informácia o dátume a čase vykonania importu. V stĺpci Počet položiek je 
informácia o počte zapísaných mzdových položiek na záložku Ručná úprava mzdy. 

 

V prípade zistenia, že sa importovali nesprávne údaje, je možné ich odstrániť. Vstúpte cez pero do príslušného 
riadku importu do miezd, označte záznam, ktorý chcete odstrániť a kliknite na tlačidlo Odstrániť. 

Odstránením importovaného záznamu z tabuľky Importované záznamy vo voľbe Import dát sa tento odstráni 
aj zo záložky Mzdy/Ručná úprava mzdy a naopak odstránením importovanej položky zo záložky Mzdy/ Ručná 
úprava mzdy sa táto odstráni aj z tabuľky Importované záznamy. 

Ak chcete odstrániť riadok v tabuľke Záznamy o importoch, najprv odstráňte položky v zázname (v stĺpci Počet 
položiek bude hodnota 0), následne označte záznam a kliknite na tlačidlo Odstrániť. 

UPOZORNENIE: Odstrániť položky v zázname o importe a odstrániť záznam z tabuľky Záznamy o importoch 
je možné len z importu do aktuálne otvoreného obdobia spracovania miezd, na čo systém pri odstraňovaní 
upozorní hlásením. 

UPOZORNENIE: Správne vykonané importy (záznamy o importoch) nikdy neodstraňujte! Odstránite tým totiž 
zápisy zo záložky Mzdy/ Ručná úprava mzdy, čo v prípade opakovaného prepočtu spôsobí chybný výpočet 
mzdy. 


