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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Kalendár pre rok 2018 

Do systému bol dopracovaný kalendár pre rok 2018. 

2 Aktualizované príručky mzdového modulu systému Humanet 

Na stránke www.humanet.sk v sekcii Príručky a v programe vo voľbe Pomocník/ Dokumentácia boli 
zverejnené tieto aktualizované príručky: 

Ako začať – personalistika a mzdy, v. 9.1 

Ako začať – vytváranie zostáv, v. 3.2 

Mzdové položky v systéme Humanet, v. 3.1 

Humanet – personalistika a mzdy, v. 9.0, I. časť 

Humanet – personalistika a mzdy, v. 9.0, II. časť 

3 Príspevky v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy 

3.1 Nové príspevky 

Mzdové nároky za sviatok 

Na stránke www.humanet.sk v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy je zverejnený nový príspevok Mzdové 
nároky za sviatok, v ktorom sú v prehľadnej tabuľke zosumarizované všetky mzdové nároky, ktoré môžu podľa 
Zákonníka práce zamestnancovi vzniknúť vo vzťahu k sviatku. 

Vzorový import údajov Humanet na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie 

Nový príspevok Vzorový import údajov Humanet na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie využijete, ak 
máte veľa dohodárov, ktorým ručne pridávate údaje na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie a chcete 
si prácu uľahčiť využitím funkcie hromadného importu. V súbore zip na stiahnutie je popis ako postupovať, 
vzorová definícia importu ako xml súbor, a vzorový importný xlsx súbor na zadanie údajov. 

Prehľad záznamov do RLFO 

Nový príspevok Prehľad záznamov RLFO popisuje, ktoré typy registračných listov FO do Sociálnej poisťovne 
systém Humanet spracuje automaticky, a z ktorých evidencií pri tom čerpá údaje. 

Pomôcka pre súkromné školy, ktoré spracovávajú štatistiku MŠSR1-04 

V novom príspevku Pomôcka pre súkromné školy, ktoré spracovávajú štatistiku MŠSR1-04 je prehľad 
mzdových položiek načítavaných v rámci štatistiky MŠSR1-04 do jednotlivých riadkov štatistiky. Pomôcku 
využijú organizácie, ktoré sú súkromné školy, odmeňovanie realizujú podľa Zákonníka práce, ale zároveň 
musiac odovzdávať štatistiku MŠSR1-04. 

3.2 Aktualizované príspevky 

Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie 

V príspevku Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie sú uvedené 
okrem iného príklady z praxe zverejnené na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a ich správne zadanie 
v systéme Humanet. 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/poradca/mzdy
http://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-mzdove-naroky-za-sviatok
http://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-mzdove-naroky-za-sviatok
http://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-vzorovy-import-zp
http://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-zaznamy-do-rlfo
http://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-statistika-mssr104
http://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-oznamenie-zp-priklady
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Platenie odvodov 

Pomôcka Platenie odvodov je xlsx súbor, v ktorom keď si užívateľ vyfiltruje príslušnú špecifikáciu role, typ 
dôchodku a typ invalidity, nájde informáciu, do ktorých fondov takýto zamestnanec platí odvody. 

 

4 Otec na materskej dovolenke 

Podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce patrí mužovi, ktorý sa stará o dieťa od narodenia, rodičovská dovolenka 
v rovnakom rozsahu ako u ženy materská dovolenka. 

Podľa § 49 Zákona o sociálnom poistení môže dávku materské poberať aj muž, ktorý je otec dieťaťa, resp. 
manžel matky dieťaťa. Ak poberá materské muž, štandardný nárok na vyplácanie dávky materské je 28 
týždňov. Ak ide o osamelú osobu, má nárok na 31 týždňov vyplácania dávky materské, a ak muž prevzal do 
starostlivosti dve a viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, je to 37 týždňov. Najdlhšie však do dovŕšenia troch 
rokov veku dieťaťa. 

4.1 Mimoevidenčný stav materská dovolenka u muža 

Zamestnancovi, ktorý poberá dávku materské, zadávate mimoevidenčný stav materská dovolenka. 

UPOZORNENIE: Dátum ukončenia materskej dovolenky zadajte u muža ručne, automatický výpočet dátumu 
ukončenia zodpovedá trvaniu materskej dovolenky ženy. 

Do Sociálnej poisťovne sa za obdobie materskej dovolenky muža podáva len RLFO Zmena, typ zmeny RD – 
rodičovská dovolenka. 

Ak je zamestnancovi vyplatený príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie, platia sa 
len odvody na úrazové poistenie, keďže obdobie poberania dávky materské je vylúčenou dobou na platenie 
poistného podľa § 140 ods. 1 písm. a) Zákona o sociálnom poistení. 

Pre účely evidenčného listu dôchodkového poistenia sa obdobie materskej dovolenky muža posudzuje ako 
obdobie so znakom poistenia A, pričom dni trvania materskej dovolenky sa započítajú do dní vylúčených dôb, 
obdobne ako je to napr. u ošetrovného. 

Do zdravotnej poisťovne sa za obdobie materskej dovolenky muža oznamuje začiatok a koniec poberania 
dávky materské kódom 1O. Ak je zamestnancovi vyplatený príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na 
zdravotné poistenie, odvody sa riadne platia. 

UPOZORNENIE: Na obdobie rodičovskej dovolenky muža, počas ktorej má nárok na dávku na materské, 
inými slovami na obdobie materskej dovolenky muža, sa obdobie zdravotného poistenia neprerušuje. 

5 Práca popri poberaní dávky materské 

Môže zamestnankyňa popri poberaní dávky materské zároveň pracovať? 

Pracovať môže, ale nie na rovnakú zmluvu, než je tá, z ktorej sa jej vypláca dávka materské. 

Nevýhodou ustanovení § 30 písm. b) Zákona o sociálnom poistení je, že nie je možné na jednu zmluvu 
pracovať, a zároveň z tohto poistného vzťahu poberať dávku materské. Možnosťou je uzatvoriť po nástupe na 
materskú dovolenku novú pracovnú zmluvu v inej firme. V pôvodnom zamestnaní žena nemusí dávať výpoveď, 
a nový pracovný vzťah môže uzavrieť na pracovný pomer, alebo dohodu, na dobu určitú alebo neurčitú, na 
plný alebo čiastočný úväzok. 

Ak žena nechce meniť zamestnávateľa, a popri materskej chce pracovať, môže s pôvodným zamestnávateľom 
uzavrieť novú zmluvu alebo dohodu o vykonávaní práce na inú pracovnú pozíciu, ako bola pôvodná pracovná 
zmluva. 

5.1 Nový typ mimoevidenčného stavu pracuje – poberá materské 

V praxi sa čoraz častejšie objavujú prípady, kedy zamestnankyňa, ktorá je na materskej dovolenke, uzatvorila 
s organizáciou nový pracovný pomer, na ktorom bude riadne popri poberaní dávky materské pracovať. 

http://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-platenie-odvodov
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Takýto súbeh pracovných pomerov má niekoľko špecifík: zamestnankyňa z pôvodného pracovného pomeru 
poberá dávku materské, ale v novom pracovnom pomere u iného zamestnávateľa, alebo u toho istého 
zamestnávateľa, ale na inom pracovnom zaradení, pracuje. Ide o riadny pracovný pomer podľa Zákonníka 
práce, so zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti, len s odvodmi ako počas materskej dovolenky. 

Z pohľadu Zákona o zdravotnom poistení sa každý zamestnanec považuje za poistenca iba raz, bez ohľadu 
na počet súbežných pracovných pomerov. Zamestnankyňa je už z pôvodného pracovného pomeru osobou, 
za ktorú je platiteľom poistného štát - pri vzniku materskej dovolenky bol nahlásený začiatok kódu 1O, preto 
nie je potrebné pri vzniku súbežného pracovného pomeru do zdravotnej poisťovne nič nahlasovať. Ak však 
ide o jediný pracovný vzťah u zamestnávateľa, po oznámení prihlásenia zamestnanca kódom 2 je potrebné 
nahlásiť aj obdobie poberania materskej dávky 1O. Z príjmu z takéhoto pracovného pomeru sa platia odvody, 
a počet dní poistenia sa vykáže rovnako, ako keď má zamestnankyňa vyplatený príjem počas trvania 
materskej dovolenky. 

Z pohľadu Zákona o sociálnom poistení ide o obdobie, kedy zamestnankyňa poberá dávku materské, má teda 
podľa § 140 vylúčenú dobu na platenie poistného. Preto sa z príjmu z tohto pracovného pomeru platí na 
sociálne poistenie len úrazové poistenie. Do Sociálnej poisťovne sa prihlasuje nový pracovný pomer, ale 
z tohto pracovného pomeru sa už nenahlasuje obdobie materskej dovolenky. 

Do evidenčného listu dôchodkového poistenia sa obdobie takéhoto pracovného pomeru vykáže ako riadny 
pracovný pomer pod písmenom A. Do časti Kal. dni vylúčených dôb sa vykazuje obdobie nového ME stavu 
pracuje – poberá materské, a to z titulu starostlivosti o dieťa do 6 rokov veku. 

Špecifiká zadania súbehu takýchto rolí v systéme Humanet: 

1. Na pôvodnom pracovnom pomere platí mimoevidenčný stav materská dovolenka. V systéme Humanet sa 
ME stav materská dovolenka zapisuje cez záložku Osobné/ Ostatné/ ME stav do všetkých existujúcich rolí, a 
nie je možné niektoré role „vyňať“ spod tohto ME stavu. 

2. Na novom súbežnom pracovnom pomere sa zadá nový ME stav pracuje – poberá materské s rovnakým 
dátumom vzniku a zániku ako materská dovolenka. Je to preto, že ME stav pracuje – poberá materské „ruší“ 
ME stav materská dovolenka v roli, do ktorej je priradený. ME stav sa zadá cez záložku Osobné/ Ostatné/ ME 
stav len pre novú súbežnú rolu. Nový ME stav je možné zadávať na vybrané role osoby. 

UPOZORNENIE: Pre správne vyhodnotenie obdobia práce popri poberaní dávky materské pri súbehu rolí  
dodržiavajte zásadu, že obdobie pracuje – poberá materské sa zadáva na rovnaké obdobie ako 
súbežná materská dovolenka, t.j. dátumy vzniku a zániku sú rovnaké. 

Systém umožní zadať nový ME stav pracuje – poberá materské na rovnaké obdobie, ako je obdobie materskej 
dovolenky, na rozdiel od ostatných ME stavov, kde systém kontroluje prekrývanie období a nedovolí na 
rovnaké obdobie zadať viacero ME stavov. Zadaním nového ME stavu pracuje – poberá materské sa rola 
„vyjme“ z ME stavu materská dovolenka pre účely spracovania miezd, t.j. mzdový kalendár umožní zadávať 
kalendárne zmeny ako dovolenka, lekár, nemoc a pod. Pri výpočte odvodov sa však toto obdobie správa ako 
obdobie poberania dávky materské, teda ako vylúčená doba na platenie poistného. 

6 Nový spracovateľ exportu účtovného dokladu do účtovníctva LLarGo 

Do zoznamu spracovateľov účtovného dokladu bol pridaný Export účtovného dokladu pre účtovníctvo LLarGo 
(csv). 
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Spracovateľ má k dispozícii prevodový mostík pre číselníky účtovníctva LLarGo.  

 

7 Zneprístupnenie vybraných volieb so systémovými nastaveniami systému Humanet 

V záujme ochrany systému pred neželaným zásahom užívateľov do kľúčových systémových nastavení 
systému Humanet bola časť volieb vo voľbe Správa systému, Základné nastavenia a Pomocné dáta PAM 
uzamknutá. Pri kliknutí na takúto voľbu sa užívateľom zobrazí informácia Nedostatočné prístupové práva pre 
vybraný modul. 

 

Do týchto volieb užívateľ nebude mať prístup ani ak má nastavenú prístupovú skupinu Administrátor. Voľby 
obsahujú len funkcie určené vývojárom systému Humanet. 

Pre užívateľov sme uzamkli nasledovné voľby: 

Správa systému 

Register funkčných tried 

Register dátových tried 

HumanetLab 

Monitorovanie systému 

Kritická sekcia 

Tlačové predlohy 

Správca súborov 

Monitoring užívateľov 

Návrhár formulárov 

Základné nastavenia 

Správa systémových konštánt 

Pomocné dáta PAM 

Kalendáre 

Kalendárne zmeny 

Nápočty z kalendára 
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Algoritmy výpočtov 

Výpočtové triedy 

8 Štandardizácia formulárov pre spracovanie zostáv vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače 
a výstupy a Personalistika 

V update 7.08 sme pokračovali v štandardizácii formulárov pre spracovanie jednotlivých tlačových 
a elektronických výstupov systému Humanet, cieľom ktorých bolo zjednotiť vzhľad jednotlivých formulárov, 
minimalizovať rozdiely a všeobecne zjednodušiť spracovanie zostáv, napr. zavedením pintoolbaru s tlačidlami 
Spracovať, Exportovať, OK, Zrušiť. Zmenili sme niektoré názvy volieb, aby presnejšie vystihovali obsah 
zostavy: Registračný list FO, Potvrdenie pre nárok na DvN, doplnili sme v názve spracovateľa účtovného 
dokladu formát exportovaného súboru, napr. Export účtovného dokladu do Humanetu (xml). Zjednotili sme 
vzhľad formulárov na definovanie vlastností užívateľsky definovateľných zostáv Rekapitulácie, Výplatné pásky 
a Mzdové listy. V definícii riadkových a formulárových zostáv sme zaviedli zadávanie údajov cez modálne 
okná, a i. 

Všetky úpravy nijakým spôsobom nezmenili samotnú funkciu spracovania dotknutých výstupov. 

9 Nastavenie počtu stĺpcov vo výplatnej páske – zjednodušenie 

Doteraz, ak užívateľ potreboval zmeniť v tele výplatnej pásky počet stĺpcov, musel zmeniť nielen počet stĺpcov 
v políčku Počet stĺpcov, ale aj upraviť tlačovú predlohu riadku výplatnej pásky. 

Aby sme zjednodušili nastavenie stĺpcov pri štandardnej výplatnej páske (tlač na A4 na výšku, 1, 2 alebo 3 
pásky na stranu), zapracovali sme úpravu, ktorá pri vybranom počte stĺpcov, 1, 2 alebo 3, vyberie príslušnú 
tlačovú predlohu riadku výplatnej pásky automaticky (3 stĺpce sú maximálny počet stĺpcov, ktoré majú takú 
šírku, aby sa do nich pohodlne zmestili názov a suma položky, a zároveň sa tieto 3 stĺpce zmestili na stranu 
A4 s orientáciou na výšku). 

V prípade, že užívateľ chce nastaviť tlač výplatných pások na stránku s orientáciou na šírku, zrejme použije 
nastavenie 4 a viac stĺpcov. V tomto prípade si už bude musieť tlačovú predlohu upraviť. Na rozdiel od 
doterajšieho riešenia, kedy sa tlačová predloha riadku výplatnej pásky upravovala v definícii výplatnej pásky, 
ale pomocou starého, dnes už málo funkčného nástroja na vytváranie tlačových predlôh, po novom sa bude 
tlačová predloha riadku upravovať mimo definície výplatnej pásky, ale v novom nástroji vo voľbe Správa 
systému/ Návrhár tlačových predlôh. T.j. bude postupovať rovnako, ako keď upravuje hlavičku a pätu výplatnej 
pásky. Vytvorí si kópiu systémovej vzorovej grafickej predlohy riadku, tú upraví, a následne pripojí do definície 
výplatnej pásky. Pre pridanie grafickej predlohy je potrebné označiť políčko Vlastná grafická predloha riadku, 
zobrazí sa políčko Grafická predloha riadku, do ktorého sa vyberie upravená tlačová predloha. 

10 Voľba Platobné operácie/ Bankové operácie – zavedenie automatického hromadného 
spracovania platieb pri spracovaní listinnej formy prevodného príkazu 

Ak sa do prevodného príkazu má spracovať viacero platieb na jeden a ten istý účet s rovnakými symbolmi 
platby (napríklad príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie), systém pri spracovaní elektronického 
prevodného príkazu tieto platby automaticky spojí do jedinej platby. 

Rovnaké automatické spojenie platieb s rovnakými identifikátormi platby sme zapracovali aj do spracovania 
listinnej podoby prevodného príkazu. Rovnako ako v spracovaní elektronickej podoby prevodného príkazu, aj 
v prípade spracovania listinnej podoby prevodného príkazu sa táto funkcia spustí pri označenom políčku 
Hromadné platby. 

 

Poznámka: Predtým na to, aby tak systém urobil aj pri spracovaní listinnej podoby prevodného príkazu, musel 
užívateľ v definícii listinnej podoby zadať na záložke Hromadné platby všetky účty, ktorých platby sa mali 
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spočítať do jediného riadku platobného príkazu. Dnes už táto evidencia neexistuje, stačí, ak je pri spracovaní 
označené políčko Hromadné platby. 

 

11 Vytvorenie novej záložky Dochádzka 

Na záložku Rola sme pridali novú záložku Dochádzka, do ktorej sme presunuli záložky Dochádzka a Prac. 
doba zo záložky Rola/ Identifikácia. Tieto záložky sme premenovali na Dochádzkové odchýlky a Individuálna 
pracovná doba. 

 

Zároveň sme pridávanie záznamu do tabuľky Dochádzkové odchýlky prepracovali na modálne okno, čo 
umožní užívateľovi pozrieť si napr. pri pridávaní dovolenky zostatok dovolenky, alebo skontrolovať už zadané 
dochádzkové odchýlky. 

Pre zlepšenie užívateľského komfortu sme dopracovali zobrazovanie hlásenia o tom, že užívateľ zadal 
dochádzkovú zmenu na deň, v ktorom má zamestnanec plánované voľno. Je to LEN informácia. Ak užívateľ 
ponechá takéto zadanie kalendárnej zmeny, systém dochádzkovú zmenu, ktorá sa nemá zapísať na dni voľna, 
do kalendára nezapíše. 
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NÁŠ TIP: Ak si užívateľ zadáva na záložke Dochádzkové odchýlky dochádzkové odchýlky len na pracovné 
dni, môže si spracovať prehľad kalendárnych zmien zadaných vo viacerých mesiacoch, prípadne za vybrané 
obdobie. 

Zadaním dátumov do políčok Od, Do a kliknutím na tlačidlo Načítať dáta sa načítajú záznamy do tabuľky 
Dochádzkové odchýlky. Kliknutím na Doplnky/ Export do excelu sa záznamy v tabuľke spracujú do xlsx 
súboru. 
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12 Drobné úpravy a vylepšenia 

12.1 Úprava hlavičky výplatnej pásky ŠS a VS 

V hlavičke výplatných pások s príznakom ŠS a VS bolo doplnené uvádzanie sumy priemerného hodinového 
zárobku pre náhrady a sumy hodinovej sadzby funkčného platu zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 
č 553/2003. 

 

12.2 Formulárové zostavy – vylepšenia 

Možnosť pridávať parametre aj do hlavičky a päty docx súboru šablóny 

Do funkčných možností užívateľsky definovateľných formulárových zostáv bola doplnená možnosť zadávať 
dátové parametre aj do hlavičky a päty docx súboru šablóny. To umožňuje vkladať do dokumentov s väčším 
počtom strán napr. identifikátor zamestnanca, ktorého sa dokument týka. 

 

 

Automatické načítanie dátových parametrov na záložku Dátové parametre 

Do funkcie definovania vlastností formulárovej zostavy bolo dopracované automatické načítanie parametrov 
z tlačovej predlohy šablóny na záložku Dátové parametre. T.j. užívateľ si najprv nadefinuje v šablóne pre 
formulárovú zostavu textové reťazce dátových parametrov, potom si túto šablónu načíta do definície 
formulárovej zostavy – systém naimportuje na záložku Dátové parametre riadky s názvami dátových 
parametrov v šablóne, načo užívateľ už len do jednotlivých riadkov pridá príslušný dátový parameter 
z databázy. Užívateľ tak nemusí kopírovať/prepisovať názvy parametrov zo šablóny. 
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12.3 Modul Úkolové mzdy – kopírovanie a export/ import položiek číselníka Pracovné operácie 

Do voľby Pracovné operácie modulu Úkolové mzdy boli dopracované funkcie Kopírovať označené, Export do 
XML a Import z XML. 

 

Zároveň bola dopracovaná možnosť odstrániť neaktívne položky číselníka Pracovné operácie z neaktívnych 
dát, a dopracované štandardizované formuláre zavedením modálneho okna a pintoolbaru. 

13 Oprava chýb 

13.1 Oprava chyby vo výpočte odvodov v špeciálnom prípade súbehu 

Bola opravená chyba, ktorá spôsobila, že pri špeciálnom súbehu rolí systém nezapísal jednu z rolí do 
mesačného výkazu poistného na sociálne poistenie. 

Išlo o súbeh dohody na nepravidelný príjem s príjmom v aktuálnom mesiaci, a dohody na pravidelný príjem 
bez príjmu v aktuálnom mesiaci. Z dohody na nepravidelný príjem sa odvody na sociálne poistenie 
v aktuálnom mesiaci nepočítali, pretože dohoda stále trvá (odvody sa počítajú až v mesiaci ukončenia dohody 
na nepravidelný príjem). Z dohody na pravidelný príjem sa odvody na sociálne poistenie v aktuálnom mesiaci 
tiež nepočítali, pretože z tejto dohody nebol príjem. Dohoda na pravidelný príjem sa však mala zapísať do 
mesačného výkazu poistného s nulami, čo však systém nevykonal. 

13.2 Oprava chyby pri exporte stredísk do xml súboru 

Bola opravená chyba pádu systému pri exporte definícií stredísk do xml súboru cez voľbu Doplnky/ Export do 
XML. Chybu spôsobovalo nezadané výplatné miesto. Zároveň sme opravili chybu exportu stredísk, kde sa 
výplatné miesto nenačítavalo historicky správne, t.j. pri zmene údajov vo výplatnom mieste sa tieto zmeny 
nedostali do aktuálneho exportu strediska, ktoré toto výplatné miesto malo priradené. 

Upravili sme definíciu strediska tak, aby políčko Výplatné miesto mohlo zostať prázdne, a export definície 
prešiel bezchybne. 
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13.3 Oprava chyby, ak užívateľ pri zadávaní čísla IBAN vloží nepovolený znak 

Bola opravená chyba pádu systému pri zadaní čísla IBAN, ktorý obsahoval nepovolený znak. Kontrola čísla 
IBAN bola doplnená o validáciu, že reťazec začínajúci kódom SK (IBAN platný pre Slovenskú republiku) 
obsahuje len číselné znaky. 

 

13.4 Oprava chyby kopírovania needitovateľných textov 

Bola opravená chyba, ktorá neumožňovala kopírovať needitovateľné texty, napr. texty chybového hlásenia pri 
páde systému. 

 

 

 

 

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

 


