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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Zmeny v súvislosti s poskytovaním služby hotline 

LINKA CENTRA ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY 

 

Vážený zákazník, 

radi by sme Vás informovali o nasledujúcich zmenách v súvislosti s poskytovaním služby telefonickej podpory, 
tzv. služby hotline. 

Od 8.1.2018 upravujeme linku zákazníckej podpory tak, aby ste informácie o všetkých produktoch a službách 
získali na jednom telefónnom čísle 041 / 286 15 15. Okrem podpory pre produkt HUMAN sme telefónne číslo 
rozšírili aj o podporu pre produkty Humanet a MADO. Telefónne číslo 041 / 286 15 15 nahradí doteraz 
používané mobilné čísla. 

 

Nové interaktívne hlasové menu 

Po implementácii zmien linky zákazníckej podpory bude mať interaktívne hlasové menu nasledujúcu štruktúru:  

 

 

https://www.hour.sk/sk/human
http://www.humanet.sk/
http://www.madosoft.sk/Product/MadoPu
https://humanet.sk/
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Ako linka centra zákazníckej podpory funguje? 

Po zavolaní do linky zákazníckej podpory Vás uvíta automatický hlasový systém (IVR), ktorý Vás bude 
navigovať možnosťami volieb, na základe ktorých jednoducho definujete druh Vašej požiadavky a to 
postupným stláčaním tlačidiel na Vašom telefóne (pozn. príslušnú voľbu je možné zvoliť i skôr ako budú 
ponúknuté všetky možnosti).  

 

Príklad: Ak potrebujete informáciu o obsluhe programu Humanet, oblasť Personalistika a mzdy, vytočíte 
telefónne číslo 041 / 286 15 15 a po prijatí hovoru systémom stlačíte na Vašom prístroji číslo 2, následne číslo 
1 a budete prepojený na konzultanta pre príslušnú oblasť.  

 

V prípade, že napriek stlačeniu príslušného tlačidla na Vašom telefóne nezaeviduje call centrum Vašu 
požiadavku, je potrebné zmeniť nastavenie Vášho prístroja alebo pred samotným výberom jednotlivých volieb 
prepnúť prístroj do iného režimu, napr. stlačením niektorého tlačidla. V týchto situáciách kontaktujte kolegu 
zabezpečujúceho správu telekomunikačnej techniky vo Vašej spoločnosti alebo priamo dodávateľa 
telekomunikačných služieb. 

 

Linka zákazníckej podpory je Vám k dispozícii každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 hod.  

 

UPOZORNENIE: Od 8.1.2018 už bude k dispozícii iba číslo centra zákazníckej podpory + 421 41 286 15 15. 
Poskytovanie telefonickej podpory prostredníctvom mobilného čísla +421 905 499 052 nebude dostupné.  

2 Legislatívne zmeny 

2.1 Výkaz ÚPSVaR za rok 2017 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Výkaz ÚPSVaR bolo aktualizované tlačivo výkazu pre 
rok 2017. 

Celková cena práce ÚPSVaR 

Pre potreby výpočtov vo výkaze ÚPSVaR bola aktualizovaná konštanta Celková cena práce ÚPSVaR pre rok 
2017. 

Kód Názov Platí od Hodnota 

WORKPRICE Celková cena práce ÚPSVaR 01. 01. 2017 1197,87 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-
zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012 

 

Výpočet celkovej ceny práce na rok 2016: 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
za 1. až 3. štvrťrok 2016 = 886,00 €. 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve  SR za 1. až 3. štvrťrok 2016 + preddavok na poistné na povinné 
verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom 
(nemocenské poistenie + invalidné poistenie  + poistenie v nezamestnanosti + garančné poistenie + úrazové poistenie + 
rezervný fond solidarity) + starobné poistenie  

886,00 € + 10,00 % + 11,20 % ( 1,4 % + 3 % + 1 % + 0,25 % + 0,8 % + 4,75 %) + 14 % 

886 + 88,60 € + 99,23 € ( 12,40 € + 26,58 € + 8,86 € + 2,22 € + 7,09 € + 42,09 €) + 124,04 € 

celková cena práce  = 1197,87 € 

0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 958,00 €; 

0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 65 ods. 1 zákona 1078,00 €. 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012
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Kontrolný zoznam zamestnancov zahrnutých do výkazu ÚPSVaR 

Do spracovania výkazu bola doplnená možnosť spracovať zoznam zamestnancov so ZPS zahrnutých do 
výkazu. Ak chcete spracovať výkaz aj so zoznamom zamestnancov, označte políčko Vytvoriť zoznam 
zamestnancov so ZPS. Spracovanie zoznamu bolo zapracované aj spätne do výkazu za rok 2016. 

 

Zoznam obsahuje vždy len údaje týkajúce sa aktuálne spracovaného roka. Radenie záznamov v zozname je 
nasledovné: najprv sú abecedne zoradení zamestnanci zahrnutí do riadku B1 výkazu, a potom zamestnanci 
zahrnutí do riadku B2 (pozn. nezabudnite, že v riadku B2 sa počet zamestnancov násobí tromi). 

V stĺpci Trvanie invalidity je uvedená platnosť položky invalidity v období príslušného roka. V stĺpci Trvanie 
pomeru je uvedená platnosť pracovného pomeru v období príslušného roka. 

 

2.2 Aktualizácia tlačív 

Tlačivá niektorých výkazov zdravotných poisťovní 

Boli aktualizované tieto tlačivá zdravotných poisťovní: 

- Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa zdravotnej poisťovne Union, 
- Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend zdravotnej poisťovne 

Union, 
- Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend zdravotnej poisťovne 

Dôvera. 

V tlačivách výkazov došlo len k drobným formálnym zmenám, preto boli zapracované do aktuálne platnej 
verzie spracovania výkazov. 

Aktualizovali sme aj tlačivo oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné 
zdravotné poistenie do zdravotnej poisťovne Dôvera podľa vzoru zverejneného na stránke zdravotnej 
poisťovne. 

Tlačivo RLFO 

Bolo aktualizované tlačivo Registračného listu FO podľa vzoru zverejneného na stránke Sociálnej poisťovne. 
Aj v tomto prípade došlo len k formálnej zmene, zmenil sa spôsob zápisu identifikátorov zamestnávateľa IČO 
a DIČ. 

3 Elektronická pobočka zdravotnej poisťovne Dôvera 

3.1 Služba Zamestnávatelia online 

Do systému Humanet bola dopracovaná služba Zamestnávatelia online poskytovaná elektronickou pobočkou 
zdravotnej poisťovne Dôvera. Táto služba poskytuje užívateľovi viacero funkcií, z nich najdôležitejšou je online 
možnosť kedykoľvek a opakovane si overovať správnosť údajov v evidencii programu a porovnávať ich s 
dátami, ktoré sú evidované v ZP Dôvera. 

Ďalšie funkcie poskytované službou Zamestnávatelia online: 

- Overenie zamestnancov 
o získanie aktuálnej informácie o tom, či je zamestnanec poistencom ZP Dôvera alebo nie, 
o získanie zoznamu všetkých zamestnancov poistených v ZP Dôvera, 
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o získanie praktickej pomôcky pri overení brigádnikov/dohodárov, ktorí pracujú v rozličných dňoch 
v mesiaci, 

o overovanie zamestnancov k akémukoľvek dátumu, nielen k aktuálnemu dátumu. 
- Mesačné výkazy a hromadné oznámenia 

o každá dávka s výkazom alebo hromadným oznámením podlieha povinnej validácii. T.j. skôr, než 
sa dávka odošle na server ZP Dôvera, dávka prejde viacerými kontrolami, ktorých výsledkom je 
zrozumiteľný zoznam chýb. Užívateľ má následne možnosť chyby opraviť, vygenerovať novú 
dávku a dávku bez chýb odoslať. 

- Stav účtu 
o Aktuálny prehľad o stave účtu platiteľa poistného získate jedným klikom. S podrobným členením 

po mesiacoch vrátane možnosti reklamovať stav účtu a zrealizovať úhradu platobnou kartou alebo 
cez platobné portály bánk. 

o Možnosť požiadať o vystavenie potvrdenia o stave pohľadávok v PDF formáte. Takéto 
elektronické potvrdenie je v súlade s platnou legislatívou a je možné ho použiť na všetky právne 
účely. 

- Odvodová odpočítateľná položka 
o možnosť overiť si nárok zamestnanca na odvodovú odpočítateľnú položku skôr, než sa uplatní vo 

výpočte mzdy a vykazovaných odvodoch na zdravotné poistenie. Služba Zamestnávateľ online 
pri posudzovaní nároku vychádza z pravidiel nastavených platnou legislatívou a z údajov, ktoré 
sa v čase overenia evidujú u daného zamestnanca. 

- Varovanie pred dlžníkmi 
o možnosť zadať požiadavku na overenie zadĺženosti konkrétnej osoby. 

3.2 Prístup k funkciám služby Zamestnávatelia online v systéme Humanet 

Do systému Humanet boli zapracované všetky funkcie služby Zamestnávatelia online okrem služby Varovanie 
pred dlžníkmi. Prístup k nim bol zapracovaný do volieb Personálne údaje/ Oznámenie zamestnávateľa 
o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Výkazy 
ZP cez tlačidlo Elektronická pobočka ZP Dôvera. 

Vstup do funkcie Elektronická pobočka ZP Dôvera je zapracovaný aj cez tlačidlo Odoslať online v riadku 
vygenerovaného oznámenia, resp. výkazu zamestnávateľa xml súboru do ZP Dôvera, ktoré budú spracované 
po update 7.08. 

 

Vstup do voľby má každý užívateľ, ale prihlásiť sa do elektronickej pobočky ZP Dôvera môže len ten užívateľ, 
ktorý má do nej od zdravotnej poisťovne pridelené prístupové práva. Pri prihlasovaní sa do elektronickej 
pobočky ZP Dôvera sa overuje číslo platiteľa poistného (musí byť vyplnené v zdravotnej poisťovni vo formulári 
pre zadanie údajov do oznámenia, resp. pre zadanie údajov do výkazu) a prihlasovacie meno a heslo 
užívateľa. Ak majú v rámci jednej organizácie prístup do elektronickej pobočky viacerí užívatelia, každý si do 
svojho prístupu zadá vlastné prihlasovacie meno a heslo. 
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Prihlasovacie meno a heslo sa zadá na záložku Nastavenia. Zadané údaje sa uložia tlačidlom Zapísať. 
Pripojenie sa overí kliknutím na tlačidlo Overiť stav systému. Tlačidlo Vstúpiť do pobočky slúži na vstup na 
hlavnú stránku Elektronickej pobočky ZP Dôvera bez potreby opätovne zadávať prihlasovanie meno a heslo. 

 

Po vstupe do funkcie Elektronická pobočka ZP Dôvera cez tlačidlo Odoslať online v riadku oznámenia sa 
zobrazí záložka Hromadné oznámenie. Užívateľ má možnosť buď kliknúť na tlačidlo Otestovať a odoslať, 
vtedy systém najprv overí správnosť dávky, a ak je dávka bezchybná, túto odošle do Elektronickej pobočky 
ZP Dôvera, alebo pred odoslaním overiť správnosť dávky kliknutím na tlačidlo Otestovať. 

 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 7 

V dolnej časti záložky Hromadné oznámenie sa zobrazí výsledok testovania. Podľa výsledku testovania 
užívateľ buď odošle dávku kliknutím na tlačidlo Odoslať, alebo sa vráti do príslušnej evidencie, chybný údaj 
opraví, vygeneruje novú dávku, ktorú následne odošle. 

 

Niekedy sa stane, že pri spustení testovania nepríde výsledok testovania, ale len id volania. Vtedy je potrebné 
kliknúť na tlačidlo Stav testovania. 

Tlačidlo Vstúpiť do pobočky slúži na vstup do zoznamu oznámení na stránke Elektronickej pobočky ZP Dôvera. 

Tlačidlo Vybrať oznámenie otvorí zoznam vyexportovaných oznámení do ZP Dôvera v xml formáte 
spracovaných užívateľom. Užívateľ tak má možnosť vybrať ďalšie oznámenie na odoslanie. 

 

Po odoslaní sa zobrazí stav odoslania vrátane správy o výsledku odoslania. 
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Obdobne užívateľ postupuje pri odosielaní výkazu zamestnávateľa. 

 

UPOZORNENIE: Nová služba Elektronickej pobočky ZP Dôvera Zamestnávatelia online neumožňuje odoslať 
dávku výkazu preddavkov platiteľa dividend. 

Tlačidlo Vybrať výkaz otvorí zoznam vyexportovaných xml súborov výkazov zamestnávateľa do ZP Dôvera, 
spracovaných užívateľom, a tlačidlo Vstúpiť do pobočky otvorí stránku Elektronickej pobočky ZP Dôvera 
v časti Mesačné výkazy – Prehľad výkazov. 

Na záložke Overenie zamestnancov má užívateľ možnosť overiť si poistný vzťah vybraného zamestnanca 
v ZP Dôvera. Zároveň má možnosť vytlačiť si aktuálny zoznam poistencov platný pre obdobie zadané 
v políčkach Poistenci od, Poistenci do. 

 

V hornej časti okna funkcie Elektronická pobočka ZP Dôvera sa nachádzajú dve informatívne okná. V okne 
Oznamy sa zobrazujú oznamy zdravotnej poisťovne užívateľom ich portálu, napr. o nedostupnosti online 
služieb, a v okne Stav účtu sa zobrazujú údaje o stave saldokonta zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni 
Dôvera. 
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4 Ročné zúčtovanie ZP – sprístupnenie voľby pre rok 2017 

Vo voľbe Tlače a výstupy/ Ročné zúčtovanie ZP sme sprístupnili spracovanie údajov za rok 2017. 

5 Skupina položiek Prémie a odmeny – polročné, Prémie a odmeny – trištvrteročné, 
zaradenie položky SMF20303 Odmeny polročné a SMF20304 Odmeny trištvrteročné do 
príslušnej skupiny pre výpočet priemerného zárobku 

Legislatíva: Zákonník práce 

§ 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely 

ods. 7 

Ak sa zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtuje na výplatu mzda (časť mzdy), ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny 
štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok. Zvyšná časť (časti) sa 
zahrnie (zahrnú) do mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období (ďalších obdobiach). Počet rozhodujúcich období 
zamestnávateľ určí podľa počtu štvrťrokov, za ktoré sa mzda poskytuje. Mzda poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti jeho pracovného 
výročia alebo životného výročia podľa § 118 ods. 3 sa považuje za mzdu poskytnutú za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov. Pri 
určovaní pomerných častí mzdy zamestnávateľ prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období alebo 
v ďalších rozhodujúcich obdobiach z fondu pracovného času na príslušné obdobie. 

To, že sa položky považované za ročnú odmenu zahrnuli pomernou časťou do výpočtu priemerného zárobku 
za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov, zabezpečuje v systéme Humanet zaradenie mzdovej položky do 
skupiny položiek Prémie a odmeny – ročné vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Skupiny položiek. Ak užívateľ 
potreboval vyplatiť polročnú, alebo trištvrte ročnú odmenu, musel použiť položky s názvom ...za iné obdobie, 
pričom počet štvrťrokov musel zadať do príslušnej pomocnej SME položky ...- obdobie. Napr. s položkou 
SMF20381 Odmeny za iné obdobie musel užívateľ zároveň zadať počet štvrťrokov, za ktoré sa odmena 
vypláca, do položky SME20381 Odmeny – obdobie. Navyše nesmel u zamestnancov odmeňovaných podľa 
Zákonníka práce používať položky s názvom SMF20303 Odmeny polročné a SMF20304 Odmeny 
trištvrteročné na účel, na ktorý znie ich názov, pretože vo vzťahu k výpočtu priemerného hodinového zárobku 
sa tieto položky správali ako mesačné odmeny. 

Do updatu 7.09 bola dopracovaná obdoba skupiny Prémie a odmeny – ročné: 

- pre odmeny polročné skupina Prémie a odmeny – polročné, do ktorej sa zaradila položka SMF20303 
Odmeny polročné, 

- pre odmeny trištvrteročné skupina Prémie a odmeny – trištvrteročné, do ktorej sa zaradila položka 
SMF20304 Odmeny trištvrteročné. 

To znamená, že od updatu 7.09 už môže užívateľ používať položky SMF20303 Odmeny polročné a SMF20304 
Odmeny trištvrteročné aj pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce tak, ako to určuje ich 
názov. 

5.1 Možnosť nastaviť iné položky s názvom odmena/odmeny podľa potreby na iné, než štvrťročné, 
resp. mesačné odmeny 

V zozname mzdových položiek je vytvorených viacero položiek s názvom odmena (SMF2030101 Odmena 1, 
SMF2030102 Odmena 2...). 

Užívateľ má možnosť nielen nazvať položky podľa potreby, ale po update 7.09 nastaviť ich podľa potreby na 
polročnú, trištvrteročnú alebo ročnú odmenu. 

UPOZORNENIE: Ak položka nie je zaradená v niektorej zo skupín položiek, možno ju použiť ako mesačnú, 
resp. ako štvrťročnú odmenu. 
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Aby sa položka vo vzťahu k výpočtu priemerného hodinového zárobku podľa Zákonníka práce správala 
napríklad ako polročná odmena, zaradí sa do skupiny položiek Prémie a odmeny – polročné na záložku 
Mzdové položky, 

 

a zároveň sa cez užívateľský nápočet Peniaze pre priemer na dovolenku 

 

odpočíta zo systémového nápočtu Peniaze pre priemer na dovolenku (pri pridávaní do užívateľského nápočtu 
sa neoznačí políčko Pripočítavať). 

 

UPOZORNENIE: NIKDY neupravujte systémové nastavenia, vrátane systémových nápočtov vo voľbe 
Nápočty zo mzdových položiek. Niektorý z budúcich updatov môže vaše zmeny v systémových nastaveniach 
výpočtov zmeniť. 

Pre zobrazenie nápočtu Peniaze pre priemer na dovolenku vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Užívateľské mzdové 
nápočty označte v systémovom nápočte políčko Užívateľsky editovateľný mzdový nápočet. 

 

UPOZORNENIE: Ak položku len zaradíte do skupiny položiek pre polročnú, trištvrteročnú alebo ročnú 
odmenu, ale ju neodpočítate z nápočtu Peniaze pre priemer na dovolenku, položka sa do výpočtu priemerného 
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zárobku započíta dva krát. Raz cez nápočet Peniaze pre priemer na dovolenku do políčka Peniaze základné, 
a raz cez skupinu položiek do políčka Peniaze kvartálne. 

 

6 Ďalšie úpravy a vylepšenia 

6.1 Vylepšenie hlavičky výplatnej pásky 

Na základe viacerých podnetov od užívateľov sme pristúpili k úprave hlavičky systémových výplatných pások. 
Upravili sme vzhľad hlavičky tak, aby sa do nej zmestili aj dlhé názvy organizácií. 

V časti s informáciami o nároku a čerpaní dovolenky sme oddelili uvádzanie čerpania dovolenky s nárokom 
na náhradu príjmu od krátenia dovolenky bez nároku na náhradu. Úpravu sme vykonali 
v hlavičke systémových výplatných pások pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce, 

 

aj v hlavičke systémových výplatných pások pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003. 

 

6.2 Možnosť používať v rekapituláciách, riadkových a ďalších zostavách systémovú hlavičku 
s rozšírenými údajmi organizácie 

Doteraz mal užívateľ pri spracovaní zostáv ako rekapitulácia, riadková zostava do pdf formátu, prehľad 
čerpania dovoleniek a i. v zostave k dispozícii túto systémovú hlavičku: 

 

Do updatu 7.09 sme pridali do spracovania zostáv s tzv. systémovou hlavičkou možnosť vybrať si systémovú 
hlavičku s rozšírenými údajmi organizácie, kde sa v hlavičke nachádzajú aj také údaje za organizáciu, ako sú 
IČO, DIČ, adresa sídla organizácie (načíta sa typ adresy Sídlo organizácie, ak je označené políčko Hlavná 
adresa, tak sa načíta táto adresa, inak sa načíta adresa zadaná ako prvá) a  bankové spojenie (ak sa zadá 
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váha v zázname bankového účtu, tak sa načíta záznam s najvyššou váhou, inak sa načíta účet zadaný ako 
prvý). 

 

Aj v prípade systémovej hlavičky s údajmi organizácie sme údaje rozmiestnili tak, aby sa podľa možnosti 
zmestil aj dlhý názov organizácie. 

Ak chcete v spracovaní zostáv používať rozšírenú hlavičku, vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské 
nastavenia vo formulári Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt v časti Zostavy označte políčko Používanie rozšírenej 
hlavičky (systémová konštanta USEEXTHEAD Používanie rozšírenej hlavičky v skupine konštánt Zostavy). 

 

6.3 Riadkové zostavy v pdf formáte – možnosť nastaviť riadkovanie 

Do spracovania riadkových zostáv vo formáte pdf bola dopracovaná možnosť nastaviť si v definícii zostavy 
riadkovanie. Riadkovanie užívateľ nastaví na záložke Všeobecne parametre v políčku Riadkovanie. 

 

Tak si užívateľ môže napríklad upraviť kópiu vzorovej riadkovej zostavy Prevzatie výplatnej pásky, v ktorej ak 
nastaví Dvojité riadkovanie, vytvorí sa väčší priestor na podpis. 
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6.4 Úprava a doplnenie záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie 

Na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie bolo upravené usporiadanie políčok tak, aby sa vytvorilo 

miesto na doplnenie nových políčok: Hlavná agenda III, Vedľajšia agenda II a Vedľajšia agenda III. 

 

Zároveň boli tieto parametre doplnené do skupiny dátových parametrov Rola osoby - pracovné zaradenie. 

 

V súvislosti so zavedením políčka Hlavná agenda III bol do číselníkov doplnený nový číselník Druh hlavnej 
agendy III. 

 

Tieto políčka slúžia na evidenciu najrôznejších typov údajov, ktoré potrebujú niektorí zamestnávatelia 
u zamestnancov evidovať. Políčka Hlavná agenda odporúčame použiť na evidenciu takých údajov, u ktorých 
sa predpokladá, že podľa tohto údaju sa budú spracovávať niektoré výstupy, a je teda potrebné, aby užívateľ 
zadával do políčok vždy rovnaké texty – tieto „spoločné“ texty zadá do číselníka, a z číselníka ich bude vyberať 
do políčka. Políčka Vedľajšia agenda odporúčame použiť na evidenciu takých údajov, u ktorých sa 
predpokladá zadanie akýchkoľvek textov, a vytváranie číselníka by bolo neefektívne. V tomto prípade je 
samozrejme použitie tohto údaju do podmienky pre spracovanie zostavy, alebo do podmienky filtra menej 
spoľahlivé, keďže pri vyhodnocovaní podmienky sa vždy kontroluje presne zadaný textový reťazec vrátane 
medzier a diakritických a interpunkčných znamienok. 
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6.5 Doplnenie parametrov s údajom o úväzku a skutočnom fonde pracovného týždňa pre potreby 
užívateľských úprav tlačových predlôh rozhodnutí o plate 

Vo voľbe Personálne údaje/ Rozhodnutie o plate má užívateľ možnosť používať pri spracovaní rozhodnutí 
systémové vzorové tlačové predlohy jednotlivých typov rozhodnutí, ale aj vytvoriť si a upravovať kópiu vzorovej 
tlačovej predlohy podľa vlastných požiadaviek. Podrobne je postup úpravy tlačovej predlohy rozhodnutia 
o plate popísaný v  Užívateľskej príručke časť II. v kapitole 10.8. Postup pri zmene tarifných tabuliek/ 
Rozhodnutie o plate (dekrét o plate/ Užívateľsky definovateľné predlohy rozhodnutí o plate. 

Aby mal užívateľ širšie možnosti pri úprave tlačovej predlohy rozhodnutia o plate, doplnili sme do dátových 
parametrov funkcie Rozhodnutie o plate nové parametre: 

PERC – parametrom sa do rozhodnutia zapíše údaj z políčka Úväzok v percentách zo záložky Rola/ 
Identifikácia/ Pracovné zaradenie, ktorý sa preberá z políčka Percento úväzku v evidencii Turnus, ktorý má 
zamestnanec priradený cez zadaný obraz turnusu na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie, 

REAL_DUTY – parametrom sa do rozhodnutia zapíše údaj z políčka Týždenný skutočný fond z evidencie 
Turnus, ktorý má zamestnanec priradený cez zadaný obraz turnusu na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné 
zaradenie. 

Príklad použitia: 

 

 

Do parametra sa údaj zapíše s historickou hodnotou, platnou k dátumu zadanému do políčka Dátum účinnosti 
vo formulári Rozhodnutie o plate. 

6.6 Úprava zápisu skupiny dovoleniek na záložke Rola/ Dovolenky/ Parametre 

Pôvodne pri zápise údajov na záložku Rola/ Dovolenky/ Parameter bol problém, že aj v pomere typu dohoda 
alebo štatutár musel užívateľ zadávať skupinu dovoleniek, pretože políčko bolo povinné na vyplnenie. Užívateľ 
použil skupinu dovoleniek nedefinované, v ktorej boli zadané nulové nároky na dovolenku. 

 

Po úprave v update 7.09 systém umožňuje ponechať políčko Skupina dovoleniek prázdne. Navyše môže 
užívateľ položku nedefinované, zadanú do políčka v minulosti, odstrániť kliknutím na tlačidlo Prázdny výber. 
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6.7 Zarovnanie číselných hodnôt doprava 

Do systému bola dopracovaná možnosť zarovnávať v políčkach číselné hodnoty doprava. Táto vlastnosť bola 
zapracovaná do políčok viacerých formulárov, napr. vo voľbe Potvrdenie pre nárok na ND, Potvrdenie pre 
nárok na DvN a postupne bude táto vlastnosť dopracovaná aj do ďalších formulárov. 

 

 

 

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

 


