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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Štatistika Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2018 

Na stránke http://www.p104.svspn.sk/ bolo zverejnené aktualizované tlačivo štatistiky MŠSR 1-04 aj 
s aktualizovanou príručkou na rok 2018. Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo 
zapracované tlačivo štatistiky Štvrťročný výkaz o práci v školstve – elektronický formulár. Štatistika sa 
odovzdáva v termínoch podľa príručky. Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx. 

1.2 Štatistika Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04 platná pre rok 2018 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo zapracované tlačivo štatistiky Štvrťročný výkaz 
o práci Práca 2-04 platné pre rok 2018. Termín odovzdávania štatistiky Práca 2-04 je do 20. kalendárneho 
dňa po sledovanom období (štvrťroku). Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx. 

1.3 Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2017 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo zapracované tlačivo štatistiky Ročný výkaz 
o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 pre rok 2017. Termín odovzdania štatistiky ÚNP1-01 za rok 2017 je 
30.4.2018. Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx, a do elektronickej podoby vo formáte 
xml. 

1.4 Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 
v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná pre rok 2018 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo zapracované tlačivo štatistiky Ročný výkaz 
o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR 
SR) 6-01 platné pre rok 2018. Termín odovzdania štatistiky V/B (MPSVR SR) 6-01 je do 31.7.2018. Štatistika 
sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx. 

2 Vloženie pečiatky s podpisom do zostáv Ročné zúčtovanie dane 1. strana a Potvrdenie 
o zaplatení dane za rok 2017 

Do spracovania zostáv Ročné zúčtovanie dane 1. strana a Potvrdenie o zaplatení dane vo voľbe Tlače 
a výstupy/ Vyrovnanie dane za rok 2017 bola dopracovaná možnosť vložiť do vyplneného formulára pečiatku 
s podpisom. 

Aby sa pečiatka do zostavy vložila, musí mať užívateľ pridaný obrázok pečiatky s podpisom vo voľbe Základné 
nastavenia/ Organizácie v organizácii typu Humanet (vaša organizácia) na záložke Logá a pečiatky ako typ 
obrázka pečiatka, 

 

a pred spracovaním zostavy označené políčko Vložiť pečiatku. 

 

UPOZORNENIE: V súčasnej dobe je možné vložiť pečiatku s podpisom len do vyššie uvedených tlačív. Do 
tlačiva sa vloží obrázok z prvého aktívneho záznamu s typom obrázku pečiatka, ktorý systém nájde na záložke 
Logá a pečiatky v organizácii typu Humanet (záznam s najnižším ID). 

http://www.p104.svspn.sk/
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NÁŠ TIP: Ako si pripraviť obrázok pečiatky s podpisom 

1. Pečiatku s podpisom oskenujte, minimálne s rozlíšením 600 dpi a obrázok uložte vo formáte JPG (JPEG). 

2. Obrázok otvorte v programe Skicár (Malování, Paint) a zmeňte jeho výšku pomocou funkcie Zmeniť veľkosť 
(Resize) na násobok 50 pixelov, napr. na 100 pixelov, pričom ponechajte označené políčko Zachovať pomer 
strán (Maintain aspect ratio). Násobok preto, aby sa s obrázkom lepšie ďalej pracovalo. 

   

3. Otvorte nový súbor v programe Skicár a v ňom nastavte veľkosť „plátna“ s pomerom šírky a výšky 220 : 50 
pixelov, v našom príklade 440 : 100 pixelov (najlepšie opäť pomocou funkcie Zmeniť veľkosť). 

 

4. Do takto pripraveného „plátna“ vložte kópiu zmenšeného obrázku (z bodu 3.) a vycentrujte do stredu. 
Obrázok uložte vo formáte JPG (JPEG). 
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5. Takto pripravený súbor pridajte do údajov organizácie typu Humanet (údaje vašej organizácie) vo voľbe 
Základné nastavenia/ Organizácie na záložku Logá a pečiatky. 

 

Ak dodržíte vyššie popísaný postup, pečiatka s podpisom bude v tlačive pekne vycentrovaná. 

 Ročné zúčtovanie dane1. strana 

 Potvrdenie o zaplatení dane 

3 Posielanie e-mailom zostáv Ročné zúčtovanie dane 1. strana a Potvrdenie o zaplatení 
dane za rok 2017 

Do spracovania tlačív Ročné zúčtovanie dane 1. strana a Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017 bola 
dopracovaná možnosť rozposlať tlačivo e-mailom obdobne ako je to pri výplatnej páske. 

Po označení políčka Poslať tlačivo mailom sa zobrazí políčko Adresa odosielateľa, kam užívateľ vpíše e-
mailovú adresu odosielateľa. 

 

Obdobne ako pri odosielaní výplatných pások sa spracuje report Zoznam odoslaných e-mailových správ, ktorý 
sa uloží medzi vyexportované súbory. E-mailová správa sa doručí prijímateľovi na e-mailovú adresu zadanú 
v kontakte typu e-mailová adresa pre výplatné pásky na záložke Osobné/ Identifikácia/ Kontakty, a jej kópia 
odosielateľovi na e-mailovú adresu zadanú v políčku Adresa odosielateľa. Ak má zamestnanec v e-mailovej 
adrese pre výplatné pásky zadané heslo, doručený pdf súbor bude zaheslovaný, t.j. pre jeho otvorenie musí 
prijímateľ zadať heslo ako u výplatnej pásky. V predmete doručenej správy je uvedený názov príslušného 
tlačiva. 

 

Obsah políčka Adresa odosielateľa a stav políčka Poslať tlačivo mailom sa neukladá, t.j. pre odoslanie tlačiva 
e-mailom musí užívateľ po vstupe do formulára pre spracovanie znova označiť políčko a vpísať e-mailovú 
adresu, z ktorej sa bude tlačivo odosielať. Je to preto, aby užívateľ omylom opakovane nespustil odoslanie 
tlačiva mailom. 

UPOZORNENIE: Ak budete jedno z uvedených tlačív posielať zamestnancom e-mailom, nezabudnite do 
tlačiva vložiť pečiatku s podpisom. 
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UPOZORNENIE: Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane sa v systéme Humanet spracováva technológiou fdf/pdf 
za použitia skenovateľných pdf formulárov dodaných Finančnou správou SR. Kým pri spracovaní tlačiva do 
tlače je tlačivo editovateľné (lebo sme zapracovali verziu pdf formulára print-edit-save), 

 

pri odoslaní tlačiva mailom je tlačivo doručené ako needitovateľný pdf súbor. 

 

4 Úprava spracovania zostavy Prehľad dovoleniek 

V spracovaní zostavy Prehľad dovoleniek bolo vykonaných viacero úprav s cieľom vylepšiť obsah a formu 
zostavy: 

- Úprava načítania záznamov pre tlač tak, aby sa do spracovania zostavy načítali všetky role – aktívne aj 
neaktívne, ktoré v označenom mesiaci trvali aspoň jeden deň, alebo ak aj boli ukončené, mali v mzde 
vypočítanú jednu z dňových položiek pre dovolenku (napr. pre prípad preplatenia nevyčerpanej dovolenky 
po skončení pracovného pomeru). 
Aj naďalej platí, že do spracovania zostavy je možné pridať aj nezaradené role pomocou tlačidla Pridať. 

- Úprava spôsobu vyhodnotenia údajov v stĺpci Nárok u tohtoročnej a dodatkovej dovolenky. Doteraz 
užívateľ videl v zostave len stav nárokov zo záložky Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok, čo 
predovšetkým v prvých mesiacoch roka, a v prvých mesiacoch trvania pracovného pomeru, kým 
zamestnanec nemal odpracovaných 60 dní pre nárok na ročnú výmeru dovolenky, nezodpovedalo pravde. 
Po novom sa pri výpočte nároku berú do úvahy aj odpracované dni vypočítané v mzde, podobne, ako to 
bolo v minulosti urobené vo výplatnej páske. 
Zároveň sa zrušila podmienka, že ak je pracovný pomer ukončený, nárok sa načítať nemá – vtedy pri 
ukončených aktívnych roliach vznikali záporné zostatky dovolenky. Po novom, ak rola v označených 
mesiacoch čo len jeden deň platila, nárok za daný rok sa načíta. 

- Obdobne bolo upravené aj načítanie dní krátenia dovolenky, t.j. do úvahy sa berie nielen stav na záložke 
Nárok, čerpanie, zostatok, ale aj dni krátenia, resp. neodpracované dni pre krátenie vypočítané v mzde. 

- Doplnenie načítania údajov o preplatenej nevyčerpanej dovolenke a o zrazenej prečerpanej dovolenke. 
V súvislosti s touto úpravou sa upravil spôsob výpočtu zostatku. Podobne ako dni krátenia ovplyvňujú 
v zostave len hodnotu v stĺpci spolu, tak aj dni preplatenej, resp. vrátenej dovolenky ovplyvňujú len 
hodnotu v stĺpci spolu. 
Porovnaním zostatku tohtoročnej a minuloročnej dovolenky a preplatenej dovolenky si tak užívateľ môže 
skontrolovať, že pri ukončení pracovného pomeru bol preplatený správny počet dní nevyčerpanej 
dovolenky, na preplatenie ktorej vzniká zo zákona nárok. 
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- Do spracovania zostavy bol doplnený nový formát csv. Do tohto formátu možno spracovať nielen 
zostavu Prehľad dovoleniek, ale aj zostavu Rezerva na dovolenku a jej čerpanie. 

 

5 Nová mzdová položka SMF30180 DVZ pre náhradu pri DPN 

Bola dopracovaná nová evidenčná mzdová položka SMF30180 DVZ pre náhradu pri DPN, do ktorej sa zapíše 
pri výpočte náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti vypočítaný denný vymeriavací základ. Položka slúži 
na zápis do výplatnej pásky a do mzdového listu. 

Ak má zamestnanec v mesiaci viac nemocí, položka sa vypočíta samostatne za každú nemoc. Užívateľ si 
musí zobraziť tzv. Čiastočnú systémovú výplatnú pásku, aby za každú nemoc videl správnu sumu DVZ. 

 

Pozn. metodika: dve rôzne sumy denného vymeriavacieho základu môžu byť vypočítané v prípade, že 
v mesiaci vzniku pracovného pomeru vznikla jedna nemoc v deň vzniku pracovného pomeru a druhá nemoc 
napr. koncom mesiaca, v ktorom sa zamestnancovi okrem základnej mzdy vyplatí napr. nepravidelná odmena. 

6 Nový typ položky Čiastočná v zostavách výplatná páska a mzdový list 

Do definície užívateľsky editovateľných zostáv výplatná páska a mzdový list bol doplnený nový typ položky 
Čiastočná. 

 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 7 

Je to typ položky, ktorý do výstupnej zostavy zapíše sumy vypočítané v rámci Čiastočnej systémovej výplatnej 
pásky. 

 

Tento typ položky sme použili v definícii výplatných pások a mzdových listov pre zobrazovanie sumy položky 
SMF30180 DVZ pre náhradu pri DPN pre prípad, že sa zamestnancovi vyplácala v mesiaci náhrada za viac 
ako jednu nemoc. 

  

 výplatná páska 

 mzdový list 

NÁŠ TIP: Nastavenie položky Čiastočná dáva užívateľovi možnosť zobrazovať ním vybrané položky „rozbité 
na drobné“. Napríklad zobrazovať vo výplatnej páske položku SMF71150 Náhrada pri pracovnej neschopnosti 
rozbitú na časť za prvé 3 dni (25 % DVZ) a časť za zvyšných 7 dní (55 % DVZ) náhrady tak, ako sú zapísané 
v Čiastočnej systémovej výplatnej páske. 
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7 Rozšírenie funkcionality Import dochádzky o import údajov na záložky Dochádzkové 
odchýlky a Individuálna pracovná doba 

Do voľby Spracovanie miezd/ Import dochádzky bola dopracovaná možnosť importovať údaje aj na záložky 
Rola/ Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky a Individuálna pracovná doba. Táto možnosť je k dispozícii pri 
nastavení v políčku Trvanie dochádzkovej zmeny položiek od – do a v desatinných číslach. 

    

Nastavenie vo formáte času túto možnosť nemá. Súvisí to s tým, že toto nastavenie pracuje v hodinách 
a v minútach, a na správne zadanie údajov na tieto záložky je potrebné zadať začiatok a koniec intervalu 
(napr. od 7:30 do 12:30). 

 

UPOZORNENIE: Ak sa importuje turnusová zmena Voľno na časový interval od 0:00 do 24:00 h, v zozname 
Záznamy pre import sa tento časový interval zobrazí v stĺpci Trvanie ako 1 deň. 

 

Do plánu sa ale tento časový interval naimportuje správne ako 0:00-24:00. 

 

8 Optimalizácia spracovania riadkových zostáv do xlsx formátu 

Bolo optimalizované spracovanie riadkových zostáv do xlsx formátu pre potreby užívateľov s veľkým počtom 
osobných čísel (nad 500) v jednej databáze, kde spracovanie niektorých zostáv s veľkým počtom údajov 
mohlo trvať aj niekoľko hodín. Po optimalizácii sa spracovanie skrátilo na niekoľko minút. 
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9 Testovanie odosielania mailov 

Pri zadávaní mailovej adresy pre zasielanie notifikačného e-mailu vo voľbe Užívateľ/ Užívateľský profil bolo 
dopracované spustenie kontroly, ktorá pošle testovaciu správu. Ak vybraný poštový server funguje, užívateľovi 
príde na zadanú adresu e-mail s predmetom Testovacia správa programu Humanet. 

 

 

Ak správa nie je doručená, užívateľ postupuje podľa toho, aký má nastavený poštový server: 

- ak má nastavený Humanet mailový server, kontaktuje hotline systému Humanet – predpokladajú sa 
problémy na strane mailového servera, ktorý administruje dodávateľ systému; 

- ak má nastavený Vlastný mailový server, kontaktuje providera svojho mailového servera. 

Rovnaká funkcia je pod tlačidlom Test odosielania e-mailu vo voľbe Správa systému/ Nastavenie e-mailu. 
Vtedy sa zobrazí okno na zadanie e-mailovej adresy, do ktorej má byť doručený testovací e-mail. 

 

10 Oprava chyby spracovania potvrdenia o zdaniteľnom príjem ak je dieťa zadané cez 
hlavnú evidenciu (osobu) – oprava inštalovaná u zákazníkov 29.1.2018 

Bola opravená chyba pádu systému pri spracovaní potvrdenia o zdaniteľnom príjme v prípade, že si užívateľ 
zadal údaje o deťoch pre nárok na daňový bonus do tzv. Hlavnej evidencie osôb, t.j. ako evidenciu Osoba. 

UPOZORNENIE: Užívateľom odporúčame zadávať údaje rodinných príslušníkov, medzi nimi aj údaje detí pre 
účely nároku na daňový bonus, cez tzv. Pomocnú evidenciu osôb. 

 

 

 

 

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

 


