
Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 

www.humanet.sk 

 Žilina, dňa 11. 5. 2018 

e-mail: mzdy@humanet.sk – tel.: 041/286 15 15 

 

 

 

HUMANET MZDY 

Update dátového modelu na verziu 8.04 

 
Predchádzajúca verzia: 8.03 

PREHĽAD ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva – zmeny v zákonoch platné od 1.5.2018 ................................................................................. 3 

1.1 Zákonník práce ................................................................................................................................... 3 

Príplatok za prácu vo sviatok .................................................................................................................. 4 

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu ................................................................................................... 4 

SMF1032101 Príplatok – soboty – vyšší........................................................................................... 5 

SMF1032102 Príplatok – soboty – nižší ........................................................................................... 5 

SMF1032103 Príplatok – nedele – vyšší .......................................................................................... 5 

SMF1032104 Príplatok – nedele – nižší ........................................................................................... 5 

Príplatok za prácu v noci ......................................................................................................................... 6 

SMF1032301 Príplatok - nočné zmeny – vyšší ................................................................................ 6 

SMF1032302 Príplatok - nočné zmeny – rizik. práca ....................................................................... 6 

SMF1032303 Príplatok - nočné zmeny – nižší ................................................................................. 6 

Odmena pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov s daňovou a odvodovou úľavou ...... 7 

SMF20305 Odmena – 13. plat s úľavami celkom .......................................................................... 9 

SMF203051 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho nezdanené .................................................... 9 

SMF203052 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho zdanené ........................................................ 9 

SMF20306 Odmena – 14. plat s úľavami celkom .......................................................................... 9 

SMF203061 Odmena – 14. plat s úľavami – z toho nezdanené .................................................... 9 

SMF203062 Odmena – 14. plat s úľavami – z toho zdanené ........................................................ 9 

Čo robiť, ak sa má odmena – 13. alebo 14. plat vyplatiť ako odmena za viac štvrťrokov ................ 9 

Mzdový list ....................................................................................................................................... 10 

Výkaz preddavkov zamestnávateľa platný od 1.6.2018 – UPOZORNENIE ................................... 10 

Pravdepodobný priemerný zárobok ...................................................................................................... 10 

Odmena za prácu vo sviatok zamestnanca na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru .................................................................................................................................................. 10 

Nová mzdová položka SMF1032204 Príplatok – sviatok – pre dohody ......................................... 10 

Zápočtový list zamestnanca na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ............ 11 

1.2 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ................. 11 

Príplatok za prácu vo sviatok - UPOZORNENIE ................................................................................... 11 

Príplatok za prácu v noci ....................................................................................................................... 12 

SMF1032304 Príplatok VS – nočné zmeny .................................................................................... 12 

SMF1032305 Príplatok VS – nočné zmeny – rizik. práca ............................................................... 12 

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu ................................................................................................. 13 

SMF1032105 Príplatok VS – soboty ............................................................................................... 13 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 2 

SMF1032106 Príplatok VS – nedele ............................................................................................... 13 

1.3 Zákon o minimálnej mzde ................................................................................................................ 14 

Nový užívateľský nápočet SKUTOČNÁ MZDA (pre doplatok do minimálnej mzdy) ............................. 15 

2 Úpravy v súvislosti so zavedením pravidiel GDPR .................................................................................. 15 

2.1 Funkcia Trvalé odstránenie vybraných údajov ................................................................................. 16 

Prístupová skupina Právo na trvalé odstránenie údajov ....................................................................... 16 

Nastavenie vlastností funkcie Trvalé odstránenie údajov ..................................................................... 17 

Funkcia trvalého odstránenia vybraných údajov zamestnanca ............................................................ 18 

3 Mzda profesionálneho športovca s pracovnou zmluvou podľa Zákona o športe .................................... 20 

3.1 Rozšírenie formulára Novej osobnej karty ....................................................................................... 20 

Nový typ zákona Zákon o športe ........................................................................................................... 20 

Výber typu zdaňovania .......................................................................................................................... 21 

Nová skupina dovoleniek Nárok profesionálneho športovca ................................................................ 21 

3.2 Nárok športovca na dovolenku, krátenie nároku na dovolenku ....................................................... 21 

3.3 Výpočet mzdy profesionálneho športovca ....................................................................................... 22 

Zaokrúhľovanie mzdových položiek ...................................................................................................... 22 

Za čerpanie dovolenky patrí športovcovi mzda ..................................................................................... 22 

Prekážky v práci, nový typ kalendárnej zmeny Prekážky v práci prof. športovca ................................. 23 

Priemerný hodinový zárobok ................................................................................................................. 23 

Doplatok do minimálnej mzdy ............................................................................................................... 23 

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie ........................................................................................... 24 

Zdaňovanie preddavkovou daňou ......................................................................................................... 24 

Zdaňovanie 19%, resp. 35%  zrážkovou daňou .................................................................................... 24 

Sociálny fond ......................................................................................................................................... 25 

3.4 Evidenčný list dôchodkového poistenia ........................................................................................... 25 

3.5 Zápočtový list ................................................................................................................................... 25 

4 Zdaňovanie príjmov 19% a 35% zrážkovou daňou ................................................................................. 25 

4.1 Oznámenie o zrážkovej dani ............................................................................................................ 26 

4.2 Generátory bankových operácií pre 19% a 35% zrážkovú daň ....................................................... 27 

5 Optimalizácia spracovania zostáv do xlsx formátu .................................................................................. 27 

6 Úprava spôsobu zadania dohody o brigádnickej práci študenta ............................................................. 27 

6.1 Doplnenie výpočtu evidenčnej položky SME60109 DP dohody s výnimkou ................................... 28 

6.2 Doplnenie histórie na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje .................................................. 30 

6.3 Doplnenie dátového parametra Uplatniť výnimku na platenie DP do dátovej skupiny Rola osoby . 30 

6.4 UPOZORNENIE: Ak používate filter na roliach DoBPŠ, upravte si ho ............................................ 31 

6.5 Doplnenie informácií do Zoznamu rolí a do hlavičky evidencie Rola ............................................... 32 

7 Nová záložka Opravy VZ ......................................................................................................................... 32 

8 Rozšírenie evidencie údajov na záložke Zrážky ...................................................................................... 35 

9 Nové nastavenie Ďalšie údaje o zrážke a Tlač zápočtového listu v type zrážky ..................................... 36 

10 Ďalšie vylepšenia funkcie Import dochádzky ........................................................................................... 36 

11 Rozšírenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola o import z Osobnej karty ................................... 38 

12 Možnosť nastaviť v PAM položke minimálnu a maximálnu hodnotu ....................................................... 39 

13 Oprava chýb ............................................................................................................................................. 40 

13.1 Oprava chyby vo výpočte vymeriavacieho základu pri vzniku ME stav pracuje – poberá 
materské počas mesiaca, ak rola vznikla skôr ........................................................................................... 40 

  



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 3 

PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva – zmeny v zákonoch platné od 1.5.2018 

S účinnosťou od 1.5.2018 bol prijatý zákon č. 63/2018, ktorým sa novelizoval celý rad zákonov: 

Zákonník práce 

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Zákon o štátnej službe 

Zákon o minimálnej mzde 

Zákon o dani z príjmov 

Zákon o sociálnom poistení 

Zákon o zdravotnom poistení 

Zákon o službách zamestnanosti 

1.1 Zákonník práce 

Zmluvne dohodnutá základná zložka mzdy musí byť najmenej v sume zverejnenej v ponuke 
zamestnania 

V rámci predzmluvných vzťahov (§ 41 ods. 10 Zákonníka práce, ďalej len ZP) má zamestnávateľ po novom 
povinnosť pri uzatvorení pracovnej zmluvy dohodnúť základnú zložku mzdy najmenej v sume, akú zverejnil 
v ponuke zamestnania. Podľa novely Zákona o službách zamestnanosti platnej od 1.5.2018 je totiž 
zamestnávateľ povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (§ 62 
ods. 2 Zákona o službách zamestnanosti). 

Pri domáckej práci a telepráci nie je nárok na mzdové zvýhodnenia 

Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu formou domáckej práce, alebo telepráce, nemá aj naďalej nárok na mzdu 
za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú 
kompenzáciu za sťažený výkon práce, a s platnosťou od 1.5.2018 ani na mzdové zvýhodnenie za prácu 
v sobotu a v nedeľu, samozrejme, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. 

Pri ukončení pracovného pomeru zamestnávateľ už nie je povinný vydať potvrdenie o príjme 

Z § 75 ods. 2 ZP bolo vypustené ustanovenie o povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi pri ukončení 
pracovného pomeru potvrdenie s údajmi o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy 
a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších 
skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných 
požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti. Túto povinnosť zamestnávateľ plnil zväčša vydaním 
potvrdenia o zdaniteľnom príjme. Táto povinnosť však zostala zamestnávateľovi aj naďalej podľa zo Zákona 
o dani z príjmov, t.j. potvrdenie je povinný vydať, ale už v termínoch podľa Zákona o dani z príjmov. 

Pri dodatočnom vyplatení odchodného sa vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní 

Ak zamestnávateľ vyplatí odchodné zamestnancovi dodatočne po skončení pracovného pomeru, je povinný 
mu vydať nový zápočtový list. 

Dni pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami 
Novelou Zákonníka práce sa upresnila definícia dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami: 
Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu 
pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí 
uplynutím 24 hodín od jej začiatku. 
Pracovná pohotovosť 
Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť pracovnú pohotovosť mimo pracoviska aj 
na dobu, počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo 
mzda. V tomto prípade má zamestnanec okrem náhrady mzdy alebo mzdy (za neodpracovaný sviatok) nárok 
aj na náhradu za pohotovosť podľa § 96 ods. 5 Zákonníka práce. 
Výnimočne možno dohodnúť zúčtovanie mzdy za nadčas až v mesiaci čerpania náhradného voľna 
V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu 
nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas. V takom prípade sa doba práce 
nadčas započíta do odpracovaného času v mesiaci zúčtovania mzdy za nadčas. To platí aj pri výpočte 
priemerného zárobku na pracovnoprávne účely (§ 134 ods. 2 Zákonníka práce). Ak sa stalo, že zamestnávateľ 
neposkytol zamestnancovi náhradné voľno v dohodnutom termíne, je povinný mu vyplatiť nielen mzdové 
zvýhodnenie za prácu nadčas, ale aj dosiahnutú mzdu za nadčas. 
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Ak vyššie uvedené nie je dohodnuté, platia pravidlá, ktoré platili aj do 30.4.2018 a to, že mzda za nadčas sa 
vypláca v mesiaci, kedy bol nadčas odpracovaný, a poskytnuté náhradné voľno je neplatené. 
Normovanie práce 

Zamestnávateľ môže zavádzať alebo meniť už zavedené normy spotreby práce len na základe objektívneho 
posúdenia požadovaného množstva práce a pracovného tempa zamestnanca. Zamestnávateľ nesmie 
uplatňovať normy spotreby práce, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia 
zamestnancov. 

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 
S platnosťou od 1.5.2018 sa upravuje spôsob zaokrúhlenia príspevku zamestnávateľa na stravovanie na 
najbližší eurocent nahor. 
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
Rozšírila sa pôsobnosť niektorých ustanovení ZP platných pre pracovný pomer na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
Aj pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru platia niektoré mzdové zvýhodnenia: 

- mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu, 
- mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, 
- mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. 

Zavádza sa „príplatok“ za prácu vo sviatok, kedy za každú hodinu odpracovanú vo sviatok patrí dohodárovi 
dohodnutá odmena zvýšená o sumu minimálnej mzdy za hodinu. 
Na rozdiel od zamestnancov v pracovnom pomere, pri dohodách nie je možné v žiadnom prípade dohodnúť 
odmenu už s prihliadnutím na prácu v sobotu a v nedeľu, a na prácu v noci. 
Zavádza sa povinnosť vydávať aj zamestnancom na dohody pri skončení dohody potvrdenie o tom, či sa z 
odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre 
ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať. 

Príplatok za prácu vo sviatok 

§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok  

(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok sa od 1.5.2018 zvyšuje z 50 % na 100 % priemerného zárobku. 
UPOZORNENIE: Ak ste pred updatom 8.04 mali v PAM položke SPF10322 Príplatok – sviatok nastavenú 
vyššiu hodnotu ako 1 (podľa kolektívnej zmluvy, resp. podľa interných mzdových predpisov poskytujete 
príplatok za prácu vo sviatok v sume vyššie ako 100 % priemerného zárobku), nastavte si po update 8.04 
znova túto hodnotu do PAM položky. 

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu 

§ 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu  

(1) Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v 
sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.  

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala 
v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za 
hodinu podľa osobitného predpisu, v  

a) kolektívnej zmluve, 

b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

 

§ 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu  

(1) Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v 
sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.  

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala 
v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za 
hodinu podľa osobitného predpisu, v  

a) kolektívnej zmluve, 

b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

 

§ 252m Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018  

Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu 

a) práce v sobotu podľa 

1. § 122a ods. 1 najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,  

2. § 122a ods. 2 najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,  
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b) práce v nedeľu podľa 

1. § 122b ods. 1 najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,  

2. § 122b ods. 2 najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,  

 
S platnosťou od 1.5.2018 ZP zavádza povinné mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu. Sumy 
sadzieb sú stanovené v dvoch etapách. Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019, a ku zvýšeniu dôjde od 1. mája 
2019. Základná sadzba je tá vyššia, a len za podmienok určených v ZP môže zamestnávateľ preplácať tieto 
mzdové zvýhodnenia s nižšou sadzbou. 

 

 Sadzby platné pre obdobie 

1.5.2018 – 30.4.2019 od 1.5.2019 

Príplatok – soboty- vyšší 25 % minimálnej mzdy/hod 50 % minimálnej mzdy/hod 

Príplatok – soboty - nižší* 20 % minimálnej mzdy/hod 45 % minimálnej mzdy/hod 

Príplatok – nedele - vyšší 50 % minimálnej mzdy/hod 100 % minimálnej mzdy/hod 

Príplatok – nedele - nižší** 40 % minimálnej mzdy/hod 90 % minimálnej mzdy/hod 
* Ak sú splnené podmienky § 122a ods. 2 Zákonníka práce 
**Ak sú splnené podmienky § 122b ods. 2 Zákonníka práce 

 

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdových zvýhodnení sobota a nedeľa začína hodinou 
zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá 
ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Na pracoviskách, kde nie sú nočné zmeny sa sobota 
a nedeľa začínajú o 0:00 hod, končia o 24:00 hod. 

Podľa § 120 ods. 2 ZP sa mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu  nezahŕňajú do dosiahnutej mzdy 
pre výpočet doplatku do minimálneho mzdového nároku, rovnako tak ako podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 663/2007 
o minimálnej mzde sa nezahŕňajú do dosiahnutej mzdy pre výpočet doplatku do minimálnej mzdy. 

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu sú samostatné inštitúty, nároky na tieto mzdové 
zvýhodnenia sa v zákone navzájom nevylučujú. To znamená, že ak zamestnanec pracoval v sobotu alebo 
v nedeľu, a táto práca bola u neho prácou nadčas, má nárok nielen na mzdu a mzdové zvýhodnenie za prácu 
nadčas, ale aj na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, resp. v nedeľu. Ak navyše na takýto deň pripadol 
sviatok, má nárok aj na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. 

Aj v prípade, že zamestnanec v sobotu alebo v nedeľu vykonával aktívnu pracovnú pohotovosť, má nárok na 
mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, resp. v nedeľu. 

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu 
v sobotu a v nedeľu. V takom prípade mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu zamestnancovi 
nepatrí. 

SMF1032101 Príplatok – soboty – vyšší 

SMF1032102 Príplatok – soboty – nižší 

SMF1032103 Príplatok – nedele – vyšší 

SMF1032104 Príplatok – nedele – nižší 
Pre potreby preplácania príplatku za prácu v sobotu, resp. za prácu v nedeľu boli do systému zapracované 
nové položky. Ako u každého príplatku, aj v tomto prípade bude užívateľ zadávať na záložku Mzdy/ Ručná 
úprava mzdy príslušné hodinové položky: 

SMH1032101 Príplatok – soboty – vyšší 

SMH1032102 Príplatok – soboty – nižší 

SMH1032103 Príplatok – nedele – vyšší 

SMH1032104 Príplatok – nedele – nižší 

  



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 6 

Výpočet finančných položiek sa riadi novo pridanými PAM položkami s týmto nastavením: 

Názov položky Algoritmus 

výpočtu 

Hodnota 

 

Zdroj výpočtu Smer výpočtu 

SPF1032101 Príplatok – 
soboty – vyšší 

SALG3080* 0,25 SMH1032101 Príplatok – 
soboty – vyšší 

SMF1032101 Príplatok 
– soboty – vyšší 

SPF1032102 Príplatok – 
soboty – nižší 

SALG3080 0,20 SMH1032102 Príplatok – 
soboty – nižší 

SMF1032102 Príplatok 
– soboty – nižší 

SPF1032103 Príplatok – 
nedele – vyšší 

SALG3080 0,50 SMH1032103 Príplatok – 
nedele – vyšší 

SMF1032103 Príplatok 
– nedele – vyšší 

SPF1032104 Príplatok – 
nedele – nižší 

SALG3080 0,40 SMH1032104 Príplatok – 
nedele – nižší 

SMF1032104 Príplatok 
– nedele – nižší 

*) SALG3080 Príplatok - % z minimálnej mzdy 

Nové mzdové položky boli zaradené do vzorových tlačových zostáv typu rekapitulácia, výplatná páska 
a mzdový list. 

Príplatok za prácu v noci 

§ 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu  

(1) Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 
40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí 
mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.  

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce 
vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového 
zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v  

a) kolektívnej zmluve, 

b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

 

§ 252m Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018  

Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu 

c) nočnej práce podľa 

1. § 123 ods. 1 najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho 
rizikovú prácu, najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,  

2. § 123 ods. 2 najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. 

 

S platnosťou od 1.5.2018 sa zvýšili a rozšírili sadzby mzdového zvýhodnenia za prácu v noci. Základná 
sadzba je tá vyššia, a len za podmienok určených v ZP môže zamestnávateľ toto mzdové zvýhodnenie 
preplácať s nižšou sadzbou. Samostatná sadzba platí pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. 

 

 Sadzby platné pre obdobie 

1.5.2018 – 30.4.2019 Od 1.5.2019 

Príplatok – nočné zmeny – vyšší 30 % minimálnej mzdy/hod 40 % minimálnej mzdy/hod 

Príplatok – nočné zmeny – rizik. práca* 35 % minimálnej mzdy/hod 50 % minimálnej mzdy/hod 

Príplatok – nočné zmeny – nižší** 25 % minimálnej mzdy/hod 35 % minimálnej mzdy/hod 
*Ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu 
**Ak sú splnené podmienky § 123 ods. 2 Zákonníka práce 

 

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú 
prácu. V takom prípade mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu zamestnancovi nepatrí. 

SMF1032301 Príplatok - nočné zmeny – vyšší 

SMF1032302 Príplatok - nočné zmeny – rizik. práca 

SMF1032303 Príplatok - nočné zmeny – nižší 
Pre potreby preplácania príplatku za prácu v noci boli do systému zapracované nové položky. Ako u každého 
príplatku, aj v tomto prípade bude užívateľ zadávať na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy príslušné hodinové 
položky: 

SMH1032301 Príplatok - nočné zmeny – vyšší 

SMH1032302 Príplatok - nočné zmeny – rizik. práca 

SMH1032303 Príplatok - nočné zmeny – nižší 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 7 

Výpočet finančných položiek sa riadi novo pridanými PAM položkami s týmto nastavením: 

Názov položky Algoritmus 

výpočtu 

Hodnota Zdroj výpočtu Smer výpočtu 

SPF1032301 Príplatok - 
nočné zmeny – vyšší 

SALG3080 0,30 SMH1032301 Príplatok - 
nočné zmeny – vyšší 

SMF1032301 Príplatok - 
nočné zmeny – vyšší 

SPF1032302 Príplatok - 
nočné zmeny – rizik. práca 

SALG3080 0,35 SMH1032302 Príplatok - 
nočné zmeny – rizik. práca 

SMF1032302 Príplatok - 
nočné zmeny – rizik. práca 

SPF1032303 Príplatok - 
nočné zmeny – nižší 

SALG3080 0,25 SMH1032303 Príplatok - 
nočné zmeny – nižší 

SMF1032303 Príplatok - 
nočné zmeny – nižší 

*) SALG3080 Príplatok - % z minimálnej mzdy 

Nové mzdové položky boli zaradené do vzorových tlačových zostáv typu rekapitulácia, výplatná páska 
a mzdový list. 

Odmena pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov s daňovou a odvodovou úľavou 

Zákonník práce 

§ 118 Mzda ods. 4 

(4) Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti  

a) obdobia letných dovoleniek, 

b) vianočných sviatkov. 

 

§ 130 Výplata mzdy 

(2) Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom 
vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce. Mzda podľa § 118 
ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci 
december príslušného kalendárneho roka. 

 

Zákon o dani z príjmov 

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti 

(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako 

n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov24e) najviac 500 eur v úhrne 
od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 
priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca24f) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah 
zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu 
dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie,  

o) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24g) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov24e) najviac 500 eur v úhrne 
od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 
priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca24f) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah 
zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za 
príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena 
n); do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie. 

24d) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č. 63/2018 Z. z. 

§ 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2018 Z. z. 

24e) § 130 ods. 2 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

§ 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z. 

 

§ 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 

(2) Mzdový list musí na daňové účely obsahovať 

a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, 

b) rodné číslo zamestnanca, 

c) adresu trvalého pobytu zamestnanca, 

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane [§ 11 ods. 3] a daňový bonus,  

e) výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania, 

f) za každý kalendárny mesiac 

1. počet dní výkonu práce, 

2. úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 
ods. 3 písm. d), okrem súm uvedených v deviatom a desiatom bode, 

3. sumy oslobodené od dane, okrem súm uvedených v deviatom a desiatom bode, 

4. sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec, 

5. základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň, 
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6. sumu daňového bonusu, 

7. sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ, 

8. suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ, 

9. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. n),  

10. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24g) a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. o),  

g) za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f), 

h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a). 

 

Zákon o sociálnom poistení 

§ 52zr Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018  

(1) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatenú v mesiaci 
jún 2019.  

(2) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24g) vyplatenú 
zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného 
plnenia podľa osobitných predpisov24d) najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa 
osobitných predpisov.24f) 

(3) Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. f) druhý, tretí, deviaty a desiaty bod v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri vedení 
mzdového listu zamestnanca po 30. apríli 2018. 

 

Zákon o zdravotnom poistení 

§ 20 Vykazovanie poistného  

(1) Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac v členení 
podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých odvádza poistné a za zamestnávateľa (ďalej len „mesačný výkaz“). V mesačnom výkaze 
je zamestnávateľ povinný uviesť celkovú výšku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok, výšku príjmu na uplatnenie 
odpočítateľnej položky, výšku uplatnenej odpočítateľnej položky, sumu vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane 
z príjmov podľa osobitného predpisu,50a) vymeriavací základ podľa § 13 a preddavok na poistné podľa § 16. Ak má zamestnávateľ 
najmenej troch zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky. 

 

§ 38em Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018  

(1) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných 
predpisov,66) najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške 
priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov67) a pracovnoprávny 
(štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov.  

(3) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) v kalendárnom roku 2018, je povinný v 
mesačnom výkaze uviesť aj sumu vyplateného peňažného plnenia podľa odseku 1. 

 

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných 
dovoleniek, ktoré sa vypláca v mesiaci jún, a peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, 
ktoré sa vypláca v mesiaci december. 

Na toto plnenie je možné si uplatniť isté daňové a odvodové úľavy. Nie je to však také jednoduché. Nielenže 
sa na obe plnenia nevzťahujú v rovnakom čase rovnaké úľavy, viď. prehľad platenia odvodov a dane nižšie, 
ale zamestnávateľ si môže uplatniť úľavu len za splnenia podmienok, definovaných v Zákone o dani z príjmov, 
v Zákone o sociálnom poistení a v Zákone o zdravotnom poistení: 

- odmena pri príležitosti letných dovoleniek je vyplatená v júni – POZOR nie zúčtovaná, ale 
VYPLATENÁ. T.j. ak by májová výplata bola vyplatená v máji, alebo až v júli, nie je splnená jedna 
z podmienok, a úľava nesmie byť uplatnená. Obdobne odmena pri príležitosti vianočných sviatkov je 
vyplatená v decembri, 

- odmena je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu), 
- pri vyplácaní odmeny pri príležitosti letných dovoleniek sa úľava môže uplatniť len ak  pracovný pomer 

zamestnanca trval k 30. aprílu aspoň 24 mesiacov, 
- pri vyplácaní odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov sa úľava môže uplatniť len ak pracovný 

pomer zamestnanca trval k 31. októbru aspoň 48 mesiacov, a zároveň v tom roku bola vyplatená 
odmena pri príležitosti letných dovoleniek, na ktorú sa vzťahovala úľava. 

UPOZORNENIE: Splnenie týchto podmienok systém Humanet nesleduje. Užívateľ musí sám zostaviť zoznam 
zamestnancov, ktorým vyplatí príslušnú odmenu s uplatnením úľavy. 

Z vyplatenej sumy odmeny sa daňová a odvodová úľava týka len sumy 500 eur, a to v súčte za všetky 
pracovné pomery všetkých zamestnávateľov. Zvyšok odmeny je zdaniteľný príjem, a teda vstupuje do 
vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie. 
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Časový prehľad uplatňovania daňových a odvodových úľav zo sumy najviac 500 eur: 

 13. plat 14. plat 

daň SP ZP daň SP ZP 

od 05/2018   - -  - 

2019 -  - - - - 

2020 -  - - - - 

2021 a ďalšie - - - - - - 

SMF20305 Odmena – 13. plat s úľavami celkom 

SMF203051 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho nezdanené 

SMF203052 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho zdanené 

SMF20306 Odmena – 14. plat s úľavami celkom 

SMF203061 Odmena – 14. plat s úľavami – z toho nezdanené 

SMF203062 Odmena – 14. plat s úľavami – z toho zdanené 
Pre potreby vyplatenia odmeny, z ktorej sa bude v danom roku uplatňovať niektorá z úľav, boli do systému 
zapracované nové položky pre tzv. 13. a 14. plat s úľavami. 

Celková suma odmeny pri príležitosti letných dovoleniek sa bude zadávať na záložku Mzdy/ Ručná úprava 
mzdy do položky SMF20305 Odmena – 13. plat s úľavami celkom. Z tejto položky sa pri prepočte mzdy 
vypočítajú položky: 

- SMF203051 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho nezdanené – do položky sa vypočíta suma 
oslobodená od dane, a to prvýkrát pri pridaní položky SMF20305 do mzdy v roku 2019. Položka 
SMF203051 sa vypočíta v súčte za všetky role osoby najviac v sume 500 eur. Z tejto časti odmeny sa 
odvody na sociálne a zdravotné poistenie vypočítajú v jednotlivých rokoch tak, ako je uvedené 
v prehľade vyššie, 

- do položky SMF203052 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho zdanené sa vypočíta suma, ktorá je 
zdaniteľným príjmom, a teda vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie. 

Obdobne sa výpočet správa pri pridaní položky SMF20306 Odmena – 14. plat s úľavami celkom len s tým 
rozdielom, že položka s príznakom z toho nezdanené sa vypočíta už pri zadaní do mzdy v roku 2018. 

UPOZORNENIE: Ak budete vyplácať odmenu pri príležitosti letných dovoleniek, alebo odmenu pri príležitosti 
vianočných sviatkov, ale nebudú splnené podmienky pre uplatnenie daňových a odvodových úľav, použite 
niektorú z existujúcich položiek pre odmenu (SMF20301 Odmeny mesačné, SMF20302 Odmeny štvrťročné, 
SMF20303 Odmeny polročné, SMF2030101 Odmena 1, SMF2030102 Odmena 2, SMF2030103 Odmena 3 
a ďalšie). 

V období od 1.5. - 31.12.2018 sa z odmeny - 13. platu počíta daň a sociálne poistenie, ale nemá sa počítať 
zdravotné poistenie. Preto sa do systému dopracovala samostatná položka SMF80213 Základ ZP – príjem 
oslob. od dane, ktorá bude slúžiť na odpočítanie sumy do výšky 500 eur z vymeriavacieho základu na 
zdravotné poistenie. Táto položka bude slúžiť na odpočítanie sumy do 500 eur z vymeriavacieho základu aj 
z vyplatenej odmeny - 14. platu, a na vykazovanie v samostatnom novom stĺpci mesačného výkazu 
preddavkov zamestnávateľa. 

Nové mzdové položky boli zaradené do vzorových tlačových zostáv typu rekapitulácia, výplatná páska 
a mzdový list. 

Čo robiť, ak sa má odmena – 13. alebo 14. plat vyplatiť ako odmena za viac štvrťrokov 
Zákonník práce neurčuje, odmenou za aké obdobie sa považuje odmena pri príležitosti letnej dovolenky a pri 
príležitosti vianočných sviatkov. Je na zamestnávateľovi, či túto odmenu bude považovať za odmenu 
mesačnú, štvrťročnú, polročnú či ročnú. Pri rozhodovaní, za koľko štvrťrokov sa má tento typ odmeny 
považovať, však majte na pamäti skutočnosť, že úľavu si môžete uplatniť len v prípade, že suma odmeny je 
vyššia ako priemerný mesačný zárobok. Ak si určíte, že napr. odmena za letnú dovolenku bude odmenou za 
viac ako jeden štvrťrok, pomerná časť zvýši priemerný zárobok, z ktorého budete musieť počítať odmenu za 
vianočné sviatky. Takto sa to bude neustále nabaľovať, a každú ďalšiu odmenu budete musieť vyplatiť vo 
vyššej sume, ak si budete chcieť uplatniť úľavu. 

Ak sa užívateľ rozhodne, že tento typ odmeny bude považovať za odmenu za viac štvrťrokov, položky: 

SMF203051 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho nezdanené 

SMF203052 Odmena – 13. plat s úľavami – z toho zdanené 

SMF203061 Odmena – 14. plat s úľavami – z toho nezdanené 
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SMF203062 Odmena – 14. plat s úľavami – z toho zdanené 

odstráni z nápočtu Peniaze pre priemer na dovolenku, a zaradí ich do príslušnej skupiny položiek vo voľbe 
Pomocné dáta PAM/ Skupiny položiek: 

Prémie a odmeny - ročné 

Prémie a odmeny – polročné 

Prémie a odmeny – trištvrteročné 

Viac o zaraďovaní položiek pre odmenu do skupiny položiek nájdete v príručke Mzdové položky v systéme 
Humanet v kapitole Čo v systéme Humanet určuje, do koľkých štvrťrokov sa započíta odmena pri výpočte 
priemerného zárobku. 

Mzdový list 
Na základe ustanovení § 39 ods. 2 Zákona o dani z príjmov sa v mzdovom liste celková suma odmeny nemá 
zahrnúť do riadku s úhrnom vyplatených zdaniteľných príjmov, ale sa má uvádzať v samostatnom riadku. 
Zároveň sa v samostatnom riadku má uvádzať aj časť oslobodená od dane. V tejto súvislosti bol do mzdového 
listu pridaný nový riadok Úhrn zdaň. príjmov bez 13. a 14. platu, v ktorom sa uvádza úhrn zdaniteľných príjmov 
znížený o sumy odmien pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov. 

 

Suma na riadku Celkový zdaniteľný príjem aj naďalej predstavuje sumu, z ktorej sa počíta daň. 

Celková suma odmeny aj suma odmeny oslobodená od dane sa v súlade s bodmi 9 a 10 vyššie uvedeného 
paragrafu uvádzajú v samostatných riadkoch. Navyše sme sa rozhodli uvádzať v mzdovom liste aj sumu 
zdaniteľnej časti odmeny. 

 

Výkaz preddavkov zamestnávateľa platný od 1.6.2018 – UPOZORNENIE 
V súvislosti s odmenou pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov, na ktorú sa vzťahuje 
odvodová a daňová úľava, budú s platnosťou od 1.6.2018 platiť nové výkazy na zdravotné poistenie. V nich 
sa bude v samostatnom stĺpci uvádzať Suma plnenia oslobodená od platenia poistného. Prvýkrát sa nové 
výkazy použijú v spracovaní miezd za máj 2018. 

Výkazy budú v systéme sprístupnené v update 8.05 koncom mája 2018. 

Pravdepodobný priemerný zárobok 

§ 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely 

(3) Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku 
pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, 
alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol. 

S platnosťou od 1.5.2018 sa menia podmienky, kedy sa pri určení priemerného zárobku na pracovnoprávne 
účely má použiť pravdepodobný priemerný zárobok: Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval 
aspoň 21 dní alebo 168 hodín, použije sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok (do 
30.4.2018 platilo 22 dní alebo 170 hodín). 

Odmena za prácu vo sviatok zamestnanca na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru 

§ 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

(2)...Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú 
hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu. 

S platnosťou od 1.5.2018 sa zavádza „príplatok“ za prácu vo sviatok zamestnanca pracujúceho na dohodu. 
Za každú hodinu odpracovanú vo sviatok patrí dohodárovi dohodnutá odmena zvýšená o sumu minimálnej 
mzdy za hodinu. 

Nová mzdová položka SMF1032204 Príplatok – sviatok – pre dohody 
Pre potreby vyplatenia odmeny za prácu vo sviatok zamestnanca na dohodu bola vytvorená nová mzdová 
položka SMF1032204 Príplatok – sviatok – pre dohody, do ktorej sa vypočíta suma minimálnej mzdy za každú 
odpracovanú hodinu. Užívateľ zadá na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy počet hodín práce vo sviatok 
položkou SMH1032204 Príplatok – sviatok – pre dohody. 
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Výpočet finančnej položky sa riadi novo pridanou PAM položkou s týmto nastavením: 

Názov položky Algoritmus 

výpočtu 

Hodnota Zdroj výpočtu Smer výpočtu 

SPF1032204 Príplatok – 
sviatok – pre dohody 

SALG3080* 1 SMH1032204 Príplatok – 
sviatok – pre dohody 

SMF1032204 Príplatok – 
sviatok – pre dohody 

*) SALG3080 Príplatok - % z minimálnej mzdy 

Zápočtový list zamestnanca na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

Zákonník práce 

§ 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

(6) Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný 
vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je 
pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať. 

S platnosťou od 1.5.2018 musí zamestnávateľ vydávať potvrdenie o zamestnaní – tzv. zápočtový list aj 
zamestnancom pracujúcim na dohodu. Keďže v tomto prípade Zákonník práce požaduje uvádzať v potvrdení 
len údaje o zrážkach, vytvorili sme pre dohodárov samostatný formulár potvrdenia o príjme. 

To znamená, že pri spracovaní zápočtového listu vo voľbe Personálne údaje/ Zápočtový list sa spracujú dva 
samostatné súbory. V jednom súbore sú zápočtové listy dohôd, a v druhom súbore zápočtové listy ostatných 
špecifikácií (okrem uchádzačov). 

 

Do tabuľky Zrážky zo mzdy v zápočtovom liste pre pracovné pomery aj pre dohody bol doplnený stĺpec pre 
uvedenie poradia zrážky. U zrážok, ktoré majú v definícii možnosť zadať poradie, sa použije poradie zo 
zadania zrážky, u ostatných zrážok určí poradie užívateľ pred spracovaním zostavy. 

 

1.2 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Príplatok za prácu vo sviatok - UPOZORNENIE 

UPOZORNENIE: Vzhľadom na skutočnosť, že v systéme Humanet sa pre príplatok za prácu vo sviatok 
používa spoločná položka SMF10322 Príplatok – sviatok, ktorej hodnotu sme museli z dôvodu novely 
Zákonníka práce aktualizovať na hodnotu 1 (táto platila pre zákon č. 553/2003 už predtým), upozorňujeme 
zamestnávateľov, ktorí spracovávajú mzdy podľa zákona č. 553/2003, aby venovali pozornosť tomuto 
upozorneniu: Ak ste pred updatom 8.04 mali v PAM položke SPF10322 Príplatok – sviatok nastavenú hodnotu 
vyššiu ako 1 (napr. podľa kolektívnej zmluvy sa poskytuje príplatok za prácu vo sviatok v sume vyššej ako 
100 % hodinovej sadzby funkčného platu), po update 8.04 nastavte do PAM položky túto hodnotu znova. 
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Príplatok za prácu v noci 

§ 16 Príplatok za prácu v noci 

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci 
sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce. 

§ 123 ods. 1 Zákonníka práce 

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v 
sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú 
prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. 

Prechodné ustanovenia 

c) nočnej práce podľa 

1. § 123 ods. 1 najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca 
vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, 

  

SMF1032304 Príplatok VS – nočné zmeny 

SMF1032305 Príplatok VS – nočné zmeny – rizik. práca 
Pre potreby preplácania príplatku za prácu v noci boli do systému zapracované nové položky. Ako u každého 
príplatku, aj v tomto prípade bude užívateľ zadávať na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy príslušné hodinové 
položky: 

SMH1032304 Príplatok VS – nočné zmeny 

SMH1032305 Príplatok VS – nočné zmeny – rizik. práca 

UPOZORNENIE: Ak je predpoklad, že hodinová sadzba funkčného platu zamestnanca je taká nízka, že sa 
príplatok za prácu v noci bude musieť počítať podľa Zákonníka práce, použite vždy nové položky s kontrolou 
na minimálnu sumu príplatku. 

Príklad: 

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú prácu, sa vypláca príplatok za 10 hodín práce v noci. Hodinová sadzba funkčného 
platu zamestnanca je 3,7989. 

Výpočet príplatku za prácu v noci podľa zákona č. 553/2003: 10 x 3,7989 x 0,25 = 9,49725 = 9,50 (0,01 nahor) 

Výpočet príplatku za prácu v noci podľa Zákonníka práce: 10 x 2,759 x 0,35 = 9,6565 = 9,66 (0,01 mat.) 

Suma príplatku za prácu v noci, vypočítaná podľa Zákonníka práce, je u tohto zamestnanca vyššia ako suma vypočítaná 
podľa zákona č. 553/2003, preto bude vyplatená vyššia suma príplatku. 

 

 

Výpočet finančných položiek sa riadi novo pridanými PAM položkami s týmto nastavením: 

Názov položky Algoritmus 

výpočtu 

Hodnota Zdroj výpočtu Smer výpočtu 

SPF1032304 Príplatok VS – 
nočné zmeny 

Nastavenie hlavného výpočtu 

SMF1032304 Príplatok VS – 
nočné zmeny 

SALG2020* 0,25 SMH1032304 Príplatok VS – 
nočné zmeny 

Nastavenie výpočtu pre minimálnu hodnotu 

SALG3080** 0,30 SMH1032304 Príplatok VS – 
nočné zmeny 

SPF1032305 Príplatok VS – 
nočné zmeny – rizik. práca 

Nastavenie hlavného výpočtu 

SMF1032305 Príplatok VS – 
nočné zmeny – rizik. práca 

SALG2020* 0,25 SMH1032305 Príplatok VS – 
nočné zmeny – rizik. práca 

Nastavenie výpočtu pre minimálnu hodnotu 

SALG3080** 0,35 SMH1032305 Príplatok VS – 
nočné zmeny – rizik. práca 

*) SALG2020 Príplatok - hodinový platený priemerom na dovolenku 

**)  SALG3080 Príplatok - % z minimálnej mzdy 

Nové mzdové položky boli zaradené do vzorových tlačových zostáv typu rekapitulácia, výplatná páska 
a mzdový list. 
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Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu 

§ 17 Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu 

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej 
však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce. 

§ 122a ods. 1 Zákonníka práce 

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej 
v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. 

Prechodné ustanovenia: 

práce v sobotu podľa 

1. § 122a ods. 1 najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, 

 

§ 122b ods. 1 Zákonníka práce 

b) práce v nedeľu podľa 

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej 
v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. 

Prechodné ustanovenia: 

1. § 122b ods. 1 najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, 

S platnosťou od 1.5.2018 je síce príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu zamestnanca odmeňovaného podľa 
zákona č. 553/2003 aj naďalej 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, ale po novom, najmenej v sume podľa 
§ 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce. Keďže podľa Zákonníka práce je za prácu v sobotu určená 
iná sadzba ako za prácu v nedeľu (viď. kapitola Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu), musí zamestnávateľ 
pri vyplácaní príplatku za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu použiť položku so správnou kontrolou na 
minimálnu sumu príplatku. 

SMF1032105 Príplatok VS – soboty 

SMF1032106 Príplatok VS – nedele 
Pre potreby preplácania príplatku za prácu v sobotu a v nedeľu boli do systému zapracované nové položky. 
Ako u každého príplatku, aj v tomto prípade bude užívateľ zadávať na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy 
príslušné hodinové položky: 

SMH1032105 Príplatok VS – soboty 

SMH1032106 Príplatok VS – nedele 

UPOZORNENIE: Ak je predpoklad, že hodinová sadzba funkčného platu zamestnanca je taká nízka, že sa 
príplatok za prácu v sobotu alebo za prácu v nedeľu bude musieť počítať podľa Zákonníka práce, použite vždy 
nové položky s kontrolou na minimálnu sumu príplatku. 

Príklad: 

Zamestnancovi sa vypláca príplatok za 10 hodín práce v sobotu a za 10 hodín práce v nedeľu. Hodinová sadzba funkčného 
platu zamestnanca je 4,2759. 

Výpočet príplatku za prácu v sobotu podľa zákona č. 553/2003: 10 x 4,2759 x 0,30 = 12,8277 = 12,83 (0,01 nahor) 

Výpočet príplatku za prácu v nedeľu podľa zákona č. 553/2003: 10 x 4,2759 x 0,30 = 12,8277 = 12,83 (0,01 nahor) 

Výpočet príplatku za prácu v sobotu podľa Zákonníka práce: 10 x 2,759 x 0,25 = 6,8975 = 6,90 (0,01 mat.) 

Výpočet príplatku za prácu v nedeľu podľa Zákonníka práce: 10 x 2,759 x 0,50 = 13,795 = 13,80 (0,01 mat.) 

Kým suma príplatku za prácu v sobotu je vyššia vypočítaná podľa zákona č. 553/2003, suma príplatku za prácu v nedeľu 
je vyššia vypočítaná podľa Zákonníka práce. Zamestnancovi bude vyplatená vyššia suma príplatku. 
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Výpočet finančných položiek sa riadi novo pridanými PAM položkami s týmto nastavením: 

Názov položky Algoritmus 

výpočtu 

Hodnota Zdroj výpočtu Smer výpočtu 

SPF1032105 Príplatok VS 
– soboty 

Nastavenie hlavného výpočtu 

SMF1032105 Príplatok VS 
– soboty 

SALG2020* 0,30 SMH1032105 Príplatok VS – 
soboty 

Nastavenie výpočtu pre minimálnu hodnotu 

SALG3080** 0,25 SMH1032105 Príplatok VS – 
soboty 

SPF1032106 Príplatok VS 
– nedele 

Nastavenie hlavného výpočtu 

SMF1032106 Príplatok VS 
– nedele 

SALG2020* 0,30 SMH1032106 Príplatok VS – 
nedele 

Nastavenie výpočtu pre minimálnu hodnotu 

SALG3080** 0,50 SMH1032106 Príplatok VS – 
nedele 

*) SALG2020 Príplatok - hodinový platený priemerom na dovolenku 

**)  SALG3080 Príplatok - % z minimálnej mzdy 

Nové mzdové položky boli zaradené do vzorových tlačových zostáv typu rekapitulácia, výplatná páska 
a mzdový list. 

1.3 Zákon o minimálnej mzde 

Zákon o minimálnej mzde 

§ 3 Doplatok k minimálnej mzde 

(2) Pri výpočte doplatku podľa odseku 1 sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie 
za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za 
nočnú prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce; do počtu 
odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. 

Zákonník práce 

§ 120 Minimálne mzdové nároky 

(2) Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3), mzda za prácu 
nadčas (§ 121), mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122), mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a), mzdové 
zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123) a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 
(§ 124). Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.  

S platnosťou od 1.5.2018 príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu nevstupujú do mzdy pre výpočet doplatku do 
minimálnej mzdy a doplatku do minimálneho mzdového nároku. V súvislosti s touto zmenou boli z výpočtu 
mzdy pre doplatok vypustené nasledovné položky: 

SMF10321 Príplatok - soboty, nedele 

SMF10326 Príplatok - za soboty, nedele - paušál 

SMF1034601 Príplatok – soboty 

SMF1034602 Príplatok – nedele 

SMF1032101 Príplatok – soboty – vyšší 

SMF1032102 Príplatok – soboty – nižší 

SMF1032103 Príplatok – nedele – vyšší 

SMF1032104 Príplatok – nedele – nižší 

Po update 8.04 sú z výpočtu mzdy pre doplatok do minimálnej mzdy, resp. minimálneho mzdového nároku, 
vypustené všetky položky, ktoré majú v názve soboty, nedele (okrem príplatkov s prívlastkom VS určené pre 
zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003). Ak niektorú z položiek, ktoré boli v systéme 
dostupné do updatu 8.04, poskytujete v rámci kolektívnej zmluvy nad rámec príplatkov za prácu v sobotu alebo 
v nedeľu podľa Zákonníka práce (napr. ide o príplatok za prácu nadčas v sobotu), položku zaraďte do 
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užívateľského nápočtu SKUTOČNÁ MZDA (pre doplatok do minimálnej mzdy) s označeným políčkom 
Pripočítavať. 

 

V tomto prípade upozorňujeme, že okrem takéhoto príplatku nad rámec Zákonníka práce má zamestnanec 
nárok aj na príplatky podľa Zákonníka práce. 

Nový užívateľský nápočet SKUTOČNÁ MZDA (pre doplatok do minimálnej mzdy) 

Medzi užívateľské nápočty bol pridaný nápočet SMF60105 SKUTOČNÁ MZDA (pre doplatok do minimálnej 
mzdy). 

 

UPOZORNENIE: Nikdy neupravujte systémové mzdové nápočty vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Nápočty zo 
mzdových položiek. Ak potrebujete niektorý zo systémových nápočtov upraviť, urobte tak vždy cez užívateľský 
mzdový nápočet vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Užívateľské mzdové nápočty. 

2 Úpravy v súvislosti so zavedením pravidiel GDPR 

S účinnosťou od 25. mája 2018 nadobúda platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Tento 
dokument je viac známy pod skratkou GDPR, General Data Protection Regulation. 

Nové pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú každého, kto pri svojom podnikaní pracuje s osobnými 
údajmi, a to aj vtedy, keď sa týkajú jedinej osoby. Napríklad ak zamestnávateľ zamestnáva len jedného 
zamestnanca. Tieto pravidlá budú platiť pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to, kde majú 
sídlo. 

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, sa nazýva dotknutá osoba. V pracovnoprávnom vzťahu 
je to zamestnanec. Ten, kto údaje spracováva, napr. zamestnávateľ, je prevádzkovateľ. Ten, kto v mene 
prevádzkovateľa spracováva osobné údaje je sprostredkovateľ. Typickým príkladom sprostredkovateľa je 
outsourcingová firma, ktorá spracováva mzdy pre inú spoločnosť. 

Prísnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov od mája 2018 znamenajú, že občania budú mať väčšiu kontrolu 
nad svojimi údajmi. 

Právo na informácie umožňuje fyzickým osobám získať od prevádzkovateľa informácie o tom, aké údaje o 
nej spracováva, aký je účel spracovania, kto má k údajom prístup, alebo ako dlho tieto údaje prevádzkovateľ 
plánuje spracovávať. Podniky a organizácie budú musieť bez neprimeraného meškania informovať dotknuté 
osoby o narušení ochrany ich osobných údajov, ktoré by ich mohlo poškodiť. Takisto budú mať povinnosť túto 
skutočnosť oznámiť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov. 

Právo na prístup umožňuje dotknutej osobe mať prístup ku svojim údajom. 

Právo na odstránenie údajov umožňuje dotknutej osobe žiadať o vymazanie jej osobných údajov. Toto právo 
však nie je absolútne. K odstráneniu údajov môže prevádzkovateľ pristúpiť až vtedy, ak neexistuje právny 
dôvod pre spracovávanie osobných údajov. Ak zamestnanec požiada o vymazanie osobných údajov, 
zamestnávateľ mu nemôže v plnom rozsahu vyhovieť, keďže mnohé údaje musí zo zákona archivovať. Napr. 
u zamestnancov je to celý rad osobných údajov ako meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a ďalšie, 
ktoré sa musia uvádzať na zákonom určených výstupoch (mzdový list, evidenčný list dôchodkového poistenia, 
potvrdenia o príjme a i.). 

Právo na prenos údajov umožňuje dotknutým osobám preniesť svoje údaje od jedného prevádzkovateľa k 
inému, pričom údaje majú byť v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte. 
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2.1 Funkcia Trvalé odstránenie vybraných údajov 

V súvislosti s požiadavkami GDPR bola do systému zapracovaná funkcia Trvalé odstránenie vybraných 
údajov, ktorá dáva užívateľovi možnosť hromadne odstrániť vybrané osobné údaje zamestnanca. 

Keďže ide o trvalé odstránenie údajov, zamestnávateľ bude musieť určiť užívateľa, ktorý bude za používanie 
tejto funkcie zodpovedný. Tomuto užívateľovi priradí prístupové právo, čím mu sprístupní nielen spúšťanie 
funkcie, ale aj nastavenie rozsahu mazaných údajov. Tým má užívateľ systému Humanet, ktorý je vlastníkom 
databázy, možnosť sám určiť, kto a v akom rozsahu bude mať možnosť hromadne odstraňovať vybrané údaje 
zamestnancov. 

Prístupová skupina Právo na trvalé odstránenie údajov 

Vo voľbe Správa systému/ Prístupové skupiny je preddefinovaná skupina Právo na trvalé odstránenie údajov. 
Túto skupinu prideľte tomu užívateľovi, ktorého zamestnávateľ určil ako osobu, zodpovednú za trvalé 
odstránenie údajov z databázy mzdového modulu. 

Prístupovú skupinu pridáte užívateľovi tak, že vo voľbe Správa systému/ Užívatelia vstúpite cez pero do 
príslušného užívateľa, a do tabuľky Prístupové skupiny pridáte skupinu Právo na trvalé odstránenie údajov. 
Zmenu v definícii užívateľa uložte. 

 

Organizácie, kde spoločnosť HOUR, spol. s r.o. realizovala implementáciu systému, a v rámci nej na základe 
implementačnej požiadavky nastavila prístupové práva tak, že ani jeden z užívateľov nemá prístup do voľby 
Správa systému/ Užívatelia, sa obrátia s požiadavkou pridelenia novej prístupovej skupiny vybranému 
užívateľovi mailom na adresu mzdy@humanet.sk, v ktorom uvedú názov užívateľa (prihlasovacie meno) 
a názov databázy. 

Pridelením prístupového práva bude mať len tento užívateľ prístup do skupiny systémových konštánt Trvalé 
odstránenie údajov vo voľbe Základné nastavenia/ Hodnoty systémových konštánt, 

 

mailto:mzdy@humanet.sk
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a vo voľbe Personálne údaje/ Roly, resp. Spracovanie miezd/ Roly v kontextovom menu Doplnky dostupnú 
funkciu Trvale odstrániť vybrané údaje z neaktívnych rolí. 

 

Nastavenie vlastností funkcie Trvalé odstránenie údajov 

Aby bolo možné hromadne odstraňovať vybrané údaje z evidencie zamestnanca, musí si užívateľ 
s prideleným prístupovým právom Právo na trvalé odstránenie údajov nastaviť zoznam odstraňovaných 
údajov. Pre tento účel nastaví v skupine systémových konštánt Trvalé odstránenie údajov konštanty (označí 
políčko), reprezentujúce nižšie popísané údaje. 

Kód a názov systémovej konštanty Údaje, alebo skupina údajov, ktoré sa budú 
po zapnutí konštanty odstraňovať 
spustením funkcie Trvalé odstránenie 
údajov. 

Kód Názov 

TOU_ADKA Adresa – kontaktná adresa Záložka Osobné/ Identifikácia/ Adresy 
adresa typu kontaktná adresa 

TOU_ADPB Adresa – prechodné bydlisko Záložka Osobné/ Identifikácia/ Adresy 
adresa typu prechodné bydlisko 

TOU_DODDS Doklady - identifikačné číslo DDS Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu identifikačné číslo DDS 

TOU_DOEZP Doklady - európsky zdravotný preukaz Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu európsky zdravotný preukaz 

TOU_DOIK Doklady - identifikačná karta Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu identifikačná karta 

TOU_DOOP Doklady - občiansky preukaz Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu občiansky preukaz 

TOU_DOPAS Doklady - cestovný doklad (pas) Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu cestovný doklad (pas) 

TOU_DOPTP Doklady - povolenie k trvalému pobytu Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu povolenie k trvalému pobytu 

TOU_DOSP Doklady - služobný preukaz Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu služobný preukaz 

TOU_DOVP Doklady - vodičský preukaz Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu vodičský preukaz 

TOU_DOZAP Doklady - zamestnanecký preukaz Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu zamestnanecký preukaz 

TOU_DOZBP Doklady - zbrojný preukaz Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady 
doklad typu zbrojný preukaz 

TOU_FOTO Fotografia Súbor s fotografiou zadaný v hlavičke evidencie 
Osoba a Rola 

TOU_HODA Hodnosti - akademické Záložka Osobné/ Identifikácia/ Hodnosti,  
všetky položky číselníkov: 
S003044 Hodnosti – akademické 

TOU_HODV Hodnosti - vojenské Záložka Osobné/ Identifikácia/ Hodnosti, všetky 
položky číselníkov: 
S003043 Hodnosti – vojenské 
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Kód a názov systémovej konštanty Údaje, alebo skupina údajov, ktoré sa budú 
po zapnutí konštanty odstraňovať 
spustením funkcie Trvalé odstránenie 
údajov. 

Kód Názov 

TOU_KON Kontakty Záložka Osobné/ Identifikácia/ Kontakty 
všetky typy kontaktov 

TOU_RVMM Rodinné vzťahy – manžel/manželka Záložka Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy 
Typ vzťahu manžel/ manželka 

TOU_RVRD Rodinné vzťahy – rodič/dieťa Záložka Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy 
Typ vzťahu rodič/dieťa – záznam sa odstráni 
len ak nie je naviazaný ani na jeden záznam na 
záložke Rola/ Dane/ Bonusy. 
UPOZORNENIE: Ak evidujete osobné údaje 
v evidencii Osoba a pridávate ich na záložku 
Rodinné vzťahy cez zdroj evidencie Hlavná 
evidencia osôb, odstráni sa len záznam na 
záložke Rodinné vzťahy. Evidencia Osoba sa 
neodstráni, to musí užívateľ urobiť v prípade 
potreby sám zneaktívnením a odstránením 
osoby. Užívateľom odporúčame používať na 
evidenciu osobných údajov rodinných 
príslušníkov Pomocnú evidenciu osôb 
s tabuľkou Rodinní príslušníci priamo na 
záložke Rodinné vzťahy. 

 

Funkcia trvalého odstránenia vybraných údajov zamestnanca 

Funkcia trvalého odstránenia vybraných údajov zamestnanca je oddelená od funkcie zaradenia evidencie 
Rola, resp. Osoba do neaktívnych dát. To znamená, že ktokoľvek z užívateľov zaradí rolu alebo osobu medzi 
neaktívne dáta, rozsah údajov týchto evidencií sa tým nezmení. 

Trvalé odstránenie údajov je vážny zásah do údajov v databáze. Preto sme v systéme vytvorili také 
podmienky, aby tento vážny zásah mohla vykonávať len osoba zodpovedná za trvalé odstraňovanie osobných 
údajov zamestnanca. 

Funkcia odstraňuje len údaje, resp. skupiny údajov, ktorých konštanta (viď. tabuľka vyššie) je zapnutá. Aj keď 
údaje, ktoré je dnes možné hromadne odstraňovať touto funkciou, sa týkajú evidencie Osoba, funkcia je 
zaradená do kontextového menu Doplnky v zozname rolí. Jednak preto, že v špeciálnych implementáciách 
systému Humanet užívateľ nemá prístup do zoznamu osôb (vstupuje do evidencie Osoba cez evidenciu Rola), 
a jednak preto, že odstraňovanie údajov sa vykoná len na osobe, ktorá má všetky role neaktívne. 

UPOZORNENIE: V systéme Humanet platí pravidlo – všetky pomery zamestnanca (pracovné pomery, 
dohody, iné PPV), teda všetky role, sa pridávajú na jednu a tú istú osobu, a to bez ohľadu na to, či ide 
o súbežné pomery (platia súčasne v jednom mesiaci), alebo o pomery, ktoré vznikli v rôznom období roka. Je 
to preto, že spracovanie potvrdenia o zdaniteľnom príjme, ročného zúčtovania dane, ročného daňového 
hlásenia, štatistík a ďalšie výstupy spájajú údaje viacerých pomerov – rolí do jedného výstupu cez osobné 
číslo, teda osobu. Ak zadáte dva pracovné pomery (dohody) jedného zamestnanca tak, že pre každý vytvoríte 
samostatnú osobu, a k nej pridáte rolu, pri spracovaní vyššie uvedených výstupov bude tento zamestnanec 
uvedený 2x, samostatne za každú osobu s údajmi príslušnej role. Aj preto odporúčame užívateľom ponechať 
evidenciu Osoba medzi aktívnymi dátami, ak by v budúcnosti osobu znova zamestnali. Ak aj v evidencii bola 
spustená funkcia odstránenia údajov, pri znovu prijatí zamestnanca stačí tieto údaje doplniť a následne pridať 
novú rolu. 

Pri trvalom odstraňovaní údajov bude systém kontrolovať, že daná osoba v čase spustenia funkcie má všetky 
evidencie Rola zaradené medzi neaktívne dáta, pričom samotná evidencia Osoba môže zostať aktívna. To 
zvýši mieru ochrany pred nechceným odstránením údajov, ktoré ešte zamestnávateľ môže potrebovať. 

Ak sa užívateľ pokúša trvale odstrániť údaje označením aktívnej role, alebo označil neaktívnu rolu, ktorá má 
v súbehu na jednej osobe ďalšiu aktívnu rolu, k odstráneniu nedôjde, na čo systém upozorní hlásením. 
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Pre trvalé odstránenie údajov označte rolu a kliknite na voľbu Doplnky/ Trvale odstrániť vybrané údaje 
z neaktívnych rolí. Zobrazí sa hlásenie, ktoré užívateľa upozorní na spustenie tejto funkcie a tiež na to, ktoré 
údaje budú predmetom odstránenia (ktoré konštanty sú zapnuté). 

 

Ak bola z niektorej role spustená funkcia trvalého odstránenia údajov, zobrazí sa v stĺpci Aktívne informácia 
o tom, kto a kedy naposledy spustil funkciu. Keďže odstraňované údaje sú súčasťou evidencie Osoba, 
informácia sa zobrazí na všetkých roliach danej osoby, aj na samotnej osobe. 
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Podrobnejšie informácie o poslednom spustení funkcie Trvalé odstránenie údajov sa zobrazujú na záložke 
Osobné/ Identifikácia/ Sumár. V tejto informácii nie je informácia o konkrétnom mazanom údaji, ale informácia 
o tom, ktoré funkcie trvalého odstránenia údajov boli spustené, kto odstránenie vykonal a kedy. 

 

3 Mzda profesionálneho športovca s pracovnou zmluvou podľa Zákona o športe 

Do systému Humanet bol dopracovaný výpočet miezd profesionálneho športovca s pracovnou zmluvou podľa 
Zákona o športe. 

3.1 Rozšírenie formulára Novej osobnej karty 

Pre potreby pridávania novej role pre športovcov s pracovnou zmluvou podľa Zákona o športe bolo 
vykonaných viacero úprav. 

Nový typ zákona Zákon o športe 

Do číselníka S003015 Druh zákona pre odmeňovanie bola pridaná nová položka Zákon o športe. Aby systém 
počítal mzdu podľa ustanovení Zákona o športe, musí užívateľ pri pridávaní novej role so špecifikáciou 
pracovný pomer vybrať v políčku Zákon pre odmeňovanie položku Zákon o športe. 

 

Všetky ostatné údaje sa u zamestnanca – športovca zadajú ako pri pracovnom pomere s odmeňovaním podľa 
Zákonníka práce. Pri výbere zákona pre odmeňovanie Zákon o športe sa skryje políčko Dlhodobo 
nezamestnaný občan. 
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Výber typu zdaňovania 

Pri výbere zákona pre odmeňovanie Zákon o športe sa v časti Daň formulára Novej osobnej karty zobrazí 
políčko Spôsob zdanenia, v ktorom má užívateľ k dispozícii na výber položky zdanené preddavkom, zdanené 
19% zrážkovou daňou a zdanené 35% zrážkovou daňou. 

 

Pri výbere položky zdanené preddavkom sa zobrazia políčka Uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na 
daňovníka a políčka pre zadanie údajov detí pre uplatnenie daňového bonusu. 

Nová skupina dovoleniek Nárok profesionálneho športovca 

Zákon o športe 

§ 44 Dovolenka a prekážky vo vykonávaní športu 

(2) Športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní.  

(3) Za každý mesiac trvania zmluvného vzťahu má športovec nárok na 1/12 dovolenky za kalendárny rok. 

(11) Na krátenie dovolenky sa primerane použijú ustanovenia Zákonníka práce,21) ak sa športovec a športová organizácia nedohodnú 
inak. 

21) § 109 a 144a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

 

Do voľby Pomocné dáta PAM/ Nároky na dovolenku bola pridaná nová skupina dovoleniek určená pre 
profesionálnych športovcov Nárok profesionálneho športovca. V skupine dovoleniek je nastavený nižší aj vyšší 
nárok na dovolenku 20 dní. 

 

Pri pridávaní novej role so špecifikáciou pracovný pomer a zákonom pre odmeňovanie Zákon o športe sa na 
konci formulára Novej osobnej karty nezobrazí políčko pre výber skupiny dovoleniek. Skupina sa do novej 
evidencie rola pridá automaticky. Aby systém vypočítal za každý celý mesiac trvania pracovného pomeru 1/12 
ročného nároku, označia sa políčka V mesiaci vzniku PPV nárok iba za celý mesiac a V mesiaci ukončenia 
PPV nárok iba za celý mesiac. 

 

UPOZORNENIE: Ak užívateľ z akéhokoľvek dôvodu potrebuje zadať u zamestnanca – športovca inú skupinu 
dovoleniek, môže tak urobiť po pridaní novej role priamo na záložke Rola/ Dovolenky/ Parametre. 

3.2 Nárok športovca na dovolenku, krátenie nároku na dovolenku 

Keďže pre profesionálneho športovca neplatia ustanovenia Zákonníka práce o dovolenke za pracovné dni, pri 
výpočte nároku sa vyhodnocuje len trvanie pracovného pomeru v danom roku. Podľa počtu celých mesiacov 
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trvania pomeru sa vypočíta počet dvanástin ročného nároku. Výsledok sa zaokrúhli na pol dňa. Predpokladaný 
aj skutočný nárok na dovolenku bude teda u zamestnanca – športovca vždy rovnaký. 

 

Keďže na krátenie dovolenky zamestnanca – športovca sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce, krátenie 
môže vzniknúť až potom, ako zamestnanec odpracuje 60 dní v príslušnom roku. To znamená, že rovnako, 
ako pri nastavení zákona pre odmeňovanie Zákonník práce, aj pri nastavení zákona pre odmeňovanie Zákon 
o športe sa počítajú položky s počtom odpracovaných aj neodpracovaných dní pre nárok na dovolenku, ktoré 
sa zapisujú pri prechode na záložku Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok v časti Iné. Všetky pravidlá 
krátenia nároku na dovolenku podľa Zákonníka práce sa vzťahujú aj na zamestnanca – športovca: krátenie až 
po odpracovaní 60 dní, krátenie za prvých 100 neodpracovaných dní 1/12, za každých ďalších 21 
neodpracovaných dní ďalšie dvanástiny ročného nároku, krátenie za absenciu, nekrátenie nároku za dni 
pracovného úrazu, resp. nemoci z povolania. 

 

3.3 Výpočet mzdy profesionálneho športovca 

Zaokrúhľovanie mzdových položiek 

Pri výpočte mzdy v roli s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o športe sa jednotlivé mzdové položky 
zaokrúhľujú na centy matematicky. 

Za čerpanie dovolenky patrí športovcovi mzda 

Zákon o športe 

§ 44 Dovolenka a prekážky vo vykonávaní športu 

(12) Za dovolenku patrí športovcovi mzda. 

Pri pridaní kalendárnej zmeny Dovolenka táto nebude krátiť PAM položky zadané mesačnou sumou na 
záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy, ktoré sa inak krátia o dochádzku. Do mzdy sa vypočítajú len 
hodinové a dňové položky čerpania dovolenky, ale za tieto hodiny mzda krátená nebude. 
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Prekážky v práci, nový typ kalendárnej zmeny Prekážky v práci prof. športovca 

Zákon o športe 

§ 44 Dovolenka a prekážky vo vykonávaní športu 

(14) Na prekážky na strane športovca vo vykonávaní športu sa primerane vzťahujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o prekážkach 
v práci na strane zamestnanca.22) 

(15) Ak ide o dôvody neprítomnosti podľa predchádzajúceho odseku, ktoré zasiahli do času, na ktorý športová organizácia určila 
vykonávanie športu, športová organizácia je povinná ospravedlniť túto neprítomnosť. Poskytnutie mzdy upraví zmluva o profesionálnom 
vykonávaní športu. 

Pre potreby zadávania prekážok v práci profesionálneho športovca, za ktoré mu nepatrí mzda ani náhrada, 
bola pridaná nová kalendárna zmena Prekážky v práci prof. športovca. Táto kalendárna zmena sa správa ako 
neplatené voľno: 

- kráti PAM položky, ktoré sa krátia o dochádzku, 
- kalendárna zmena sa započíta do počtu odpracovaných dní pre nárok na dovolenku, 
- kalendárna zmena je neplateným voľnom, a teda prerušením povinného poistenia, ktoré kráti počet dní 

poistenia na ZP aj SP a nenačítava sa do záznamov ELDP na SP (to sa prejaví až od januára 2019, kedy 
sa začnú počítať odvody na sociálne a zdravotné poistenie). 

Ak užívateľ potrebuje za prekážku v práci vyplatiť športovcovi náhradu, môže použiť akúkoľvek kalendárnu 
zmenu s náhradou. Keďže priemerný hodinový zárobok sa pri nastavení zákona pre odmeňovanie Zákon 
o športe počíta ako mzda pripadajúca na hodinu mesačného fondu, náhrada sa vypočíta ako pomerná časť 
mzdy. 

Priemerný hodinový zárobok 

Zákon o športe 

§ 36 Mzda a priemerný zárobok  

(2) Priemerný mesačný zárobok je mesačný zárobok pripadajúci podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na kalendárny mesiac, 
na ktorý sa priemerný zárobok má použiť. Priemerný denný zárobok sa vypočíta ako podiel mesačného zárobku pripadajúceho podľa 
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na príslušný kalendárny mesiac, na ktorý sa priemerný zárobok počíta, a počtu kalendárnych 
dní v danom kalendárnom mesiaci. 

Zákon u profesionálneho športovca nepozná priemerný hodinový zárobok, len mesačný. Aby však bolo možné 
zadať športovcovi aj platené prekážky v práci, počíta sa u športovca priemerný hodinový zárobok ako pomerná 
časť mzdy, obdobne ako u zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003. To znamená, že PAM 
položka FUNKČNÝ PLAT sa vydelí fondom hodín v aktuálnom mesiaci, vrátanie hodín sviatku. Tak sa za 
platenú prekážku v práci vypočíta do mzdy pomerná časť zmluvne dohodnutých zložiek mzdy, napr. 
základného platu mesačného a osobného ohodnotenia mesačného. 

Táto suma sa zapíše do políčka Priemer na PPÚ na záložku Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku. 

 

Doplatok do minimálnej mzdy 

Zákon o športe 

§ 36 Mzda a priemerný zárobok  

(1) Mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za mzdu podľa Zákonníka 
práce.17) Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu.18) Na splatnosť, výplatu mzdy a zrážky zo mzdy sa 
primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.19) 
17) § 118 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
18) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.  
19) § 129 až 132 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

Pri výpočte doplatkov sa na profesionálneho športovca nevzťahujú ustanovenia o minimálnom mzdovom 
nároku. Preto, ak je zadaný zákon pre odmeňovanie Zákon o športe, bez ohľadu na to, aký je na záložke Rola/ 
Identifikácia/ Pracovné zaradenie zadaný stupeň náročnosti práce, do mzdy sa vždy vypočíta len suma 
doplatku do minimálnej mzdy podľa Zákona o minimálnej mzde (1. stupeň náročnosti práce). 
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Odvody na zdravotné a sociálne poistenie 

Zákon o zdravotnom poistení 

§ 38ei Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017 

(2) Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva 
šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.64) 

 

Zákon o sociálnom poistení 

§ 293do Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016  

Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe 
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.124) 

 

Aj keď príjem zo zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu je zdaniteľným príjmom podľa § 5 Zákona o dani 
z príjmov, a podľa Zákona o zdravotnom poistení sa osoba s takýmto príjmom považuje za zamestnanca (mal 
by platiť odvody na zdravotné poistenie), pre roky 2017 a 2018 to na základe prechodných ustanovení v § 38ei 
ods. 2 neplatí. To znamená, že až do 31.12.2018 sa z pomeru profesionálneho športovca neplatia odvody na 
zdravotné poistenie. Obdobné ustanovenia platia aj pre sociálne poistenie. Prechodné ustanovenia v § 293do 
vylučujú takéhoto športovca z definície zamestnanca, a tak v rokoch 2016-2018 sa odvody na sociálne 
poistenie za tieto osoby neplatia. 

Z tohto dôvodu sa pri pridaní novej role s nastaveným Zákonom o športe pridá na záložky Rola/ Poistenia/ 
Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie automaticky poistenie s platnosťou od 1.1.2019. T.j. až do decembra 
2018 sa odvody na zdravotné a sociálne poistenie u športovca nepočítajú. 

Ak osoba nemá iného platiteľa poistného na zdravotné poistenie, musí sa prihlásiť ako samoplatiteľ, a vtedy 
má právo uplatňovať si zaplatené poistné pri výpočte preddavkovej dane. Obdobne u sociálneho poistenia, ak 
sa osoba prihlási na sociálne poistenie ako dobrovoľne poistená osoba, môže si pri výpočte preddavkovej 
dane uplatňovať zaplatené poistné. Pre účely uplatnenia zaplateného poistného zo základu dane pri výpočte 
preddavkovej dane boli do systému dopracované dve položky: 

SMF80260 Poistné uhr. zdrav. poisťovni 

SMF80261 Poistné uhr. Sociál. poisťovni 

Obe položky sú zahrnuté do nápočtu Zdaniteľná mzda, t.j. odpočítajú sa zo základu dane až pri výpočte dane. 
Obe položky sú v daňových tlačivách (potvrdenie o zdaniteľnom príjme, ročné zúčtovanie dane, ročné daňové 
hlásenie) zahrnuté do častí, kde sa uvádza poistné na zdravotné a sociálne poistenie. 

Zdaňovanie preddavkovou daňou 

Príjem športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za príjem zo závislej 
činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. m) Zákona o dani z príjmov. Profesionálny športovec teda platí preddavkovú 
daň, pri výpočte ktorej si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa, a po 
skončení roka môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane. 

Zdaňovanie 19%, resp. 35%  zrážkovou daňou 

Pre prípad vyplácania príjmu z činnosti športovca vystupujúceho na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. d) 
Zákona o dani z príjmov (príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou 
povinnosťou – nerezidenta SR) bol do systému dopracovaný výpočet zrážkovej dane. Tento typ zdaňovania 
je možné nastaviť v Novej osobnej karte pri pridávaní novej role so špecifikáciou pracovný pomer a zákonom 
pre odmeňovanie Zákon o športe, alebo priamo na záložke Rola/ Dane/ Spôsob zdanenia. 
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Sociálny fond 

Príjmy profesionálneho športovca sa nezapočítavajú do základu pre výpočet príspevku do sociálneho fondu, 
t.j. nepočíta sa odvod do sociálneho fondu. 

3.4 Evidenčný list dôchodkového poistenia 

Keďže profesionálny športovec až do 31.12.2018 neplatí odvody na sociálne poistenie, do decembra 2018 sa 
na záložke Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy nebudú vytvárať žiadne záznamy. 

3.5 Zápočtový list 

Zákon o športe 

§ 46 Spoločné ustanovenia 

(2) Na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú § 27 až 31, § 
40 ods. 3 až 7, § 64, § 75 ods. 2 až 4, § 146 až 150, § 177 až 181, § 185 až 188, § 191 až 198, § 217 až 222, § 229 ods. 1 a 2, ods. 5 a 
6, § 230, § 231, 232, § 238 a 239 Zákonníka práce. 

Zákonník práce 

§ 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní 

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní... 

Aj zamestnancovi odmeňovanom podľa Zákona o športe sa bude vystavovať potvrdenie o zamestnaní 
(zápočtový list). 

4 Zdaňovanie príjmov 19% a 35% zrážkovou daňou 

19% zrážková daň sa použije v prípade, že sa príjem vypláca daňovníkovi zmluvného štátu. 

35% zrážková daň sa nastaví v prípade, že sa príjem vypláca daňovníkovi nezmluvného štátu. 

Zrážkovú daň nerezidentovi SR zrazí z odmeny platiteľ príjmu (platiteľ dane), viac informácií k tejto téme 
nájdete na stránke Finančnej správy SR. 

Pre účely zrážkovej dane boli do systému zapracované nasledovné položky: 

SMF80524 Základ pre zráž. daň 19 % - mzdová veta – do položky sa zapíše výsledok nápočtu SMF80524 
Základ pre zráž. daň 19 % za každú rolu v súbehu. 

SMF80525 Základ pre zráž. daň 19 % - osoba – do položky sa spočíta z každej role v súbehu položka 
SMF80524 Základ pre zráž. daň 19 % - mzdová veta. 

SMF80526 Zrážková daň 19 % - do položky sa vypočíta zrážková daň zo základu v položke SMF80525 Základ 
pre zráž. daň 19 % - osoba a sadzby v konštante TAXRATE Percento sadzby dane. 

SMF80527 Základ pre zráž. daň 35 % - mzdová veta – do položky sa zapíše výsledok nápočtu SMF80527 
Základ pre zráž. daň 35 % za každú rolu v súbehu. 

SMF80528 Základ pre zráž. daň 35 % - osoba – do položky sa spočíta z každej role v súbehu položka 
SMF80527 Základ pre zráž. daň 35 % - mzdová veta. 

SMF80529 Zrážková daň 35 % - do položky sa vypočíta zrážková daň zo základu v položke SMF80528 Základ 
pre zráž. daň 35 % - osoba a sadzby v konštante TAXRATEH2 Percento sadzby dane vyššie 2. 

https://podpora.financnasprava.sk/915923-Pr%C3%ADjmy-z-%C4%8Dinnosti-umelca-%C5%A1portovca-alebo-artistu-vystupuj%C3%BAceho-na-%C3%BAzem%C3%AD-SR---16-ods-1-p%C3%ADsm-d-z%C3%A1kona-o-dani-z-pr%C3%ADjmov----
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4.1 Oznámenie o zrážkovej dani 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy/ 2018 bolo do časti OZNÁMENIE 
O ZRÁŽKOVEJ DANI doplnené načítanie údajov a spracovanie oznámenia pre 19% a 35% zrážkovú daň, 
vrátane prílohy. 

Vo voľbe Spracovanie údajov boli doplnené riadky s údajmi pre Riadok 02 a Riadok 03 oznámenia. 

 

 

Bola doplnená nová voľba Spracovanie údajov prílohy, do ktorej sa pri načítaní zapíšu záznamy za jednotlivých 
zamestnancov s 19%, resp. 35% zrážkovou daňou. V Zozname záznamov sa zobrazia len záznamy za 
príslušný Mesiac pre spracovanie. Záznamy sú editovateľné. Ak sa príloha za zamestnanca nemá spracovať, 
stačí ju zo zoznamu odstrániť. 
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Tlačivo oznámenia o zrážkovej dani možno spracovať do listinnej podoby, aj do xml súboru elektronickej 
podoby. Pri 19%, resp. 35% zrážkovej dani sa môže spracovať aj príloha oznámenia pre prípad, že 
zamestnanec žiada o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu. 

 

 

4.2 Generátory bankových operácií pre 19% a 35% zrážkovú daň 

Pre potreby spracovania platieb príkazu na úhradu boli do systému doplnené generátory bankových operácií 
Daň zrážková – 19% a Daň zrážková – 35%. Nové generátory fungujú vo vzťahu k údajom oznámenia 
o zrážkovej dani rovnako, ako generátor preddavkovej dane vo vzťahu k údajom mesačného prehľadu: ak 
v čase spracovania príkazu na úhradu s nastaveným generátorom bankových operácií pre daň nie sú načítané 
údaje oznámenia/prehľadu, údaje sa najprv načítajú, a až potom sa spracuje platba do príkazu na úhradu. 

 

5 Optimalizácia spracovania zostáv do xlsx formátu 

V update 8.03 bolo optimalizované spracovanie riadkových zostáv do xlsx formátu. V update 8.04 sa 
optimalizovalo spracovanie všetkých ostatných zostáv do xlsx formátu. 

6 Úprava spôsobu zadania dohody o brigádnickej práci študenta 

Do updatu 8.04 boli pre zadanie dohody o brigádnickej práci študenta k dispozícii dve špecifikácie role: doh. 
brig. štud. - s DP (kód položky číselníka 102) a doh. brig. štud. - bez DP (kód 104). 

 

V súvislosti so zavedením rovnakej výnimky na platenie dôchodkového poistenia aj na dohodárov - 
poberateľov dôchodkov od 1. júla 2018 sme sa rozhodli prepracovať spôsob zadávania dohody o brigádnickej 
práci študenta tak, že užívateľ bude mať k dispozícii len jednu špecifikáciu role doh. brig. štud. s kódom 102. 
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To, či ide o študenta - dohodára s uplatnenou výnimkou, bude určovať označenie nového políčka Uplatniť 
výnimku na platenie DP. Políčko bolo pridané ako na záložku Rola/ Identifikácia/ Základné údaje, 

 

tak aj do Novej osobnej karty pri pridávaní špecifikácie doh. brig. štud. 

 

Nový spôsob zadania dohody o brigádnickej práci študenta umožní v jednej a tej istej roli v jednotlivých 
mesiacoch trvania dohody uplatňovať, resp. neuplatňovať výnimku z platenia dôchodkového poistenia. 
Systém dokáže posúdiť nielen výpočet odvodov a zápis príslušného kódu zamestnanca do výkazov, ale aj 
vytvárať prípadné prihlášky/odhlášky na dôchodkové poistenie v registračnom liste FO. 

6.1 Doplnenie výpočtu evidenčnej položky SME60109 DP dohody s výnimkou 

Na to, aby systém dokázal posúdiť, aký kód sa má zapísať v tom-ktorom mesiaci do výkazu, resp. či sa 
má/nemá vytvoriť prihláška/odhláška na dôchodkové poistenie, slúži evidenčná položka SME60109, ktorú sme 
premenovali na DP dohody s výnimkou. Položka je určená pre dohody s pravidelným príjmom. V dohode bez 
uplatnenej výnimky sa do evidenčnej položky zapíše hodnota 3. Tým sa odlíši od dohody s uplatnenou 
výnimkou, kedy SME položka môže nadobúdať hodnotu 0, 1 alebo 2. Pri výpočte nepravidelných príjmov sa 
vyhodnocuje obdobný evidenčný parameter, ktorý sa zapisuje do políčka DP dohody s výnimkou v jednotlivých 
mesiacoch, do ktorých sa rozpočítal príjem na záložke Rola/ Poistenia/ SP – rozpočítanie príjmov - § 139b, 
139c. 

V súvislosti s vyššie popísanými úpravami boli v už existujúcich roliach s dohodou o brigádnickej práci 
študenta (aktívnych aj neaktívnych) upravené ako nastavenia, tak aj  doplnená položka SME60109 DP dohody 
s výnimkou s hodnotou 3 do rolí v mesiacoch bez uplatnenej výnimky. U špecifikácie s kódom 102 došlo 
k zmene názvu, pričom políčko Uplatniť výnimku na platenie DP sa neoznačilo. U pôvodnej špecifikácie 
s kódom 104 došlo k zmene na špecifikáciu s kódom 102 (s novým názvom doh. brig. štud.), a políčko Uplatniť 
výnimku na platenie DP sa označilo. 
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Príklad 1: 

Dohoda o brigádnickej práci študenta na pravidelný príjem s uplatnenou výnimkou od 1.1.2018. Príjem v jednotlivých 
mesiacoch: 01/2018 – 200 €, 02/2018 – 300 €, 03/2018 – 300 €, 04/2018 – 200 €. Od 1.5.2018 si prestal uplatňovať 
výnimku, príjem 05/2018 – 200 €. 

Položka SME60106 DP dohody s výnimkou nadobúdala v jednotlivých mesiacoch tieto hodnoty: 

 

Pri spustení načítania záznamov do RLFO sa k 1. februáru vytvorí prihláška s kódom 11 (uplatňuje si výnimku, ale porušil 
podmienku príjmu) 

 

a k 31. marcu odhláška s kódom 11 (uplatňuje si výnimku a prvýkrát od februára znova splnil podmienku príjmu). 

 

 

K 1. máju sa znova vytvorí prihláška s kódom 11 (už si neuplatňuje výnimku, ale oproti predchádzajúcemu mesiacu znova 
platí dôchodkové poistenie). 

 

 

Príklad 2: 

Dohoda o brigádnickej práci študenta na nepravidelný príjem s uplatnenou výnimkou od 1.1.2018. Od 1.5.2018 si prestal 
uplatňovať výnimku. Úhrn príjmov za celé trvanie dohody 1500 €. Na každý mesiac pripadlo 300 €. 

 

Pri spustení načítania záznamov do RLFO sa k 1. januáru vytvorí prihláška s kódom 12 (uplatňuje si výnimku, ale porušil 
podmienku príjmu), 

 

a až do skončenia dohody platí odvody na dôchodkové poistenie, aj keď v mesiacoch 01-04/2018 z rozdielu úhrnu príjmov 
a hranice pre výnimku 200 € a v 05/2018 už z celého príjmu pripadajúceho na mesiac. 
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Príklad 3: 

Dohoda o brigádnickej práci študenta na nepravidelný príjem s uplatnenou výnimkou od 1.1.2018. Od 1.5.2018 si prestal 
uplatňovať výnimku. Úhrn príjmov za celé trvanie dohody 1000 €. Na každý mesiac pripadlo 200 €. 

 

Pri spustení načítania záznamov do RLFO sa k 1. máju vytvorí prihláška s kódom 12 (v mesiacoch 01-04/2018 si 
uplatňoval výnimku a splnil podmienku príjmu, v 05/2018 si už neuplatňuje výnimku), 

 

a vypočítajú sa odvody na dôchodkové poistenie z úhrnu príjmu pripadajúceho na mesiac. 

 

Vyhodnotenie kódu zamestnanca v odhláške pri skončení dohody 

Ak v mesiaci ukončenia dohody má študent uplatnenú výnimku, ale pri výpočte mzdy nesplnil podmienku 
príjmu, takže má vypočítané odvody na dôchodkové poistenie z rozdielu príjmu a konštanty (200 €), do 
odhlášky RLFO sa pridá nasledovný kód: 

- ak ide o dohodu na pravidelný príjem, vytvorí sa odhláška s kódom 7 (ZECD3) (keďže v mesiaci ukončenia 
dohody platil odvody na dôchodkové poistenie, pravidlo kód 9 + doprihlásený kód 11 = kód 7), 

- ak ide o dohodu na nepravidelný príjem, vytvorí sa odhláška s kódom 8 (ZECD3N) (keďže v mesiaci 
ukončenia dohody platil odvody na dôchodkové poistenie, pravidlo kód 10 + doprihlásený kód 12 = kód 
8). 

6.2 Doplnenie histórie na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje 

Pre lepšiu kontrolu zmien v označení políčka Uplatniť výnimku na platenie DP bol tento údaj doplnený do 
zobrazovania historických zmien. 

 

6.3 Doplnenie dátového parametra Uplatniť výnimku na platenie DP do dátovej skupiny Rola osoby 

V súvislosti s pridaním označovacieho políčka Uplatniť výnimku na platenie DP bol do dátovej skupiny Rola 
osoby pridaný nový dátový parameter pre riadkové a formulárové zostavy s rovnakým názvom. Užívateľ tak 
má možnosť definovať si nielen zostavu so zoznamom dohôd o brigádnickej práci študenta s uplatnenou 
výnimkou, ale aj definovať filter na roliach. 
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Príklad definície filtra na roliach, zapnutím ktorého sa vyfiltrujú len role so špecifikáciou doh. brig. štud., 
v ktorých sa uplatňuje výnimka na platenie dôchodkového poistenia (označovacie políčko Uplatniť výnimku na 
platenie DP je označené). 

 

6.4 UPOZORNENIE: Ak používate filter na roliach DoBPŠ, upravte si ho 

Medzi vzorovými nadefinovanými filtrami na roliach môžete mať filter DoBPŠ. Ak ho používate, je potrebné si 
ho v súvislosti s vyššie popísanými úpravami v programe upraviť. Pri úprave postupujte nasledovne: 

Kliknite na tlačidlo Nastaviť pre vstup do zoznamu filtrov na roliach. 

 

Vyhľadajte filter, ktorý obsahuje podmienky pre výber dohôd o brigádnickej práci študenta. 

 

Cez pero vstúpte do definície filtra na roliach. Všimnite si, že tento filter obsahuje názvy špecifikácií doh. brig. 
štud. – s DP a doh. brig. štud – bez DP, ktoré ale už po našich úpravách neexistujú. 
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Druhý riadok podmienky odstráňte a prvý riadok podmienky upravte vstupom cez pero. Podmienku vo filtri 
upravte na nový názov špecifikácie doh. brig. štud. 

 

6.5 Doplnenie informácií do Zoznamu rolí a do hlavičky evidencie Rola 

Pre lepšiu prehľadnosť bola do hlavičky evidencie Rola, 

 

do výberového zoznamu v hlavičke evidencie Rola 

 

a do Zoznamu rolí 

 
doplnená informácia o tom: 

- či pri pracovnom pomere ide o dlhodobo nezamestaného občana (označené políčko Dlhodobo 
nezamestnaný občan) – v zátvorke vedľa špecifikácie role je skratka DNO, 

- či pri dohode o brigádnickej práci študenta ide o dohodu s uplatnenou výnimkou (označené políčko 
Uplatniť výnimku na platenie DP) – v zátvorke vedľa špecifikácie role je skratka uplat. výnimka. 

7 Nová záložka Opravy VZ 

V minulosti, ak chcel užívateľ zadať pri pravidelnom príjme opravu vymeriavacieho základu a poistného, musel 
zadať na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy pre každý typ poistenia nielen mzdové položky s opravnou sumou 
vymeriavacieho základu za zamestnanca a zamestnávateľa, ale aj mzdové položky s opravnou sumou 
poistného za zamestnanca a zamestnávateľa. 

Pre zjednodušenie zadávania opráv bola do evidencie Rola bola pridaná nová záložka Rola/ Poistenia/ Opravy 
VZ. Ak je to potrebné, na záložku má užívateľ možnosť pridať opravu vymeriavacieho základu, pričom 
prepočet zahrnie túto korekciu do výpočtu odvodov. To znamená, že užívateľ už nemusí zadávať aj opravné 
sumy pre poistné. 

UPOZORNENIE: Oprava vymeriavacích základov (a z nich vypočítaných odvodov) je v súčasnej dobe možná 
len u pravidelných príjmov, t.j. u príjmov, ktoré sa vykazujú do mesačného výkazu poistného. Vypočítané aj 
opravné položky vymeriavacieho základu a poistného sa zapisujú do systémovej výplatnej pásky za príslušný 
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mesiac. Oprava vymeriavacích základov pre nepravidelné príjmy (oprava súm vypočítaných na záložke SP – 
rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c) bude do systému zapracovaná v niektorom z budúcich updatov. 

 

Pri prepočte systém zapíše do systémovej výplatnej pásky položku s opravou samostatne. Ak si užívateľ 
zobrazí položky čiastočnej systémovej výplatnej pásky, zobrazí sa aj položka so sumou vypočítanou 
systémom, aj položka so sumou zadanou užívateľom do opravy. Suma poistného sa vypočíta zo súčtu týchto 
dvoch položiek. 

Príklad 1: 

Pôvodný vymeriavací základ vypočítaný systémom bol 480. Do opravy sa zadala suma -15,32. 

Vymeriavací základ zamestnávateľa na NP = 480 – 15,32 = 464,68 

Poistné zamestnávateľa na NP = 464,68 x 1,4 % = 6,5 (zaokr. na 2 DM nadol) 

Vymeriavací základ zamestnanca na NP = 480 – 15,32 = 464,68 

Poistné zamestnanca na NP = 464,68 x 1,4 % = 6,5 (zaokr. na 2 DM nadol) 

 

Takto opravené sumy sa zapíšu do výkazu. 

 

UPOZORNENIE: Pri oprave vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie sa oprava musí zadať len do role, 
na ktorej sa počítajú odvody na zdravotné poistenie (rola hlavná pre výpočet zdravotného poistenia). 

V niektorých prípadoch môže vzniknúť potreba upraviť aj iné položky vstupujúce do výkazu preddavkov na 
poistné na zdravotného poistenie okrem vymeriavacieho základu. Tieto položky majú samostatné políčka na 
zadanie opravy. 
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Kým u vymeriavacieho základu sa pôvodná suma vymeriavacieho základu spočíta s opravou a zo súčtu sa 
vypočíta suma poistného, u položiek príjem pre výpočet, príjem pre uplatnenie OP, ďalšie príjmy, 
odpočítateľná položka oprava slúži len na zápis súčtu pôvodnej hodnoty a opravy do výkazu. 

Príklad 2: 

 

Sumy vypočítané pôvodne v systéme 

 

Sumy vypočítané po zadaní opráv 

 

Celková výška príjmov a vymeriavací základ za zamestnávateľa = 340 + 144,44 = 484,44 

Suma preddavku za zamestnávateľa = 484,44 x 10 % = 48,44 (zaokr. na 2 DM nadol) 

Vymeriavací základ zamestnanca = 100 + 213,32 = 313,32 

Suma preddavku za zamestnanca = 313,32 x 4 % = 12,53 (zaokr. na 2 DM nadol) 

Preddavok spolu = 48,44 + 12,53 = 60,97 

Celková výška príjmu pre uplatnenie OP pre zápis do výkazu = 240 + 111,11 = 351,11 

Celková výška príjmu ďalších príjmov pre zápis do výkazu = 100 + 33,33 = 133,33 

Odpočítateľná položka pre zápis do výkazu = 240 – 68,88 = 171,12 
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Pri zobrazení položiek čiastočnej systémovej výplatnej pásky vidno všetky položky, pôvodne vypočítané, aj tie pridané do 
opravy ručne. 

 

UPOZORNENIE: Zadanie opravy sumy vymeriavacieho základu cez záložku Opravy VZ nijakým spôsobom 
neovplyvňuje výpočet maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. T.j. systém najprv vypočíta 
odvody so zohľadnením pravidiel výpočtu maximálneho vymeriavacieho základu, a sumu opravy len „natvrdo“ 
pripočíta k výsledku. 

UPOZORNENIE: Pridaním opravy do príslušnej položky vymeriavacieho základu na záložku Ručná úprava 
mzdy sa táto oprava síce započíta do mesačného výkazu, ale sa nezohľadní pri výpočte sumy poistného. 

UPOZORNENIE: Záznamy zadané na záložke Opravy VZ za iné obdobia než je aktuálne otvorené nie je 
možné odstraňovať ani editovať. 

8 Rozšírenie evidencie údajov na záložke Zrážky 

Záložka Rola/ Zrážky/ Zrážky bola doplnená o časť, do ktorej užívateľ môže zadať údaje potrebné do prehľadu 
zrážok v zápočtovom liste: číslo rozhodnutia, kto rozhodnutie vydal, meno (názov) a adresa príjemcu. 

 

Tieto údaje mal doteraz užívateľ možnosť zapísať do zápočtového listu len tesne pred jeho spracovaním. 
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9 Nové nastavenie Ďalšie údaje o zrážke a Tlač zápočtového listu v type zrážky 

 

Do definície typu zrážky boli doplnené dve nastavenia: 

Ďalšie údaje o zrážke – ak je políčko označené, v zrážke sa zobrazí časť pre zadanie identifikačných údajov 
o zrážke pre potreby zápočtového listu. 

 

Tlač zápočtového listu – ak je políčko označené, zrážka a údaje o nej sa zapíšu do zápočtového listu do 
prehľadu Zrážky zo mzdy. 

 

Nové nastavenia majú po update nastavené tieto typy zrážok: Exekúcia %, Exekúcia suma, Výživné, Exekúcia 
výživné suma, Exekúcia výživné %, Neobmedzené výživné, Neobmedzená exekúcia, Bežné výživné, Dlžné 
výživné (exekúcia 2/3), Exekúcia 2/3, Exekúcia 1/3. 

Užívateľ má možnosť nastaviť tieto vlastnosti aj v inom type zrážky. 

V zozname Typy zrážok sme doplnili zobrazovanie ďalších informácií o nastaveniach, čo uľahčuje prácu 
s touto evidenciou. 

 

10 Ďalšie vylepšenia funkcie Import dochádzky 

V update 8.03 bola rozšírená funkcia Import dochádzky o možnosť importovať údaje na záložky Rola/ 
Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky a Individuálna pracovná doba. V tomto update bola funkcia Import 
dochádzky doplnená o ďalšie drobné úpravy: 

1. Sprehľadnilo sa užívateľské rozhranie funkcie Import dochádzky vytvorením samostatných volieb pre 
spracovanie importu a pre definovanie vlastností importu. Vstupom do voľby Import dochádzky sa zobrazia 
voľby: 
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- Spracovanie importu – vo voľbe sa nachádza zoznam Záznamy o importoch s funkciami pre 
spracovanie importu, 

- Definície importu - vo voľbe sa nachádza Zoznam definícií importu dát, kde užívateľ vytvára a upravuje 
definície importu. 

 

Rovnaká úprava bola realizovaná aj vo voľbe Import dát. 

2. Pri importe sa údaje na záložky Dochádzkové odchýlky a Individuálna pracovná doba zapíšu aj v prípade, 
že mzdový kalendár ešte nie je inicializovaný. 

3. Ak je kalendár inicializovaný, pri importe sa údaje zapíšu na záložky, a následne aj do mzdového kalendára 
(po importe nie je potrebné spúšťať inicializáciu). 

4. Rovnako ako pri importovanej kalendárnej zmene alebo mzdovej položke je možné aj pri dochádzkovej 
odchýlke a turnusovej zmene hromadne odstrániť naimportované záznamy vstupom do Záznamu o importe 
dochádzky, označením záznamov a kliknutím na tlačidlo Odstrániť. 

 

UPOZORNENIE: Import dochádzky a ani odstránenie položiek importu dochádzky nespúšťa automaticky 
prepočet mzdy. Po spustení týchto operácií nezabúdajte na prepočet mzdy, aby vypočítaná mzda 
zodpovedala údajom v mzdovom kalendári. Najvhodnejšie je po skončení spracovania miezd, skôr než 
spustíte spracovanie jednotlivých výstupov, ešte raz spustiť hromadný prepočet miezd. 

5. Definovanie importu dochádzky má niekoľko pravidiel, ktoré sú ošetrené validáciou definície pri ukladaní. 

Pri výbere položky vo formáte času v políčku Trvanie dochádzkovej zmeny (ide o uvádzanie trvania časového 
intervalu v hodinách a minútach, napr. 3:45 hod) nie je možné do definície pridať import záznamov na záložky 
Dochádzkové odchýlky a Individuálna pracovná doba, ale len import priamo do Kalendára výberom položky 
Kalendára zmena (Kalendár). Ak užívateľ túto podmienku poruší, systém ho na pokus o chybné definovanie 
importu upozorní. 
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Pri výbere položky v desatinných číslach alebo od – do v políčku Trvanie dochádzkovej zmeny (ide 
o uvádzanie trvania časového intervalu v tvare desatinného čísla, napr. 3,75, resp. o uvádzanie intervalu od-
do v hodinách a minútach, napr. od 8:00 do 11:45) nie je možné v jednej definícii pridať import záznamov do 
Kalendára aj import záznamov na záložky Dochádzkové odchýlky a Individuálna pracovná doba. Ak užívateľ 
túto podmienku poruší, systém ho na pokus o chybné definovanie importu upozorní. 

 

Inými slovami, ak je v definícii nastavené vo formáte času, do definície sa môžu pridávať len položky 
Kalendárna zmena (Kalendár) a Mzdová položka (Ručná úprava mzdy). Ak je v definícii nastavené 
v desatinných číslach alebo od – do, do definície sa môžu pridávať buď len položky Kalendárna zmena 
(Kalendár) a Mzdová položka (Ručná úprava mzdy), alebo len položky Dochádzková odchýlka (Dochádzkové 
odchýlky), Turnusová zmena (Individuálna pracovná doba) a Mzdová položka (Ručná úprava mzdy). 

11 Rozšírenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola o import z Osobnej karty 

Funkcia Import do evidencie Osoba a Rola, ktorá bola do systému zapracovaná v update 8.02, bola rozšírená 
o import zo súboru Osobná karta. 

 

V súčasnej dobe je teda možné importovať hromadne údaje viacerých zamestnancov, alebo importovať údaje 
jediného zamestnanca z tzv. Osobnej karty. Rozdiel je len v použitom importnom xlsx súbore. 

Kliknutím na tlačidlo Súbor pre hromadný import si užívateľ stiahne prázdny súbor vo formáte xlsx, ktorý je 
určený na vyplnenie údajov pre import viacerých záznamov - zamestnancov. 

Kliknutím na tlačidlo Osobná karta si užívateľ stiahne prázdny súbor vo formáte xlsx, ktorý je určený na 
vyplnenie údajov pre import jediného zamestnanca. Tento súbor môže personalistom slúžiť ako vstupná 
Osobná karta zamestnanca, v ktorej zamestnanec vyplní údaje v riadkoch vyznačených zelenou farbou – 
údaje evidencie Osoba, a personalista následne doplní údaje vyznačené oranžovou farbou – údaje evidencie 
Rola. Následne je možné formulár tlačiť. 
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Súbor Osobná karta obsahuje list FORM, na ktorom je formulár na vyplnenie údajov. Import údajov sa 
nerealizuje z listu FORM, ten slúži len ako formulár na vyplnenie údajov novým zamestnancom, 
resp. personalistom. Import sa realizuje zo skrytého listu IMPORT. 

 

Je to rovnaký list ako v súbore pre hromadný import, len údaje sa do neho vpisujú pomocou vzorcov po ich 
zápise na list FORM. Preto nikdy nerobte úpravy na liste IMPORT. 

 

Niektoré údaje na liste FORM sa zadávajú výberom zo zoznamu. To, v ktorom políčku sa nachádza zoznam 
pre výber, informuje text vedľa vyberte zo zoznamu. Užívateľovi sa vtedy kliknutím do políčka zobrazí šípka 
na konci políčka, a po kliknutí na šípku sa zobrazí zoznam pre výber. Zdrojom údajov pre výber sú tabuľky 
pripravené na jednotlivých listoch súboru xlsx. Tieto listy sú všetky okrem listu Obrazy turnusov skryté. 

 

Odkrytý list Obrazy turnusov slúži pre prípad, že užívateľ potrebuje rozšíriť zoznam pracovných kalendárov, 
ktoré definoval vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Obrazy turnusov a Turnusy. Odkrytím ďalších listov si užívateľ 
môže doplniť aj ďalšie zoznamy: Štáty – pre zadanie štátnej príslušnosti alebo štátu trvalého bydliska, 
Dovolenky – pre zadanie skupiny dovoleniek. To, ako rozšíriť zoznam položiek v tabuľke (a teda v zozname 
formulára), alebo ako odkryť skrytý list je popísané v pomôcke Import osoby a role v kapitole Doplnenie údajov 
do číselníkov vzorového importného súboru Osobná karta. 

V súvislosti s vyššie popísanými úpravami bola aktualizovaná pomôcka Import osoby a role, ktorá je k 
dispozícii priamo vo funkcii Import do evidencie Osoba a Rola vo voľbe Popis funkcie. 

12 Možnosť nastaviť v PAM položke minimálnu a maximálnu hodnotu 

Do definície PAM položky bola dopracovaná možnosť nastaviť minimálnu, resp. maximálnu hodnotu, ktorú má 
výsledok výpočtu dosahovať. Pred updatom 8.04 bolo možné v definícii PAM položky nastaviť len maximálnu 
sumu výsledku výpočtu (pôvodné políčko Maximálna hodnota). 
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V update 8.04 bola kontrola rozšírená nielen o možnosť zadať minimálnu hodnotu výsledku výpočtu ako sumu, 
ale aj o možnosť zadať pre minimálnu, resp. maximálnu hodnotu spôsob výpočtu. 

 

Napr. podľa novely zákona č. 553/2003 patrí zamestnancovi príplatok za sobotu a nedeľu v sume 30 % 
hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok v sume ustanovenej Zákonníkom práce, čo pre 
príplatok za sobotu predstavuje sumu 25 % (od 1.5.2019 v sume 50 %) minimálnej mzdy v eurách za hodinu, 
a pre príplatok za nedeľu sumu 50 % (od 1.5.2019 v sume 100 %) minimálnej mzdy za hodinu. To znamená, 
že ak má zamestnanec tak nízky funkčný plat, že výpočet podľa Zákonníka práce dáva vyšší výsledok, vyplatí 
sa mu príplatok vypočítaný podľa Zákonníka práce. 

13 Oprava chýb 

13.1 Oprava chyby vo výpočte vymeriavacieho základu pri vzniku ME stav pracuje – poberá 
materské počas mesiaca, ak rola vznikla skôr 

Bola opravená chyba vo výpočte odvodov na sociálne poistenie v prípade, že ME stav pracuje – poberá 
materské vznikol neskôr ako pracovný pomer, a zároveň ME stav vznikol počas mesiaca. V praxi môže 
k takejto situácii dôjsť v prípade, že zamestnanec má napr. dva pracovné pomery u dvoch zamestnávateľov, 
ale len z jedného požiada o dávku materské. V tomto prípade sa vymeriavací základ na odvody, okrem 
úrazového poistenia, kráti o dni, za ktoré zamestnanec nie je povinný platiť odvody (má vylúčenú dobu z titulu, 
že z iného pracovného pomeru poberá dávku materské). 

Príklad: 

Pracovný pomer začal 1.1.2018. Zamestnanec mal povinnosť platiť odvody do všetkých fondov sociálneho poistenia. Od 
15.2.2018 začal zamestnanec z iného pracovného pomeru u iného zamestnávateľa poberať dávku materské. Vo februári 
mal príjem 1040 eur, ktorý sa považuje za príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. 

Pri výpočte odvodov je potrebné vypočítať pomernú časť vymeriavacieho základu pripadajúcu na obdobie od 1. do 
14.2.2018, t.j. 14 kalendárnych dní, kedy ešte zamestnanec mal povinnosť platiť odvody do všetkých fondov sociálneho 
poistenia. 

1040 : 28 = 37,14 (po zaokrúhlení na 2 DM nadol) 

37,14 x 14 = 519,96 

Z vymeriavacieho základu 519,96 eura sa vypočítajú odvody na nemocenské, starobné, invalidné, garančné 
poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity. Z vymeriavacieho základu 1040 eur sa vypočítajú 
len odvody na úrazové poistenie. 

Prečo v tomto prípade dochádza ku kráteniu vymeriavacieho základu, a prečo sa vymeriavací základ nekráti 
v obdobnej situácií, ak by mal zamestnanec zadaný ME stav materská dovolenka? Rozdiel medzi situáciou, 
kedy je zadaný ME stav pracuje – poberá materské, a situáciou, kedy je zadaný ME stav  materská dovolenka 
je v tom, že pri ME stave pracuje – poberá materské sa mzda zamestnanca nekráti (ME stav pracuje – poberá 
materské nie je obdobie, kedy zamestnanec nepracuje, preto sa ani nezapisuje do mzdového kalendára), a 
príjem, vstupujúci do vymeriavacieho základu pripadá na celý kalendárny mesiac. Keďže však má 
zamestnanec od 15.2.2018 vylúčenú dobu na platenie poistného, je potrebné z dosiahnutého vymeriavacieho 
základu určiť tú pomernú časť, ktorá pripadá na obdobie, kedy je povinný platiť odvody, teda pomernú časť, 
pripadajúcu na obdobie od 1. do 14.2.2018. Pri ME stave materská dovolenka sa mzda zamestnanca kráti 
o dni materskej dovolenky (ME stav materská dovolenka je obdobie, kedy zamestnanec nepracuje, toto 
obdobie sa zapisuje do mzdového kalendára). Preto aj príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu pripadá 
len na tú časť kalendárneho mesiaca, kedy zamestnanec pracoval. 

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

 


