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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nový výkaz preddavkov na zdravotné poistenie platný od 1.6.2018 (za obdobia od mája 
2018) 

V súvislosti so zavedením odvodovej úľavy na zdravotné poistenie z odmeny pri príležitosti letných dovoleniek 
a z odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov bol Ministerstvom zdravotníctva SR vydaný nový výkaz 
preddavkov na zdravotné poistenie platný od 1.6.2018, v ktorom sa v samostatnom stĺpci (tagu) bude 
vykazovať Suma plnenia oslobodená od platenia poistného. To znamená, že tá časť sumy 13. a 14. platu, 
ktorá je oslobodená od platenia poistného, najviac do sumy 500 eur v súčte za všetky pracovné pomery 
u jedného zamestnávateľa, sa nevykáže v stĺpci s vymeriavacím základom, ale v samostatnom stĺpci Suma 
plnenia oslobodená od platenia poistného. 

V tejto súvislosti vydali jednotlivé zdravotné poisťovne svoje verzie listinných verzií výkazov preddavkov. 

http://www.health.gov.sk/?poistne-2018
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Do systému bola zapracovaná nová verzia výkazov preddavkov na zdravotné poistenie v listinnej aj 
v elektronickej podobe, ktorá sa prvý krát použije za máj 2018. 

 

2 Ďalšie úpravy v súvislosti so zavedením pravidiel GDPR 

S účinnosťou od 25. mája 2018 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V tejto 
súvislosti sme v predchádzajúcom update sprístupnili užívateľom funkciu Trvalé odstránenie vybraných 
údajov. V tomto update sme sprístupnili pre užívateľov dve nové funkcie, ukladanie pdf a xlsx súborov 
vybraných zostáv do priečinka Súbory užívateľa vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy, a možnosť 
zaheslovať tieto pdf a xlsx súbory. 

UPOZORNENIE: Súbory vo formáte txt, csv a xml nie je možné zaheslovať. Textové súbory (txt, xml, a pod.) 
nemajú integrovanú možnosť ochrany heslom. Humanet ponúka možnosť šifrovania tohto typu súborov ich 
uložením do priečinka Súbory užívateľa. 

2.1 Ukladanie vybraných pdf a xlsx súborov do priečinka Súbory užívateľa 

Do spracovania vybraných zostáv bolo doplnené označovacie políčko Namiesto zobrazenia uložiť súbor do 
priečinka Súbory užívateľa. 

 

Po označení políčka a spustení spracovania zostavy sa zostava neotvorí v príslušnom programe (Adobe 
Reader, Excel), ale sa uloží do priečinka Súbory užívateľa. Uložiť takto možno pdf a xlsx súbor. 
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Týmto spôsobom možno uložiť pdf, resp. xlsx zostavy z volieb Rekapitulácie, Výplatné pásky, Výkazy (všetky 
typy výkazov) a Riadkové zostavy. 

NÁŠ TIP: Následne označením súborov spolu s exportovanými súbormi výkazov, prevodných príkazov 
a účtovných dokladov môže užívateľ kliknutím na voľbu Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom 
hromadne odoslať vybrané súbory mailom, 

 

pričom ešte pred odoslaním má možnosť tieto súbory zbaliť do zaheslovaného zip súboru. 

 

UPOZORNENIE: Pri spustení spracovania zostavy je políčko vždy prednastavené na neoznačené. Dôvodom 
je, aby užívateľ zbytočne neukladal pdf a xlsx súbory do priečinka Súbory užívateľa, keďže tieto sú niekoľko 
násobne väčšie ako exportné súbory ukladané do priečinka doteraz. V najbližšom update bude do systému 
zapracovaná kontrola na maximálnu veľkosť priečinka Súbory užívateľa pre jednotlivých užívateľov tak, aby 
užívateľ tento priečinok použil len na dočasné ukladanie súborov, a na ich archiváciu používal vlastné úložné 
médiá. 

2.2 Zaheslovanie súboru ukladaného do priečinka Súbory užívateľa 

Pri ukladaní pdf resp. xlsx súboru do priečinka Súbory užívateľa má užívateľ možnosť ukladaný súbor 
zaheslovať. 

 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 4 

NÁŠ TIP: Takto zaheslované súbory možno hromadne uložiť pomocou voľby Doplnky/ Uložiť označené, 

 

kedy systém vytvorí zip súbor s adresármi jednotlivých typov súborov. 

 

3 Nový číselník KOV štatistík TREXIMA pre rok 2018 

Na stránke spoločnosti TREXIMA bol zverejnený nový číselník KOV s kódmi odborov vzdelania, ktoré boli 
ukončené v roku 2018. Tento číselník bol doplnený na záložku Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky v časti 
Číselník KOV pre štatistiku Trexima Mzdy / Platy. 

Žiaľ, dodaný číselník obsahoval až 42 kódov bez názvu odboru (stĺpec name), ktorý je nevyhnutný pri výbere 
jednotlivých údajov pre určenie kódu KOV. Tieto názvy odborov sme nenašli ani v pomôcke zverejnenej na 
stránke spoločnosti TREXIMA. Kódy bez názvu odboru neboli do číselníka KOV v systéme Humanet pridané. 

 

 

NÁŠ TIP: Ak v číselníku KOV na záložke Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky nie je možné vybrať požadovaný 
odbor, vyhľadajte si kód odboru vzdelania na stránke spoločnosti TREXIMA, a tento kód vpíšte ručne na 
záložku Štat. číselníky. Označte políčko Zadať KOV ručne, a do zobrazeného políčka KOV vpíšte kód. 

 

4 Rozšírenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola 

V update 8.04 boli do systému zapracované nové údaje v evidencii Rola: typ zákona pre odmeňovanie Zákon 
o športe, skupina dovoleniek Nárok profesionálneho športovca a označovacie políčko Uplatniť výnimku na 
platenie DP u špecifikácie role doh. brig. štud. V tomto update sme o tieto údaje rozšírili ako súbory pre import, 
tak samotnú funkciu Import do evidencie Osoba a Rola. 

https://zbery.trexima.sk/kov
https://zbery.trexima.sk/kov
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5 Zapracovanie výpočtu doplatku do minimálnej mzdy u profesionálneho športovca 

V update 8.04 bola do systému zapracovaná legislatíva výpočtu mzdy profesionálneho športovca podľa 
Zákona o športe a ostatných súvisiacich zákonov. 

V tomto update sme upravili výpočet položky SMH60105 Skutočné hodiny (pre doplatok do minimálnej mzdy) 
vstupujúcej do výpočtu doplatku do minimálnej mzdy tak, aby sa do nej zahrnuli aj hodiny čerpania dovolenky, 
keďže profesionálnemu športovcovi patrí za čerpanie dovolenky mzda. 

Príklad: Profesionálny športovec má dohodnutú mzdu 450 €. V mesiaci čerpal týždeň dovolenky. Keďže za 
čerpanie dovolenky patrí profesionálnemu športovcovi mzda, v mzde sa mu vypočíta mzda za odpracovanú 
dobu a čas dovolenky v sume 450 € a doplatok do minimálnej mzdy 30 €. 

V rovnakom prípade zamestnanca podľa Zákonníka práce by sa za čerpanie dovolenky vypočítala náhrada 
mzdy, v ktorej by sa zohľadnila výška priemerného hodinového zárobku najmenej v sume minimálnej mzdy, 
a za odpracované hodiny (bez hodín dovolenky) by sa vypočítala pomerná časť mzdy a doplatku do 
minimálnej mzdy. 

6 Oprava chýb 

6.1 Oprava chyby pri pridávaní platby z jedného príkazu do druhého 

Bola opravená chyba, ktorá neumožňovala z už spracovaného príkazu na úhradu pridávať platbu do iného 
príkazu na úhradu. Za spracovaný príkaz sa považuje príkaz, ktorý má vyplnený údaj Spracované, t. j. bol 
aspoň raz spracovaný do výstupného súboru pre banku. 

 

NÁŠ TIP: Potrebujete pridať platbu z príkazu na úhradu za predchádzajúci mesiac do príkazu na úhradu za 
tento mesiac (napr. preto, že platba z nejakého dôvodu nebola realizovaná)? Postupujte nasledovne: 

1. Vstúpte cez pero do príkazu na úhradu (voľba Platobné operácie/ Bankové operácie/ Úhrada príkazov na 
úhradu), kliknite na tlačidlo Znovu otvoriť, čím sa príkaz na úhradu sprístupní na editáciu. 

2. Kliknite na tlačidlo Pridať, a vo formulári Požiadavky na platby v políčku Dávka vyberte príslušnú dávku 
podľa dátumu a času vygenerovania príkazu, z ktorého chcete platbu pridávať. Zobrazí sa zoznam všetkých 
platieb dávky, z ktorých označte len tie, ktoré chcete pridať do nového príkazu na úhradu, a kliknite na tlačidlo 
Zapísať. 

 

Skontrolujte, že sa platba pridala do upravovaného príkazu na úhradu. 

 



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 6 

3. Pre uzamknutie zoznamu platieb v upravenom príkaze môžete kliknúť na tlačidlo Ukončiť a tlačidlom 
Zapísať všetky zmeny uložíte. Ďalej pokračujte štandardným spôsobom. 

6.2 Oprava chyby importu pdf, csv a dbf súboru 

Bola opravená chyba načítavania súborov vo formáte csv a dbf, ktoré sa používajú vo funkcii Import dát 
a Import dochádzky. Tiež bola opravená chyba, ktorá sa mohla prejaviť pri načítaní súboru vo formáte pdf, 
ktorý vznikol skenovaním dokumentu. 

6.3 Oprava chyby zalomenia textu v súbore xlsx účtovného dokladu 

Bola opravená chyba v spracovaní účtovného dokladu vo formáte xlsx (určený pre tlač), ktorá sa prejavovala 
tak, že sa riadok neprispôsobil výške zalomeného textu. 

 

 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4VQ-v4AkJE

