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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Odvodová úľava poberateľov dôchodkov platná od 1.7.2018 

S platnosťou od 1. júla 2018 si môže dôchodca pracujúci na dohodu uplatniť rovnakú odvodovú úľavu ako 
študenti na dohodu o brigádnickej práci študentov, t. j. určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na 
dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade, že 
príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu-dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 
200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. 
Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca-dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a 
je povinne dôchodkovo poistený. 

Výnimka sa týka poberateľa: 

- starobného dôchodku, 

- predčasného starobného dôchodku, 

- invalidného dôchodku, 

- výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, 

- invalidného výsluhového dôchodku, 

ktorý pracuje na: 

- dohodu o vykonaní práce, 

- dohodu o pracovnej činnosti. 

Novinkou oproti právnemu stavu účinnému do 30. júna 2018 je skutočnosť, že na dohodu s uplatnenou 
výnimkou bude môcť pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna 
poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku. Poberateľ predčasného starobného dôchodku 
tak bude môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z 
tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2400 eur, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného 
starobného dôchodku. V nasledujúcom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby 
sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý pracuje na dohodu s uplatnenou výnimkou vyplácal 
dôchodok, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z 
inej zárobkovej činnosti. 

Nová formulárová zostava UFZ014 Tlačivo na uplatnenie výnimky na platenie DP u DoVP a DoPČ 
poberateľa dôchodku 

Dôchodca-dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení 
výnimky, resp.  o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si v tom istom kalendárnom mesiaci 
neuplatňuje výnimku súčasne u iného zamestnávateľa. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová 
úľava – DÔCHODCOVIA) na splnenie týchto povinností sme zapracovali do vzorovej formulárovej zostavy 
UFZ014 Tlačivo na uplatnenie výnimky na platenie DP u DoVP a DoPČ poberateľa dôchodku, ktorá je 
dostupná vo voľbe Personálne údaje/ Formulárové zostavy. Zostava má nastavenú skupinu zostavy pre rolu 
osoby, čo umožňuje užívateľovi spracovať zostavu z hlavičky evidencie Personálne údaje/ Rola. V tlačive sú 
vyplnené len identifikačné údaje zamestnanca a organizácie, ostatné údaje, ako napr. vznik dohody, na ktorú 
si chce zamestnanec uplatniť úľavu, si musí zamestnanec v rámci čestného vyhlásenia vyplniť sám. 

UPOZORNENIE: Ak dohoda vznikla pred 1.7.2018 a trvá aj po 1.7.2018, a dôchodca si chce na túto dohodu 
uplatniť výnimku už od 1.7.2018, musí to oznámiť písomne zamestnávateľovi najneskôr 30.6.2018. Ak 
dôchodca oznámi uplatňovanie výnimky na trvajúcu dohodu až 1.7.2018, zamestnávateľ uplatní výnimku až 
od 1.8.2018. 

Možnosť zadať dohodárovi - poberateľovi dôchodku uplatnenie výnimky na platenie DP 

Pri špecifikácii dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti je na záložke Rola/ Identifikácia/ 
Základné údaje dostupné políčko Uplatniť výnimku na platenie DP. Políčko je dostupné bez ohľadu na to, či 
ide o poberateľa dôchodku, alebo nie, ale ak užívateľ políčko označí na roli, ktorej osoba nemá zadaný 
príslušný dôchodok oprávňujúci uplatniť si odvodovú úľavu, systém na túto skutočnosť upozorní hlásením pri 
ukladaní údajov: „Uplatnili ste výnimku na platenie DP u zamestnanca, ktorý na ňu nemá nárok. Skontrolujte 
zadanie dôchodku.“ 
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Nová verzia RLFO platná od 26. júna 2018 

Sociálna poisťovňa na svojom portáli elektronických služieb zverejnila novú verziu XSD schémy (v2018) pre 
RLFO. Nová verzia bola do produkcie nasadená 26.6.2018. 

Zmena spočíva v rozšírení číselníka zamestnancov (typZEC) pre dohody s uplatnenou výnimkou: 

33/ZECD1B – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem 

44/ZECD1NB – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem 

55/ZECD2B - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem 

66/ZECD2NB - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem 

a pre doprihlasovanie/odhlasovanie dôchodkového poistenia: 

19/ZECD1DPP – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem 

20/ZECD1DPN – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem 

21/ZECD2DPP – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem 

22/ZECD2DPN – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem 

V tejto súvislosti bolo do systému dopracované spracovanie RLFO aj pre dohody s uplatnenou výnimkou. 

UPOZORNENIE: Ak si zamestnanec, ktorého dohoda vznikla pred 1.7.2018, uplatnil od 1.7.2018 odvodovú 
úľavu, zamestnávateľovi stačí podať RLFO až pred odoslaním mesačného výkazu, resp. výkazu poistného 
a príspevkov, a to podľa dosiahnutého príjmu: 

- ak bude splnená podmienka príjmu, odošle sa RLFO – odhláška z dôchodkového poistenia (kód 19, 20, 
21, resp. 22) k 30.6.2018, 

- ak nebude splnená podmienka príjmu, potom nie je potrebné posielať RLFO (pretože napriek uplatnenej 
výnimke dôchodkové poistenie trvá). Vo výkaze sa vykáže aj dôchodkové poistenie, ale z rozdielu VZ 
a sumy 200 eur. 

Automatické vytváranie prihlášok a odhlášok dôchodkového poistenia bude zapracované rovnako ako 
u DoBPŠ, t.j. bude sa vyhodnocovať hodnota položky SME60109 DP dohody s výnimkou. Výpočet položky 
SME60109 bude zapracovaný do systému v update 8.07, ktorý bude u zákazníkov realizovaný koncom júla 
2018. 

Pre potreby situácie, že dohoda vznikla pred 1.7.2018, zamestnanec si od 1.7.2018 uplatnil výnimku na 
platenie DP a zamestnávateľ už vopred vie, že zamestnanec splní podmienku príjmu, je v systéme 
zapracovaná výnimka pre vytvorenie odhlášky z dôchodkového poistenia k 30.6.2018 aj bez vypočítanej 
položky v mzde SME60109. 

1.2 Potvrdenie o zdaniteľnom príjme platné od 1.6.2018 

Na stránke Finančnej správy SR bolo zverejnené nové tlačivo potvrdenia o zdaniteľnom príjme, ktoré reaguje 
na zmeny v Zákone o dani z príjmov v súvislosti s odmenami pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a pri 
príležitosti obdobia vianočných sviatkov. V tejto súvislosti bola zapracovaná nová verzia potvrdenia 
o zdaniteľnom príjme platná pre rok 2018. Tlačivo prešlo výraznými zmenami, preto odporúčame prečítať si 
poučenie k potvrdeniu. 

1.3 Nové položky príplatkov vyplácaných dohodárom od 1.5.2018 

Na základe viacerých podnetov od zákazníkov boli do systému dopracované položky príplatkov pre dohodárov 
s rovnakými výpočtami a nastaveniami ako pre zamestnancov: 

SMF1032107 Príplatok - soboty - vyšší - pre dohody 

SMF1032108 Príplatok - soboty - nižší - pre dohody 

SMF1032109 Príplatok - nedele - vyšší - pre dohody 

SMF1032110 Príplatok - nedele - nižší - pre dohody 

SMF1032306 Príplatok – noč. zm. - vyšší - pre dohody 

SMF1032307 Príplatok – noč. zm. - rizik. práca - pre dohody 

SMF1032308 Príplatok – noč. zm. - nižší - pre dohody 

SMF1032309 Príplatok - škodl. prostr. - pre dohody 

Každá z položiek má vytvorenú vlastnú PAM položku a hodinovú položku s rovnakým názvom a číslom kódu. 

UPOZORNENIE: Tieto položky odporúčame používať len u dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
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2 Priečinok Dočasné súbory užívateľa 

Voľba Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Súbory užívateľa bola premenovaná na Dočasné súbory 
užívateľa. Tento názov výstižnejšie charakterizuje účel tejto voľby. Je to miesto - priečinok, kde má užívateľ 
možnosť dočasne si uložiť súbory spracované v systéme Humanet. Táto voľba nie je určená na archiváciu 
spracovaných súborov. Tú si užívateľ vykonáva na vlastných dátových nosičoch – na pevnom disku notebooku 
alebo počítača, na USB alebo na pevnom externom disku a pod. 

2.1 Funkcia automatického odstraňovania súborov z priečinka Dočasné súbory užívateľa pri 
spustení prechodu do nového obdobia spracovania miezd 

Do funkcie prechodu do nového obdobia spracovania miezd bola zapracovaná funkcia automatického 
odstraňovania súborov starších ako 30 dní. 

Príklad: ak by sa prechod do nového obdobia spracovania miezd spustil 27.6.2018, systém odstráni všetky 
súbory staršie ako 30 dní, t.j. všetky súbory uložené pred 28.5.2018, o čom užívateľa, ktorý spustil prechod, 
informuje aj hlásenie zo spracovania. 

 

Hlásenie o počte odstránených súborov vidí len užívateľ, ktorí spustil prechod, a v informácii sa uvádza počet 
všetkých odstránených súborov. Funkcia automatického odstraňovania súborov odstráni súbory všetkých 
užívateľov, ktorí kedy v systéme spustili spracovanie výstupu, ktorý sa ukladá do priečinka, a tieto súbory 
ponechali v priečinku. 

O tom, že súbory budú odstraňované vždy pri spustení prechodu do nového obdobia spracovania miezd je 
každý užívateľ informovaný v samotnom priečinku Dočasné súbory užívateľa, kde vidí nielen úhrnnú veľkosť 
súborov, ktoré má uložené v priečinku, ale aj informáciu o automatickom odstránení pri prechode do nového 
obdobia spracovania miezd. 

 

Pri opakovanom prechode do už existujúceho obdobia spracovania miezd sa funkcia automatického 
odstraňovania súborov nespustí. 

Dôvodom, prečo sme pristúpili k automatizovanému uvoľňovaniu miesta na disku je potreba zachovať 
štandardnú rýchlosť odozvy systému, ktorá sa môže znižovať zväčšovaním objemu dát uložených na serveri, 
a to predovšetkým po zapracovaní možnosti ukladať do priečinka aj súbory vo formáte pdf a xlsx, ktoré sú 
rádovo niekoľkonásobne väčšie, ako xml súbory výkazov exportované a ukladané do priečinka v minulosti. 

Užívateľ má v priečinku vo voľbe Doplnky/ Uložiť označené k dispozícii funkciu hromadného ukladania 
súborov. Funkcia vytvorí súbor zip, v ktorom označené súbory roztriedi do samostatných priečinkov podľa 
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typu. Súbor zip si užívateľ uloží na požadované miesto na svojom disku. Viac o funkcii si môžete prečítať 
v užívateľskej príručke Humanet – personalistika a mzdy v kapitole 2. a 3. 

3 Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MRP (dbf) 

Do spracovateľov účtovného dokladu bol doplnený nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre 
účtovníctvo MRP (dbf) 

3.1 Špecifické požiadavky na definíciu účtovného dokladu 

Vzhľadom na štruktúru dbf súboru požadovanú softvérom MRP bude definovanie účtovného dokladu odlišné 
od definovania účtovného dokladu pre potreby spracovania ostatných exportov do účtovníctva. 

1. Každý riadok účtovného dokladu musí v políčku Externý identifikátor obsahovať kód mzdovej položky 
systému MRP, a v políčku Názov názov mzdovej položky systému MRP. 

 

 

 

To pre užívateľa znamená určiť každej položke systému Humanet, ktorá bude súčasťou rozúčtovania, 
príslušnú položku programu MRP. 

 

2. Ak je potrebné rozbiť riadok účtovného dokladu na jednotlivých zamestnancov, napr. u položky HRUBÁ 
MZDA, musí sa zadať nielen triediace kritérium Priezvisko a meno, čo sa používa štandardne pre exporty do 

http://www.humanet.sk/prirucky-navody/zobrazit/mzdy-a-personalistika-8
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ostatných účtovných programov, ale aj triediace kritériá Osobné číslo a Číslo roly a to bez ohľadu na to, či sa 
parameter rozúčtovania Číslo role v mzde vyhodnocuje, alebo nie. 

 

Ak je potrebné riadok účtovného dokladu rozbiť ešte aj na stredisko/útvar, tak sa pridá aj triediace kritérium 
Nákladový útvar - kód, resp. Nákladové stredisko – kód, podľa toho, ktorá evidencia z organizačnej schémy 
sa používa pre rozúčtovanie mzdových nákladov. 

Ak riadok účtovného dokladu nie je potrebné rozbiť (lebo sa uvádza v súčte za celú organizáciu), nezadá sa 
žiadne triediace kritérium, napr. u položky NEMOCENSKÉ POISTENIE za organizáciu. 

 

3.2 Špecifické požiadavky na nastavenie prevodového mostíka spracovateľa 

Pri výbere spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MRP (dbf) sa otvorí formulár Export 
účtovného dokladu pre účtovníctvo MRP (dbf), v ktorom je časť Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva. 
V prípade exportu účtovného dokladu do systému MRP sa v tejto časti musia nastaviť do jednotlivých políčok 
údaje tak, ako je uvedené na obrázku, aby systém správne vyplnil údaje do príslušných stĺpcov účtovného 
dokladu. Do políčka ID_ZAMEST sa musí nastaviť triediace kritérium Číslo role, do políčka OSCISLO triediace 
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kritérium Osobné číslo a do políčka PRIEVISKO a MENO triediace kritérium Priezvisko a meno. Ak sa používa 
aj triediace kritérium Nákladový útvar - kód, resp. Nákladové stredisko – kód), to sa nastaví do políčka 
STREDISKO. Položky, ktoré sa zobrazia v políčkach prevodového mostíka, sú triediace kritériá zadané 
v riadkoch definície účtovného dokladu. 

 

 

Údaje do stĺpcov ID_ZAMEST a OSCISLO sa zapíšu nasledovne: 

I. Ak sa v databáze evidujú zamestnanci len s osobným číslom, do oboch stĺpcov sa zapíše osobné číslo. 

 

 

Údaj sa čerpá z parametra rozúčtovania Osobné číslo, ktorý sa zapisuje do vypočítanej mzdy. 

 

 

II. Ak sa v databáze evidujú zamestnanci s osobným číslom aj s číslom role, do stĺpca ID_ZAMEST sa zapisuje 
Číslo role a do stĺpca OSCISLO sa zapisuje Osobné číslo. Aby sa tak stalo, musia sa dodržať nižšie popísané 
pravidlá. 
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Špecifická požiadavka na číslo role – môže obsahovať len numerické znaky 

Ak sa v databáze evidujú súbežné pomery a zamestnávateľ pri evidencii používa aj Číslo role, aby sa Číslo 
role mohlo zapisovať do stĺpca ID_ZAMEST, musí obsahovať len numerické znaky, ako to vyžaduje formát 
stĺpca (ID_ZAMEST,N,7,0). 

 

 

Aby sa číslo role zapisovalo do účtovného dokladu, musí byť v systémovej výplatnej páske zapísaný 
parameter rozúčtovania Číslo role. Aby sa tento parameter do pásky zapísal, musí užívateľ v parametri Číslo 
role vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Parametre rozúčtovania označiť políčko Použiť pre výplatné pásky, 
a následne spustiť prepočet miezd, čím sa „zapnutý“ parameter zapíše do systémovej výplatnej pásky. 

 

 

3.3 Spracovanie exportu účtovného dokladu 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva sa nachádza niekoľko vzorových 
účtovných dokladov. Tieto doklady nie sú použiteľné pre export do účtovného programu MRP. Užívateľ si musí 
definíciu účtovného dokladu pripraviť sám. V budúcom update plánujeme vytvoriť užívateľom jeden vzorový 
účtovný doklad špeciálne pre export do účtovníctva MRP. 

Kliknutím na ikonu tlačiarne v riadku s nadefinovaným účtovným dokladom 
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sa zobrazí zoznam spracovateľov, kde sa klikne na spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo 
MRP (dbf). 

 

Otvorí sa formulár Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MRP, kde sa do políčka Názov súboru vpíše 
názov exportného súboru. Kliknutím na tlačidlo Spracovať sa vygeneruje dbf súbor, ktorý sa uloží do priečinka 
Dočasné súbory užívateľa, kam sa užívateľ dostane pomocou tlačidla Zobraziť exportované súbory. 

 

Vyexportovaný súbor sa uloží na disk kliknutím na tlačidlo Uložiť. 

 

4 Rozšírenie funkcie Import dát o nové typy importu Útvar, Pracovné miesto a Funkcia 

Do funkcie Import dát boli doplnené tri nové typy importu: S002701, Útvar, S002703, Pracovné miesto a 
S002704, Funkcia. Pomocou týchto typov importu má užívateľ možnosť hromadne meniť údaje v existujúcich 
položkách číselníkov Útvary, Pracovné miesta a Funkcie vo voľbe Pomocné dáta PAM. Funkcia mení údaje 
aktívnych aj neaktívnych položiek číselníka, ak sú zmeny súčasťou importného súboru. Pomocou nových 
typov importu nie je možné importovať nové položky uvedených číselníkov. 

Definícia importu je obdobná ako u iných typov importu do evidencie Osoba alebo Rola. 
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Príklad definície importu typu Útvar: 

 

Pri tomto type importu má užívateľ možnosť vytvoriť si prázdny importný súbor kliknutím na Nový import/ 
Vytvoriť nový súbor pre import. V súbore budú všetky aktívne aj neaktívne položky príslušného číselníka. 

Príklad vyplneného importného súboru pre typ importu Útvary: 

 

5 Nový dátový parameter užívateľských zostáv 

Do skupiny dátových parametrov S003751, Osoba bol doplnený nový parameter Tituly, priezvisko, meno, 
tituly, ktorý v databázach, kde sa v evidencii používajú aj hodnosti, zapíše jediným parametrom do zostavy 
reťazec bez hodnosti (existujúce skupinové parametre obsahovali aj údaj hodnosť). 
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6 Oprava chyby validátora e-mailovej adresy 

Pri pridávaní kontaktu typu e-mailová adresa, napr. na záložku Osobné/ Identifikácia/ Kontakty, validátor 
správnosti štruktúry e-mailovej adresy nedovolil zadať e-mailovú adresu obsahujúcu veľké písmená v časti 
pred zavináčom. 

 

Po oprave validátora možno zadať aj takúto e-mailovú adresu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

