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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 30. október 2018 – jednorazový sviatok 

Novelou Zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorá síce bola 
schválená v parlamente a postúpená do redakcie, ale v Zbierke k dátumu vydania updatu 8.08 ešte 
zverejnená nebola, bol pre rok 2018 prijatý jednorazový štátny sviatok 30. október 2018 pri príležitosti 100. 
výročia Deklarácie slovenského národa. V tejto súvislosti bol tento sviatok pridaný do mzdového kalendára. 

Úpravu sme do tohto updatu zahrnuli kvôli modulu Dochádzka. 

1.2 Kalendár pre rok 2019 

Do systému bol zapracovaný kalendár pre rok 2019. 

2 Aktualizované príručky mzdového modulu systému Humanet 

Na stránke www.humanet.sk v sekcii Podpora/ Príručky a návody a v programe vo voľbe Pomocník/ 
Dokumentácia boli zverejnené tieto aktualizované príručky: 

Ako začať – Personalistika a mzdy, v. 9.3 

Ako začať – vytváranie zostáv, v. 3.4 

Mzdové položky v systéme Humanet, v. 3.3 

Humanet – personalistika a mzdy, v. 9.2, I. časť 

Humanet – personalistika a mzdy, v. 9.2, II. časť 

3 Aktualizované príspevky v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy 

Na stránke www.humanet.sk v sekcii Podpora/ Mzdový a účtovný poradca boli aktualizované príspevky: 

Rozhodné obdobie pre denný vymeriavací základ; 

PAM a mzdové položky, výpočet priemerného zárobku v systéme Humanet (verejný záujem); 

a pridaný nový príspevok: 

Výpočet dôchodkového veku. 

4 Predčasný starobný dôchodca pracujúci na dohodu a nemoc 

S platnosťou od 1.7.2018 sa aj dohody predčasných starobných dôchodcov posudzujú na účely zdravotného 
a sociálneho poistenia ako dohody dôchodcov. Medzi iným tieto osoby nie sú povinne nemocensky poistené 
a teda nemajú nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Rovnako ako u ostatných 
poberateľov dôchodkov systém síce zapíše nemoc do každej z rolí, ale následne posúdi, že za danú rolu nemá 
vypočítať náhradu. 

 

V rámci updatu boli do tejto metódy „nespustenia výpočtu náhrady“ k už zaradeným typom dôchodku: 
starobný, invalidný, invalidný výsluhový, výsluhový – dôchodkový vek pridané aj typy dôchodku starobný 
predčasný a starobný predčasný – pozastavené vyplácanie. 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
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5 UPOZORNENIE pre užívateľov, ktorí využívajú systém Humanet cez portál 
www.humanet.sk – po novom možno zmeniť heslo pre vstup do databáz už len cez 
registráciu na portáli 

Užívatelia, ktorí využívajú systém Humanet cez portál www.humanet.sk budú môcť po update 8.08 meniť 
prístupové heslo do databázy už len cez svoju registráciu na portáli. 

 

Voľby na zmenu hesla priamo z databázy programu boli pre týchto užívateľov skryté. 

   

6 Aktualizácia metódy automatického vyhodnocovania dátumu v type dôchodku nárok na 
starobný dôchodok 

Na záložku Osobné/ Poistenia/ Dôchodky má užívateľ možnosť pridať položku nárok na starobný dôchodok. 
V tejto položke systém vyhodnocuje dátum predpokladaného odchodu do starobného dôchodku. V update 
8.08 sme metódu vyhodnocovania aktualizovali podľa legislatívnych zmien platných od 1.1.2017 na základe 
opatrenia č. 269/2016, ktorým sa určuje dôchodkový vek v roku 2017 (62 rokov a 76 dní) a opatrenia č. 
227/2017, ktorým sa určuje dôchodkový vek v roku 2018 (62 rokov a 139 dní). Zároveň boli aktualizované 
dátumy v už zadaných položkách nárok na starobný dôchodok na aktívnych osobách. 

V súčasnej dobe nie je možné podľa platnej legislatívy určiť dôchodkový vek všetkým osobám. O tejto 
skutočnosti informuje aj kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku dostupná na stránke 
Sociálnej poisťovne.  

 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/
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Obdobne sme rovnakú situáciu ošetrili aj v systéme Humanet. V prípade osoby, u ktorej podľa aktuálne platnej 
legislatívy nie je možné určiť dôchodkový vek, systém dátum nevypočíta, pričom zobrazí informáciu Podľa 
platnej legislatívy nie je možné určiť dôchodkový vek. Po uložení tohto údaju sa v stĺpci Platí od zobrazujú 
otázniky. Tento postup sme použili, aby mal užívateľ možnosť oddeliť osoby, ktorým nie je ešte možné určiť 
dôchodkový vek od osôb, ktorým už dôchodkový vek možno určiť. 

   

Otázniky sa v tomto prípade zobrazia aj v riadkových, resp. formulárových zostavách pri použití dátového 
parametra Platnosť od u dôchodku typu nárok na starobný dôchodok. 

 

V prílohe sprievodného listu nájdete prehľad dôchodkového veku žien a mužov. 

6.1 Použitie položky nárok na starobný dôchodok v ELDP 

Po pridaní položky nárok na starobný dôchodok systém podľa dátumu v políčku Platnosť od rozdelí príslušný 
rok na dva riadky. O takto vystavený ELDP zvyčajne požiada Sociálna poisťovňa. 

Metodický pokyn SP: Povinnosti zamestnávateľa a fyzických osôb v dôchodkovom poistení 

5.2.6. Uvádzanie údajov do dvoch riadkov za jeden kalendárny rok 

5.2.6.1. Dovŕšenie dôchodkového veku 

Ak zamestnanec po dovŕšení dôchodkového veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok pokračoval vo výkone zamestnania 
a nepožiadal o starobný dôchodok, je potrebné uviesť údaje (obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavací základ) za príslušný 
kalendárny rok vždy do dvoch riadkov. Osobitne sa v prvom riadku uvedú údaje do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia dôchodkového 
veku a osobitne v druhom riadku odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. 

 zadanie obdobia na záložku Osobné/ Poistenia/ Dôchodky 

 vyhodnotenie na záložke Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy 

 záložka Záznamy pre tlač 

7 Nové nápočtové položky SMH10370 PRÍPLATKY PRE DOHODY CELKOM – HOD, 
SMF10370 PRÍPLATKY PRE DOHODY CELKOM a zaradenie príplatkov dohodárov do 
nápočtovej položky SMF40000 OSTATNÉ OSOBNÉ NÁKLADY CELKOM 

Na základe požiadavky zákazníkov zaradiť nové príplatky dohodárov, zapracované do systému v update 8.06, 
do položky SMF40000 OSTATNÉ OSOBNÉ NÁKLADY CELKOM, sme sa rozhodli okrem tejto úpravy 
dopracovať pre lepšiu prehľadnosť systémovej výplatnej pásky dve nové položky: 

SMH10370 PRÍPLATKY PRE DOHODY CELKOM – HOD 

SMF10370 PRÍPLATKY PRE DOHODY CELKOM 

Položky boli zaradené do vzorových definícií rekapitulácií. 
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8 Riadok 12 potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pri vyplatení odmeny pri príležitosti 
letných dovoleniek a vianočných sviatkov (tzv. 13. a 14. plat) do súbežných rolí 

Podľa usmernenia finančnej správy sa pri vyplatení odmeny pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných 
sviatkov do viacerých súbežných pracovných pomerov uvádza do riadku 12 úhrn priemerných mesačných 
zárobkov a počet mesiacov z jedného z pracovných pomerov. 

Príklad: 

Zamestnanec má dva súbežné pracovné pomery. V prvom pracovnom pomere bola vyplatená vyššie uvedená 
odmena v sume 400 €, pričom priemerný mesačný príjem z tohto pracovného pomeru je 239,93 €. V druhom 
pracovnom pomere bola vyplatená odmena tiež v sume 400 €, kde priemerný mesačný príjem je 240,82 €. 
Úhrn priemerných mesačných zárobkov je 239,93+240,82=480,75. Nepretržité trvanie všetkých súbežných 
pomerov je 106 mesiacov. 

 

9 Alikvotizácia príjmu vstupujúceho do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie 
dohodára, ktorému počas mesiaca vznikol, resp. zanikol nárok na dôchodok 

Poberatelia výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, starobného dôchodku, predčasného 
starobného dôchodku a invalidného dôchodku, pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu 
o pracovnej činnosti, sa nepovažujú za zamestnancov na účely zdravotného poistenia.  

V súvislosti s touto skupinou zamestnancov sme poslali do Všeobecnej zdravotnej poisťovne nasledovný 
dopyt: 

Ako správne vypočítať vymeriavací základ u zamestnanca na dohodu, ktorému bol priznaný počas mesiaca 
starobný dôchodok, a teda mu počas mesiaca zaniklo zdravotné poistenie? Alebo zamestnancovi na dohodu, 
ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku, ale na základe ustanovení Zákona o sociálnom 
poistení mu bolo vyplácanie predčasného starobného dôchodku pozastavené počas mesiaca, a teda mu 
počas mesiaca vzniklo zdravotné poistenie? Bude vymeriavacím základom pomerná časť príjmu dohodára, 
pripadajúca na obdobie trvania zdravotného poistenia, napríklad pomerným prerozdelením mesačného príjmu 
cez počet kalendárnych dní, alebo do vymeriavacieho základu vstupuje celý mesačný príjem dohodára bez 
ohľadu na počet dní trvania zdravotného poistenia v mesiaci? 

Z odpovede zdravotnej poisťovne vyberáme: 

Áno, do vymeriavacieho základu ide pomerná časť pripadajúca na dni, kedy je osoba považovaná za 
zamestnanca. Za zárobkovú činnosť na účely zdravotného poistenia (§10b ods.1 písm. a) zákona č. 580/2004 
Z. z.) sa nepovažuje dosahovanie príjmov z dohôd o vykonaní práce resp. dohôd o pracovnej činnosti, 
uzatvorených s poberateľmi dôchodku starobného, predčasného starobného alebo invalidného. Z uvedeného 
vyplýva, že tieto osoby sa na účely zdravotného poistenia nepovažujú za zamestnancov a teda ich 
zamestnávateľ neprihlasuje do registra zamestnancov ani nevykazuje v mesačných výkazoch. 

V prípade, že poistenec pracuje na dohodu u zamestnávateľa a počas trvania práce na dohodu sa stane 
dôchodcom, poistenca zamestnávateľ odhlási kódom 2D dňom, kedy nastala táto skutočnosť (t. j. dňom kedy 
sa poistenec začal považovať za poistenca štátu z titulu poberania starobného dôchodku). Ak dochádza k tejto 
skutočnosti počas obdobia výkonu prác na dohodu, do vymeriavacieho základu vstupuje alikvotná časť príjmov 
z dohody, pripadajúca na časť obdobia, v ktorom poistenec nebol starobným (resp. predčasným starobným) 
dôchodcom. 

Poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý zároveň pracuje na dohodu, mal nárok na výplatu 
predčasného starobného dôchodku, ktorý mu bol ukončený a ak naďalej pracuje na dohodu, už sa za 
zamestnanca považuje a teda ho zamestnávateľ prihlási. Do vymeriavacieho základu vstúpia príjmy, týkajúce 
sa obdobia, v ktorom táto osoba už nie je považovaná za poberateľa predčasného starobného dôchodku. V 
mesačnom výkaze bude uvedený príjem, ktorý prislúcha ku dňom, kedy sa za zamestnanca na účely 
zdravotného poistenia považoval. Ak zamestnávateľ nedokáže jednoznačne vyčleniť príjem týkajúci sa daného 
obdobia, použije sa alikvotná časť mesačného príjmu. 
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Príklad: 

Zamestnanec pracuje na dohodu o vykonaní práce. Mesačne má dohodnutú odmenu z dohody 500 eur. Od 
17. júla je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku. Podľa usmernenia VšZP bude do vymeriavacieho 
základu na zdravotné poistenie vstupovať len pomerná časť príjmu. Samotný výpočet sa na odporúčanie VšZP 
vykoná cez kalendárne dni v mesiaci. 

500 (mesačná odmena) : 31 (počet kal. dní v júli) x 16 (počet kal. dní zdravotného poistenia)= 258,06 

 

 

9.1 Nová položka SMF80117 Základ ZP – mzdová veta 

Pre lepšiu kontrolu sme zapracovali do systémovej výplatnej pásky položku SMF80117 Základ ZP - mzdová 
veta, ktorá sa podobne ako u dane vypočíta samostatne za každú rolu. V tejto položke nájde užívateľ sumy 
príjmu vstupujúce do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, a to buď v sume celého zdaniteľného 
príjmu, alebo v sume krátenej podľa vyššie popísaných postupov. Súčet tejto položky za všetky role dá sumu 
vymeriavacieho základu pre výpočet poistného zamestnávateľa a zamestnanca. 

UPOZORNENIE: Aby systém vytvoril do oznámenia o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie 
odhlášku 2D, je potrebné buď obdobie poistenia na zdravotné poistenie ukončiť, alebo zadať odo dňa priznania 
starobného dôchodku obdobie neplatí poistné. 
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10 Filter v zozname spracovateľov prevodných príkazov 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Platobné operácie/ Bankové operácie/ Uhradenie príkazov na 
úhradu bol do zoznamu Spracovatelia, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príkaz na úhradu, doplnený filter 
s položkami SEPA, Iné a Všetky. 

 

V zozname sa zobrazia položky podľa toho, aký bol nastavený Spracovateľ v parametroch procesu pri 
spracovaní zoznamu platieb vo voľbe Automatizované generovanie príkazov na úhradu. Ak bol nastavený 
spracovateľ Tlač príkazu na úhradu, tento sa zobrazí ako prvý, a spolu s ním vo filtri SEPA sa zobrazia všetci 
spracovatelia platieb SEPA. Ak bol nastavený niektorý zo SEPA spracovateľov, napr. Kompatibilné médium – 
UniCredit Bank SEPA, tento sa zobrazí ako prvý, a spolu s ním vo filtri SEPA sa zobrazia ostatní spracovatelia 
platieb SEPA a spracovateľ Tlač príkazu na úhradu. 

 

 

Ak má užívateľ v definícii procesu nastavený niektorý zo starých spracovateľov, zobrazia sa položky z filtra 
Iné. Užívateľ má kedykoľvek možnosť zmeniť pomocou filtra zobrazovaný zoznam spracovateľov. 

11 Obnovenie funkčnosti položky SMF50811 Doplatok do čistého príjmu – PN 

Položka SMF50811 Doplatok do čistého príjmu – PN bude slúžiť na opravu nesprávne vypočítanej náhrady 
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Položka existovala v systéme už dávnejšie, boli však zistené chyby pri jej zaradení do mzdových nápočtov 
(duplicitne sa započítala do položky SMF90960 DOPLATOK MZDY). Chyba bola opravená. Položku sme 
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premenovali z Doplatok do čistej mzdy – PN na Doplatok do čistého príjmu – PN, aby jej názov korešpondoval 
s jej zaradením do čistého príjmu podobne ako je to u náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 
Položka bola zaradená do rovnakých nápočtov ako položka SMF71150 Náhrada pri pracovnej neschopnosti 
a presunutá v rámci poradia mzdových položiek za túto položku, aby sa mzda lepšie kontrolovala. 

12 Zobrazovanie histórie prihlásení užívateľov 

V rámci updatu 7.07 a 7.08 bola do systému zapracovaná funkcia sledovania logovania – 
prihlasovania/odhlasovania užívateľov do systému. Funkciu bolo možné v systéme zapnúť konštantou 
SESSLOG Zaznamenávanie prihlásení v skupine konštánt Organizácie. V ďalšom období sa však spúšťanie 
logovania upravilo tak, že sa spúšťa u všetkých užívateľov, čím konštanta SESSLOG stratila význam, a preto 
bola v tomto update zo systému odstránená. 

Ak si chce užívateľ zobraziť históriu prihlasovania do svojej databázy, môže tak urobiť cez voľbu Správa 
systému/ Prihlásení užívatelia. Najprv si však musí pridať prístupové právo 
OPERATION.NALBASE.ViewSessionHistory Má prístup k histórii prihlásení zo skupiny Práva pre činnosti/ 
OPERATION/ NALBASE. Po vstupe do voľby Prihlásení užívatelia sa zobrazí tabuľka História prihlásení. Pre 
zobrazenie záznamov je potrebné kliknúť na tlačidlo Aktualizovať. Ak je počet užívateľov v databáze vysoký, 
vzniká denne značné množstvo záznamov. Vtedy si užívateľ môže skrátiť časový interval v políčkach Dátum 
od – do, aby tak zobrazil menšie množstvo záznamov. 

V tabuľke História prihlásení vo voľbe Doplnky sa nachádzajú dve funkcie pre spracovanie záznamov, Grafy 
a Export do excelu. 

 

Vo voľbe Grafy je niekoľko metód vyhodnotenia záznamov z prihlasovania vo forme grafov, pričom v políčkach 
Dátum od – do má užívateľ možnosť určiť obdobie, za ktoré sa majú záznamy spracovať. 

 

Voľba Export do excelu spracuje zoznam záznamov do xlsx súboru s tým, že užívateľ má ešte predtým 
možnosť určiť obdobie, za ktoré sa majú záznamy spracovať. 

13 Zlepšenie užívateľského rozhrania vo voľbe Regióny 

Vo voľbe Základné nastavenia/ Regióny boli skryté niektoré ovládacie prvky vo formulári číselníka Regióny, 
ktoré boli buď nefunkčné, alebo ich funkčnosť bola užívateľsky nevhodná. Pomocou tlačidla Pridať je možné 
pridať už len položku do číselníka Štáty. Položky do číselníkov Kraje, Okresy, Obce a Pošty je možné pridať 
len pomocou tlačidla Nový záznam. Pridanie novej položky cez toto tlačidlo totiž zabezpečí vzájomné 
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prepojenie medzi položkami jednotlivých číselníkov, ktoré je nevyhnutné pre korektné fungovanie výberu obce 
a PSČ z výberového zoznamu v políčkach Obec a Pošta vo formulári pre zadanie adresy, viď. príklad nižšie. 

 

Príklad pridania nového záznamu do číselníka Regióny pomocou tlačidla Nový záznam, kde do ľavej časti 
formulára sa vyberú existujúce položky jednotlivých číselníkov, a do pravej časti sa cez tlačidlo s bodkami 
vpíšu nové údaje: 

 

Uložením záznamu sa vytvorí väzba pošty na obec, obce na okres, okresu na kraj a kraja na štát. 

 

 

Táto väzba je nevyhnutná napr. ak spracovávate štatistiku Trexima Mzdy alebo Trexima Platy, v ktorej sa za 
organizáciu – spravodajskú jednotku v tagu uzemie uvádza kód okresu sídla organizácie z číselníka Regióny. 

 

14 Upozornenie k štatistike MŠSR1-04 

V update 8.06 boli do systému doplnené položky príplatkov určené na vyplácanie dohodárom: 

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

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

SMF1032309 Príplatok - škodl. prostr. - pre dohody 

Tieto položky vyplatené dohodárom sa v súčasnej dobe nezahrnú do štatistiky MŠSR1-04, pretože nevieme, 
do ktorého riadku sa tieto plnenia majú zahrnúť. 

Do riadku 7 a 12 ich zahrnúť nemôžeme, pretože do týchto riadkov sa uvádzajú len plnenia podľa Zákona č. 
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a do riadku 20 
ich tiež nemôžeme zahrnúť, lebo do riadku sa majú uvádzať odmeny dohodárov, a tieto príplatky nie sú 
odmenou. Sú mzdovým zvýhodnením nad rámec odmeny dohodára. Zisťovali sme u inštitúcií zodpovedných 
za metodiku vypĺňania štatistiky, kam sa majú tieto plnenia, vyplácané dohodárom od 1.5.2018 uvádzať, ale 
nikto, vrátane zástupcov Ministerstva školstva SR, nám k tomu nevedel poskytnúť žiadnu informáciu. 

Položka SMF1032204 Príplatok - sviatok - pre dohody sa do riadku 20 započíta, keďže v Zákonníku práce je 
toto plnenie definované ako odmena. 

Zákonník práce 

§ 223, ods. 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. 

15 Opravy 

15.1 ELDP – oprava chyby alikvotizácie vymeriavacieho základu pri prerušení poistenia 
v mesačnom zázname 

Bola opravená chyba, kedy systém pri istej kombinácii obdobia prerušenia povinného poistenia na sociálne 
poistenie a nemoci vypočítal na záložku Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy záporné hodnoty vymeriavacieho 
základu do stĺpca VZ. 

15.2 ELDP – oprava chyby záporných súm dní vylúčených dôb 

Bola opravená chyba, ktorá spôsobila v špecifických prípadoch, že sa na záložke Rola/ ELDP/ Mesačné 
záznamy vyhodnotili nesprávne (ako záporné sumy) dni vylúčených dôb. Chyba sa do systému dostala 
v update 8.07. V update 8.08 boli nanovo načítané údaje mesačných záznamov ELDP za mesiace 
spracovania miezd jún a júl 2018. 

15.3 Potvrdenie pre nárok na ND – oprava chyby zápisu období prerušenia do bodu 3. potvrdenia 
zo záložky Rola/ Nemoci/ Prerušenia 

Bola opravená chyba zápisu údajov na záložku Rola/ Nemoci/ Prerušenia, kedy systém nesprávne vyhodnotil 
zadané údaje ako prerušenie poistenia na sociálne poistenie a zapísal ich na záložku v prípade, že v jednom 
dni bola s kalendárnou zmenou, ktorá sa považuje za prerušenie povinného poistenia na sociálne poistenie, 
napr. Lekár zamestnanec – nepl., na zvyšok dňa zadaná kalendárna zmena, ktorá sa považuje sa prekážku 
v práci s náhradou mzdy, napr. Lekár zamestnanec (alebo kalendárna zmena Dovolenka). 

Následkom tejto chyby sa nesprávne uložené obdobia na záložke Rola/ Nemoci/ Prerušenia zapísali 
nesprávne do bodu 3. tlačiva Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na 
nemocenskú dávku. 

Chyba mala dopad aj na nesprávny výpočet počtu dní nemocenského poistenia v políčku Dni pre DVZ na 
záložke Rola/ Nemoci/ Nemoci pri výpočte denného vymeriavacieho základu pre náhradu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti, kde sa od počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia odpočítavajú okrem iného 
aj dni prerušenia zo záložky Rola/ Nemoci/ Prerušenia. 

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

 

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

16.1  Prehľad dôchodkového veku žien 

 

  



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 12 

16.2 Prehľad dôchodkového veku mužov 

 


