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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 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: 

Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok v. 4 

Ako začať – vytváranie zostáv, v. 3.5 

2 Aktualizované príspevky v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy 

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

Výpočet dôchodkového veku 

Ako správne zadať prednostnú zrážku 

Ako správne zadať neprednostnú zrážku 

Ako správne zadať bežné výživné 

Ako správne zadať dlžné výživné 

3 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

V mesiacoch október a november 2018 boli v aktualitách medzi inými zverejnené aj tieto príspevky: 

12.10.2018 Porušenie liečebného režimu počas dočasnej pracovnej neschopnosti 

19.10.2018 Kedy začína sobota a nedeľa na pracoviskách s nočnými zmenami 

26.10.2018 Humanet Efektívne: Rýchly výpočet hrubej mzdy pomocou mzdovej kalkulačky 

9.11.2018 Pracovná pohotovosť 

16.11.2018 Humanet v praxi: Príklad výpočtu zrážky zo mzdy pri neprednostnej pohľadávke 

4 Nové tlačivá oznámenia o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie 

Na stránkach zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union boli zverejnené tlačivá oznámenia o zmene 
platiteľa poistného na zdravotné poistenie doplnené o informáciu v súvislosti s prijatou smernicou GDPR. Tieto 
aktualizované tlačivá boli zapracované do voľby Personálne údaje/ Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch 
pri zmene platiteľa poistného na VZP. 

5 Nová štruktúra vety štatistiky ISCP Mzdy 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistický úrad SR sa dohodli na novej štruktúre vety platnej 
od roku 2018, ktorá bola upravená predovšetkým na základe legislatívnych zmien platných od 1.5.2018 
(príplatky za soboty a nedele, 13. a 14. plat a i.). Nová štruktúra vety bude platná od 4. štvrťroku 2018 
a spravodajské jednotky budú za tento štvrťrok prvýkrát zasielať údaje v novej štruktúre vety v januári 2019. 

Tieto zmeny boli zapracované do spracovania štatistiky ISCP Mzdy vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače 
a výstupy/ Štatistiky/ Spracovanie štatistiky. 

6 Bankové operácie – možnosť spracovať prevodné príkazy aj za záznamy vyfiltrované 
pomocou filtra na roliach 

Do spracovania prevodných príkazov bola dopracovaná možnosť spracovať platby len za role vyfiltrované 
pomocou Filtra na roliach. Týmto spôsobom možno spracovať platby všetkých generátorov bankových 
operácií (Zrážky, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie a i.) okrem generátorov pre daň (Daň preddavková, 
Daň zrážková...), pre ktoré sa suma na úhradu vypočítava po načítaní údajov do tabuľky Spracovanie údajov. 

Úprava bola realizovaná na základe viacerých požiadaviek organizácií, ktoré čerpajú prostriedky z eurofondov, 
a potrebujú generovať príkazy na úhradu za jednotlivé projekty – strediská, alebo útvary, do ktorých sú role 
pracovných pomerov a dohôd zaradené. 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
https://www.humanet.sk/spravy/porusenie-liecebneho-rezimu-pocas-docasnej-pracovnej-neschopnosti
https://www.humanet.sk/spravy/kedy-zacina-sobota-a-nedela-na-pracoviskach-s-nocnymi-zmenami
https://www.humanet.sk/spravy/humanet-efektivne-rychly-vypocet-hrubej-mzdy-pomocou-mzdovej-kalkulacky
https://www.humanet.sk/spravy/pracovna-pohotovost
https://www.humanet.sk/spravy/humanet-v-praxi-priklad-vypoctu-zrazky-zo-mzdy-pri-neprednostnej-pohladavke
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V spracovaní prevodných príkazov bolo doteraz dostupné spracovanie platieb cez tzv. filter mzdového 
rozúčtovania výberom filtra v políčku Filter počas spracovania prevodného príkazu. 

 

Po novom si užívateľ môže zapnúť Filter na roliach v zozname rolí, 

 

a podobne ako u väčšiny zostáv spustiť spracovanie prevodného príkazu len za vybrané role. Filter na roliach 
poskytuje užívateľovi ďaleko širšie možnosti definovania podmienky výberu rolí. Zároveň bola vo formulári 
Spracovanie bankových operácií sprístupnená informácia o stave filtra na roliach: nenastavený, zapnutý, 
vypnutý. Tak má užívateľ informáciu o tom, či spracovanie prevodného príkazu prebieha cez vyfiltrované role. 

 

UPOZORNENIE: Do spracovania šekových poukážok a E-poukážok táto funkcia nebola zapracovaná, preto 
sa políčko Filter na roliach vo formulári nezobrazuje. 
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7 Úpravy v systémovej výplatnej páske 

S cieľom zlepšiť kontrolu vypočítaných miezd bolo v systémovej výplatnej páske na záložke Mzdy/ Vypočítané 
mzdy/ Mzdové položky realizovaných niekoľko úprav: 

1. Boli vytvorené nové kontrolné nápočty pre nepeňažné príjmy. Do týchto nápočtov boli zaradené všetky 
položky nepeňažných príjmov, ktoré sa buď počítajú na základe zadania údajov v PAMe (príspevok 
zamestnávateľa na DDS, na životné poistenie, zvýšenie základu dane zadané na záložke Rola/ Dane/ 
Zvýšenie zákl. dane), alebo sa zadávajú do Ručnej úpravy mzdy pre účely výpočtu odvodov a dane, alebo pre 
účely ich uvádzania napr. do mzdových listov či potvrdenia o zdaniteľnom príjme. 

SMF90967 NEPEŇAŽNÉ PRÍJMY - ZDANENÉ 

SMF10281 Naturálna mzda 

SMF60824 Produkty vl. výroby - zdanené 

SMF20394 Vecný dar 

SMF50107 SF - nepeňažné plnenie 

SMF5010701 SF - pôžičky - natur. požitok 

SMF80621 Zvýšenie základu dane 

SMF80628 Zvýšenie základu dane - mot. vozidlo 1 % 

SMF80641 Zvýšenie základu dane - DDS 

SMF80623 Lek. prehliadka - zvýšenie ZD 

SMF80624 Cestovné zdanené - nepeňažný príjem 1 

SMF80625 Cestovné zdanené - nepeňažný príjem 2 

SMF80626 Iný nepeňažný príjem 

SMF80627 Bonus PHM - nepeň. príjem 

SMF80629 Ďalšie zvýšenie základu dane 

SMF80631 Navýšený nepeň. príjem 

SMF80642 Zvýšenie základu dane - úrok z firemnej pôžičky 

SMF50111 Nepeňažný príjem dôchodcovi po skončení PV 

SMF50510 Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste - nepeňažné plnenie 

SMF60802 Zvýšenie základu dane - pokladňa 

SMF80643 Zvýšenie základu dane - ŽP 

 

SMF90968 NEPEŇAŽNÉ PRÍJMY - NEZDANENÉ 

SMF50102 SF - nepeňažné plnenie - nezdanené 

SMF80090 Nepeň. príjem – nezd., ZP, SP 

SMF60823 Produkty vl. výroby - oslob. od dane 

SMF60822 Príjmy oslobodené od dane - nepeňažné 

 

Súčet týchto položiek tvorí sumu pôvodného nápočtu SMF90966 NEPEŇAŽNÉ PRÍJMY CELKOM. 

Všetky položky pre nepeňažné príjmy boli v  systémovej výplatnej páske zoskupené pod svoju nápočtovú 
položku SMF90967 NEPEŇAŽNÉ PRÍJMY – ZDANENÉ, resp. SMF90968 NEPEŇAŽNÉ PRÍJMY – 
NEZDANENÉ, pričom celá skupina položiek pre nepeňažné príjmy je zaradená za položku SMF90921 HRUBÝ 
PRÍJEM. 

 

 

2. Bol upravený výpočet kontrolných nápočtových položiek pre výpočet základu dane. Do kontrolnej položky 
SMF80510 Základ pre daň - mzdová veta (a následne do nápočtu SMF80511 Základ pre daň – osoba) sa 
budú po novom započítavať už len peňažné zdaniteľné príjmy (predtým sa do nápočtu započítavali niektoré 
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nepeňažné príjmy, napr. naturálna mzda, alebo produkty vlastnej výroby). Do kontrolnej položky SMF80622 
Iné zvýšenie základu dane sa po novom budú započítavať všetky nepeňažné zdaniteľné príjmy. 

 

Sumu položky SMF80514 Celkový zdaniteľný príjem tak bude tvoriť už len súčet týchto dvoch položiek. 

 

 

3. Položky SMF80302 DDS ZAMESTNANEC CELKOM, SMF80402 ŽP ZAMESTNANEC CELKOM boli 
presunuté do nápočtu SMF80700 ZRÁŽKY CELKOM, t.j. započítavajú sa do celkovej sumy zrážok 
zamestnanca, čím sa jednoduchšie kontroluje položka SMF90950 DOPLATOK MZDY. Položka SMF80320 
Vrátené sporenie na DDS - zamestnanec bola tiež zahrnutá do nápočtu SMF80700 ZRÁŽKY CELKOM, len 
s mínusom, keďže ide vlastne o vrátenie zrážky, čim sa pripočíta do nápočtu SMF90950 DOPLATOK MZDY. 

 

4. Boli premenované položky tak, aby z ich názvu bolo zrejmé, či ide o vrátené poistné na DDS zamestnanca, 
alebo vrátený príspevok DDS zamestnávateľa: 

SMF80320 Vrátené sporenie na DDS – zamestnanec 

SMF80318 Vrátenie jednoraz. prísp. DDS - zamestnávateľ 

Zároveň boli v systémovej výplatnej páske tieto dve položky presunuté ku skupine finančných položiek 
týkajúcich sa DDS. 

 

5. Skupina položiek pre príplatky pre dohodárov spolu s nápočtovou položkou SMF10370 PRÍPLATKY PRE 
DOHODY CELKOM bola presunutá pod položku nápočtu SMF40000 OSTATNÉ OSOBNÉ NÁKLADY 
CELKOM tak, aby sa ľahšie kontrolovala suma tejto položky. 

 

 

6. Položka SMF30518 Pohotovosť - celozáv. dovolenka bola zahrnutá do kontrolného nápočtu SMF60000 
OSTATNÉ NÁHRADY CELKOM, z ktorého sa započítava do nápočtu SMF90910 CELKOVÉ NÁKLADOVÉ 
MZDY. 

 

7. Položka SMF60802 Zvýšenie základu dane – pokladňa bola vyňatá z nápočtu SMF60800 INÉ PRÍJMY 
CELKOM. Ide o nepeňažný príjem, ktorý sa nezahŕňal do položky SMF90920 HRUBÁ MZDA, preto bola 
položka zahrnutá do nápočtu SMF90967 NEPEŇAŽNÉ PRÍJMY – ZDANENÉ. Vyňatím položky z nápočtu 
SMF60800 INÉ PRÍJMY CELKOM sa zjednodušila kontrola výpočtu položky SMF90920 HRUBÁ MZDA. 
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8 Úprava položiek vzorových definícií rekapitulácií 

Na základe úprav v systémovej výplatnej páske bol upravený zoznam položiek zahrnutých do vzorových 
definícií zostáv typu rekapitulácia. 

9 Nová formulárová zostava Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR 

Medzi formulárové užívateľsky definovateľné zostavy bola do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ 
Formulárové zostavy dopracovaná zostava Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR, ktorá svojim obsahom 
zodpovedá tlačivu zverejnenému na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zostavu je možné 
spracovať aj z hlavičky role cez tlačidlo Tlač zostáv. 

 

10 Vylepšenie vzorovej formulárovej zostavy Potvrdenie o príjme 

Bola upravená vzorová formulárová užívateľsky editovateľná zostava Potvrdenie o príjme tak, aby obsahovala 
všetky údaje vstupujúce do výpočtu mzdy a bola lepšie kontrolovateľná. 
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NÁŠ TIP: Potrebujete, aby potvrdenie o príjme bolo na hlavičkovom papieri vašej spoločnosti? Vytvorte si 
kópiu vzorovej formulárovej zostavy Potvrdenie o príjme. 

 

Vstúpte do definície kópie zostavy a v Parametroch zostavy kliknutím na tlačidlo Uložiť šablónu na disk si 
uložte docx súbor tlačovej predlohy. Vo Worde upravte zostavu podľa svojich požiadaviek a takto upravenú 
šablónu znovu načítajte do definície zostavy cez tlačidlo Načítať šablónu z disku. Definíciu zostavy uložte. 

 

11 Úprava výpočtu dátumu predpokladaného odchodu do dôchodku v položke nárok na 
starobný dôchodok podľa legislatívnych zmien platných od 1.1.2019 

S platnosťou od 1.1.2019 boli zákonom č. 282/2018 prijaté zmeny v Zákone o sociálnom poistení v súvislosti 
s dôchodkovým vekom poistenca. 

Legislatíva: Zákon o sociálnom poistení, novela č. 282/2018 

(5) Dôchodkový vek poistenca, ktorý 

a) v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov, 

b) v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov, 

c) v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov, 

d) v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov, 

e) v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace. 

V tejto súvislosti bola upravená metóda výpočtu dátumu predpokladaného odchodu do dôchodku ročníkov 
1957 až 1960. V prílohe listu je upravený prehľad dôchodkového veku žien a mužov doplnený o nové 
ustanovenia. Zároveň bola táto legislatívna pomôcka zverejnená na našej stránke www.humanet.sk v sekcii 
Podpora/ Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy pod názvom Výpočet dôchodkového veku. 

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa dňa 13.11.2018 zverejnila na svojej stránke Kalkulačku na informatívny 
výpočet dôchodkového veku. 

 

http://www.humanet.sk/
https://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-vypocet-dochodkoveho-veku
https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/
https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/
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12 Úprava filtrov mzdového rozúčtovania 

Boli upravené podmienky v troch filtroch mzdového rozúčtovania tak, aby zodpovedali štandardnému zadaniu 
kódu organizácie typu zdravotná poisťovňa zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union v databázach 
systému Humanet. Filtre mzdového rozúčtovania zdravotných poisťovní, ktoré už zanikli, boli zrušené. 

 

 

Kód organizácie typu zdravotná poisťovňa Podmienka vo filtri mzdového rozúčtovania 

 

 

 

 

 

 
 

NÁŠ TIP: Použili ste pre organizáciu typu zdravotná poisťovňa iný kód, ako je uvedené na obrázkoch vyššie 
a potrebujete používať filtre mzdového rozúčtovania pre jednotlivé zdravotné poisťovne? Pozrite si kód 
organizácie typu zdravotná poisťovňa vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie a tento kód zadajte do 
podmienky príslušnej definície filtra mzdového rozúčtovania vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Filtre mzdového 
rozúčtovania. 
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13 Riadkové zostavy, rekapitulácie – možnosť prednastaviť v definícii výstupný formát 
súboru 

Riadkové zostavy aj rekapitulácie je možné spracovať do troch formátov: pdf, xlsx a csv. Doteraz sa pri 
spustení spracovania zostáv vždy prednastavil pdf formát a užívateľ si požadovaný iný formát musel zvoliť 
pred kliknutím na tlačidlo OK. 

 

Bola dopracovaná možnosť nastaviť si prednastavený výstupný formát zostavy rekapitulácia a riadková 
zostava priamo v definícii zostavy, a to v políčku Prednastavený formát výstupu. 

 

Užívateľ tak pri opakovanom spracovaní zostavy nemusí vždy znova a znova prepínať požadovaný formát 
výstupnej zostavy, stačí keď klikne na tlačidlo OK. 

 

14 Nová vzorová riadková zostava URZ033 Prehľad nastavenia príspevkov na DDS 

Do zoznamu riadkových zostáv bola pridaná nová vzorová zostava URZ033 Prehľad nastavenia príspevkov 
na DDS. V definícii zostavy je prednastavený formát výstupu XLSX. Záznamy sú radené vzostupne najprv 
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podľa DDS a potom podľa priezviska zamestnanca. V zostave sa zobrazujú platné záznamy zrážky DDS 
zadané v platných roliach. 

 

 

15 Rozšírenie dátových parametrov užívateľsky definovateľných zostáv 

15.1 Nové dátové parametre na vyhodnotenie veku osoby 

Do dátovej skupiny S003751 Osoba boli doplnené nové dátové parametre Vek (roky.dni), Vek – prepočítaný 
a Vek koniec roka – prepočítaný. Tak má užívateľ k dispozícii až päť parametrov s rôznym spôsobom 
vyhodnotenia veku osoby. 

 

Popis funkčnosti jednotlivých parametrov: osoba sa narodila 9.2.1953, zostava je spracovaná k 31.7.2018 

Názov parametra Popis funkčnosti parametra Príklad 

Vek Parameter vráti počet celých ukončených 
rokov veku dosiahnutých v roku, za ktorý 
sa spracovala zostava. 

65 

Vek koniec roka Parameter vráti počet rokov a dní veku, 
ktoré dosiahne osoba do konca roka, za 
ktorý sa spracovala zostava. 

Údaj sa zapíše vo formáte roky.dni (v xlsx 
formáte roky,dni). 

K 31.12.2018 dosiahne osoba vek 
65 rokov a 325 dní. 

 pdf formát 

 xlsx formát 
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Názov parametra Popis funkčnosti parametra Príklad 

Vek (roky.dni) Parameter vráti počet rokov a dní veku, 
ktoré dosiahne osoba do konca mesiaca, 
za ktorý sa spracovala zostava, alebo do 
dátumu, ktorý pri spracovaní zadal 
užívateľ. 

Údaj sa zapíše vo formáte roky.dni (v xlsx 
formáte roky,dni). 

K 31.7.2018 dosiahla osoba vek 
65 rokov a 172 dní. 

 

Vek – prepočítaný Parameter vráti počet rokov a dní ako 
desatinné číslo, ktoré dosiahne osoba do 
konca mesiaca, za ktorý sa spracovala 
zostava, alebo do dátumu, ktorý pri 
spracovaní zadal užívateľ. Počet dní sa 
prepočíta na desatinnú časť čísla ako 
podiel počtu dní veku a počtu 
kalendárnych dní roka, za ktorý sa 
zostava spracovala. 

UPOZORNENIE: Aby sa v zostave 
zobrazila desatinná časť čísla, musí sa 
v definícii nastaviť počet zobrazovaných 
desatinných miest. 

 

K 31.7.2018 dosiahla osoba vek 
65 rokov a 172 dní, čo je 65,4712 

172/365=0,4712 pri nastavení 
zaokrúhlenia na 4 des. miesta 

 

Vek koniec roka - 
prepočítaný 

Parameter vráti počet rokov a dní ako 
desatinné číslo, ktoré dosiahne osoba do 
konca roka, za ktorý sa spracovala 
zostava. Počet dní sa prepočíta na 
desatinnú časť čísla ako podiel počtu dní 
veku a počtu kalendárnych dní roka, za 
ktorý sa zostava spracovala. 

UPOZORNENIE: Aby sa v zostave 
zobrazila desatinná časť čísla, musí sa 
v definícii nastaviť počet zobrazovaných 
desatinných miest. 

K 31.12.2018 dosiahne osoba vek 
65 rokov a 325 dní, čo je 65,8904 

325/365=0,8904 

 

 

15.2 Nová dátová skupina Zrážka DDS 

Do dátových parametrov užívateľských zostáv bola doplnená nová dátová skupina Zrážka DDS, pomocou 
ktorej je možné vytvárať riadkové zostavy, v ktorej budú uvedené všetky údaje týkajúce sa zrážok DDS: 

- údaje o osobe – meno, priezvisko, rodné číslo, osobné číslo...; 
- údaje o nastavení výpočtu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie zo záložky Osobné/ 

Poistenia/ DDS – typ príspevku, výška príspevku...; 
- údaje o roli, v ktorej je zrážka Doplnkové dôchodkové sporenie zadaná – vznik/zánik role, špecifikácia 

role, číslo role... (predtým bolo možné do zostáv vytiahnuť len rolu hlavnú pre výpočet, čo nemusí byť 
vždy rola, na ktorej je zrážka zadaná); 

- údaje o platbe zrážky DDS zo záložky Rola/ Zrážky/ Zrážky - typ platby, identifikátory platby do 
prevodného príkazu...; 

- údaje z miezd – príspevok zamestnanca, príspevok zamestnávateľa podľa výberu mzdovej položky. 

Nová dátová skupina Zrážky DDS bola použitá pri vytvorení vzorovej riadkovej zostavy URZ033 Prehľad 
nastavenia príspevkov na DDS. 
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15.3 Doplnenie parametrov do kmeňovej dátovej skupiny Zrážky 

Do kmeňovej dátovej skupiny Zrážky boli doplnené viaceré chýbajúce dátové parametre údajov zadávaných 
predovšetkým do nových typov zrážky Exekúcia 2/3, Exekúcia 1/3, Bežné výživné, Dlžné výživné. 

 

 

15.4 Doplnenie číselníka S003026 Typ PPV o jazykovú mutáciu názvu položky pre potreby 
parametra Text vo vybranom jazyku > sk-S2 

Pre potreby formulárových zostáv, v ktorých bude použitý parameter Text vo vybranom jazyku boli do číselníka 
S003026 Typ PPV doplnené texty do časti sk – S2 s vyskloňovaným názvom špecifikácie role. 

Napr. špecifikácia pracovný pomer má zapracovanú verziu pracovného pomeru. Špecifikácia dohoda 
o vykonaní práce má zapracovanú verziu dohody o vykonaní práce. Tieto parametre boli použité napríklad vo 
vzorovej formulárovej zostave Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR. 

 

15.5 Nový dátový parameter Mesiace výplaty v dátovej skupine _SYSTEM 

Do dátovej skupiny _SYSTEM bol doplnený nový parameter Mesiace výplaty. Týmto parametrom je možné 
do užívateľských zostáv zapisovať mesiac, v ktorom sa bude za organizáciu vyplácať mzda. Údaj sa 
vyhodnocuje rovnakou metódou, ako sa vyhodnocuje dátum do políčka Deň výplaty v spracovaní výkazov na 
zdravotné a sociálne poistenie len s tým rozdielom, že parameter zapíše do zostavy len mesiac a rok výplaty. 

Príklad: Výplatný termín je na záložke Mzdy v organizácii typu Humanet nastavený na 16. nasledujúceho 
mesiaca. Ak sa spracováva zostava s údajmi z miezd za mesiac september 2018, do parametra Mesiace 
výplaty sa zapíše údaj OKTÓBER 2018, keďže výplatný termín je 16.10.2018. Ak sa zostava spracuje za viac 
mesiacov, jednotlivé mesiace budú oddelené čiarkou. Je to obdoba parametra Mesiace spracovania zostavy. 
Tieto parametre boli použité napríklad vo vzorovej formulárovej zostave Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR. 
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15.6 Nová kmeňová dátová skupina Rola osoby – dochádzkové odchýlky 

Do dátových parametrov užívateľských zostáv bola doplnená nová dátová skupina Rola osoby – dochádzkové 
odchýlky, 

 

pomocou ktorej je možné vytvárať riadkové zostavy, v ktorej budú uvedené údaje zo záložky Rola/ Dochádzka/ 
Dochádzkové odchýlky. 

 

15.7 Nové dátové parametre v skupine dát Rola osoby – pracovné zaradenie 

Do dátovej skupiny Rola osoby – pracovné zaradenie boli pridané nové dátové parametre Útvar – od, 
Pracovné miesto – od, pomocou ktorých má užívateľ možnosť vytiahnuť historický dátum zaradenia role do 
útvaru, resp. na pracovné miesto. 
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15.8 Nový dátový parameter Deň v kmeňovej dátovej skupine Rola osoby – kalendár plán, Rola 
osoby – kalendár skutočnosť 

Do kmeňovej dátovej skupiny Rola osoby – kalendár plán a Rola osoby – kalendár skutočnosť bol pridaný 
nový parameter Deň, do ktorého sa zapisuje označenie dňa v týždni zo mzdového kalendára 

 

15.9 Nové dátové parametre v dátovej podskupine Rola osoby – spôsob výplaty 

Do dátovej podskupiny Rola osoby – spôsob výplaty boli doplnené niektoré dátové parametre platieb typu 
Poštou, E-poukážkou, Šekovou poukážkou zadané na záložke Rola/ Zrážky/ Spôsob výplaty: Adresa (zapíše 
sa adresa z časti Adresa organizácie, Adresa osoby, resp. Iná adresa, podľa toho, ktorá z nich je pre dané 
obdobie platná), RČ prijímateľa, Výplatná podmienka. Doplnený bol aj dátový parameter Spôsob výplaty. 

15.10 Nová kmeňová dátová skupina Rola osoby – tarifné tabuľky 

Bola pridaná nová kmeňová dátová skupina Rola osoby – tarifné tabuľky, ktorú môžu využívať užívatelia 
implementácie, v ktorej bola zapnutá záložka Rola/ Platy a mzdy/ Tarifné tabuľky. 

16 Možnosť pridať užívateľský nápočet priamo vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Užívateľské 
PAM nápočty, Užívateľské mzdové nápočty 

Priamo do voľby Pomocné dáta PAM/ Užívateľské PAM nápočty a Užívateľské mzdové nápočty bola pridaná 
možnosť pridávať nové užívateľské nápočty, resp. odstraňovať nepotrebné užívateľské nápočty. Je to prvý 
krok k budúcemu zamedzeniu prístupu bežného užívateľa do systémových nastavení vo voľbách Pomocné 
dáta PAM/ Nápočty z PAM položiek a Nápočty zo mzdových položiek, čím sa rozšíria opatrenia na ochranu 
systémových nastavení pred neodbornými zásahmi užívateľov. 

 

Po pridaní užívateľského nápočtu cez tlačidlo Pridať sa v príslušnom systémovom nápočte označí políčko 
Užívateľsky editovateľný mzdový nápočet. Položky sa do užívateľského nápočtu pridajú tak ako doteraz, po 
vstupe cez tlačidlo Upraviť. Pri odstraňovaní užívateľského nápočtu systém kontroluje, či užívateľský nápočet 
obsahuje mzdovú položku, a ak áno, či už má položka históriu aspoň v jednom z minulých mesiacov. Ak áno, 
nápočet sa zo zoznamu neodstráni. Ak užívateľ vstúpi do nápočtu, a odstráni mzdovú položku, systém ukončí 
historickú platnosť zaradenia mzdovej položky cez užívateľský nápočet k poslednému dňu mesiaca, ktorý 
predchádza aktuálne otvorenému mesiacu. T.j., ak by sa užívateľ prepol do predchádzajúceho obdobia 
spracovania miezd, položka bude v užívateľskom nápočte zaradená. Odstrániť je možné len prázdny 
užívateľsky nápočet, t.j. nápočet, ktorý neobsahuje ani položky s ukončenou históriou zaradenia do nápočtu, 
alebo nápočet s položkou, ktorá nemá históriu zaradenia (bola pridaná v aktuálnom mesiaci spracovania 
miezd). 
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17 Oprava chyby funkčnosti výberového políčka Aktívne/Neaktívne v prehliadači Mozilla 
Firefox 

Bola opravená chyba v prehliadači Mozilla Firefox, ktorá spôsobila nefunkčnosť výberových políčok 
(dropdownu) na konci tabuliek, medzi ktoré patrí aj políčko na výber Aktívne/Neaktívnej role. 

 

18 ELDP – prechod dodatočne vygeneruje chýbajúce obdobia 

Po update 8.08 sa v niektorých špecifických prípadoch databáz stalo, že na záložku Rola/ ELDP/ Mesačné 
záznamy nebol vygenerovaný záznam za mesiac august 2018. Stačilo však vstúpiť na záložku Rola/ ELDP/ 
Mesačné záznamy a chýbajúci záznam sa doplnil. V takom prípade bolo potrebné odstrániť zo záložky Rola/ 
ELDP/ Záznamy pre tlač záznam za rok 2018 a spracovať ELDP znova, evidenčný list už bol v poriadku. 

Aby užívateľ nemusel absolvovať vyššie popísaný postup, v tomto update bola doplnená metóda ukladania 
záznamov na záložku Mesačné záznamy pri prechode do nového obdobia spracovania miezd nasledovne: ak 
systém zistí, že na záložke Mesačné záznamy chýba záznam za niektorý mesiac, dodatočne ho vygeneruje a 
zapíše do tabuliek spolu so záznamom z aktuálne uzatváraného mesiaca. To znamená, že v databázach, v 
ktorých sa chyba prejavila, sa záznamy napravia po update 8.09 u všetkých rolí pri najbližšom spustení 
prechodu do nového mesiaca spracovania miezd. 

19 ELDP – oprava načítania záznamov na záložku Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy do stĺpcov 
Vyl. doby a VZ-vyl. doby u osôb narodených po 31.12.1984 

Podľa metodického pokynu k vyplneniu ELDP sa údaje do stĺpcov VZ počas vylúč. dôb a Kal. dni vylúč. dôb 
musia zapísať len u osôb narodených do 31.12.1984. U osôb narodených po 31.12.1984 je uvádzanie údajov 
do týchto stĺpcov bezpredmetné. V systéme Humanet bolo v spracovaní údajov do týchto stĺpcov viacero chýb, 
kedy sa v niektorých prípadoch (materská dovolenka, rodičovská dovolenka) zapisovali aj u osôb narodených 
po 31.12.1984. Zápis týchto údajov do listinnej podoby ELDP nebol považovaný za chybu, keďže ako som už 
povedala, uvádzanie údajov bolo bezpredmetné, a bolo jedno, či sa uvádzajú alebo nie. Kontrola elektronickej  
podoby ELDP na portáli Sociálnej poisťovne už tieto údaje požadovala uvádzať len u osôb narodených do 
31.12.1984, čo sme aj v čase zapracovania elektronického ELDP ošetrili. V tomto update vznikol priestor na 
opravu už samotných záznamov na záložku Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy, ktoré sú zdrojom pre vyplnenie 
údajov ELDP. To znamená, že od updatu 8.09 už sa za osoby narodené po 31.12.1984 údaje do stĺpcov Vyl. 
doby a VZ-vl. doby na záložke Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy nebudú načítavať. Ak užívateľ chce údaje na 
záložke Mesačné záznamy dodatočne „napraviť“, môže záznamy nanovo vygenerovať. Nie je to však nutné, 
keďže aj listinná aj elektronická podoba ELDP sú aj dnes generované tak, aby boli akceptované pri odovzdaní 
do Sociálnej poisťovne. 

 

 

 

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

 

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