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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

Od updatu 9.03 boli v aktualitách medzi inými zverejnené tieto príspevky: 

01.03.2019 Štátne sviatky v roku 2019 

21.03.2019 Príspevok na rekreáciu 

V sekcii Podpora/ Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy bol aktualizovaný príspevok Oznámenie zamestnávateľa 
o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie, v ktorom je spracovaných 13 príkladov z praxe, ako 
správne vyplniť oznámenie do zdravotnej poisťovne. 

2 Legislatívne zmeny 

2.1 Štatistika Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2019 

Na stránke http://www.p104.svspn.sk/ boli zverejnené zmeny v štatistike MŠSR 1-04 aj s aktualizovanou 
príručkou na rok 2019. Zmeny v programe neboli potrebné. Termín odovzdávania štatistiky MŠSR 1-04 je do 
15. kalendárneho dňa po sledovanom období (štvrťroku). Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte 
xlsx. 

2.2 Štatistika Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04 platná pre rok 2019 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo zapracované tlačivo štatistiky Štvrťročný výkaz 
o práci Práca 2-04 platné pre rok 2019. Termín odovzdávania štatistiky Práca 2-04 je do 20. kalendárneho 
dňa po sledovanom období (štvrťroku). Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx. 

2.3 Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2018 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo zapracované tlačivo štatistiky Ročný výkaz 
o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 pre rok 2018. Termín odovzdania štatistiky ÚNP1-01 za rok 2018 je 
30.4.2019. Štatistika sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx, a do elektronickej podoby vo formáte 
xml. 

2.4 Štatistiky ISCP – doplnenie položky SMF80655 Vyrovnanie DB na zapl. úroky 

Do riadku 43 štatistiky Trexima Mzdy a riadku 47 štatistiky Trexima Platy bola do výpočtu parametra cistmzda 
doplnená nová položka ročného zúčtovania dane SMF80655 Vyrovnanie DB na zapl. úroky. Iné zmeny pre 
rok 2019 neboli zverejnené. Termín odovzdávania štatistiky Trexima Mzdy je do 30. kalendárneho dňa po 
sledovanom období (štvrťroku). 

3 Príjem vyplatený počas rodičovskej dovolenky alebo počas neplateného voľna 

Ak je zamestnankyňa v pracovnom pomere celý mesiac na rodičovskej dovolenke a zamestnávateľ jej ide 
v mzde vyplatiť nejaký príjem, napr. ročnú odmenu, podľa usmernenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa 
má táto zamestnankyňa prihlásiť do zdravotnej poisťovne kódom 2 – zamestnanec na posledný deň mesiaca, 
za ktorý sa spracováva mzda. 

Zamestnávateľ v čase nástupu zamestnankyne na rodičovskú dovolenku oznámil do zdravotnej poisťovne 
prostredníctvom oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné 
poistenie: 

ukončenie kódu 2 - zamestnanec, 

začiatok kódu 1C - poistenec štátu, poberateľ rodičovského príspevku. 

Podľa usmernenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne osoba počas rodičovskej dovolenky síce v zmysle zákona 
nie je považovaná za zamestnanca, ale v prípade, že jej počas rodičovskej dovolenky bude vyplatený 
príjem z pracovného pomeru, tak sa za zamestnanca považuje. 

http://www.humanet.sk/
https://www.humanet.sk/spravy/statne-sviatky-v-roku-2019
https://www.humanet.sk/spravy/prispevok-na-rekreaciu
https://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-oznamenie-zp-priklady
https://www.humanet.sk/poradca/prispevok/mzdy-oznamenie-zp-priklady
http://www.p104.svspn.sk/
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Pri prihlásení zamestnanca kódom 2 sa vo výkaze vypĺňa položka Suma príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej 
položky (OP). Toto je vzor správne vyplneného mesačného výkazu pri vyplatení zdaniteľného príjmu 
zamestnankyni, ktorá je na rodičovskej dovolenke. 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa doplnila od januára 2019 validáciu mesačného výkazu preddavkov na poistné 
na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa, pri ktorej sleduje, ako je osoba uvedená vo výkaze evidovaná 
v registri poistencov. Ak zamestnávateľ prihlásil zamestnankyňu s kódom 2Y (tak to VšZP vo svojich minulých 
usmerneniach požadovala), zamestnávateľovi bol doručený chybový protokol s chybou 29. 

 

Zamestnávateľ sa v týchto prípadoch chybne domnieval, že musí opraviť mesačný výkaz, a sumu príjmu 
uviesť do stĺpca Celková výška ďalších príjmov. Tento predpoklad bol však nesprávny, pretože tým vylúčil 
zamestnankyni príjem z úhrnu príjmov, z ktorých možno uplatniť odpočítateľnú položku. Správne mal 
zamestnávateľ v týchto prípadoch postupovať tak, že mal zmeniť kód prihlásenia zamestnankyne na kód 2. 

 

Obdobne bude zamestnávateľ prihlasovať zamestnanca kódom 2 na posledný deň v mesiaci aj v prípade, že 
bude zamestnancovi na celomesačnom neplatenom voľne, vyplácať nejaký zdaniteľný príjem. V prípade 
neplateného voľna je zamestnanec prihlásený v zdravotnej poisťovni kódom 2N. V mesiaci vyplatenia príjmu 
bude kód 2N ukončený k predposlednému dňu mesiaca, na posledný deň v mesiaci bude zamestnanec 
prihlásený kódom 2, a od prvého dňa nového mesiaca bude znova prihlásený kódom 2N. 

 

Kedy sa má použiť kód 2Y? 

Podľa Metodického usmernenia č. 12/7/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku 
platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni sa kód 2Y používa na oznámenie 
zmien zamestnávateľa z titulu nepravidelných príjmov alebo príjmov vyplatených po skončení pracovného 
pomeru, v ktorom „2“ vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca a „Y“ o tom, že ide o situáciu, ktorá je 
uvedená v § 11 odsek 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení (Fyzická osoba sa na účely tohto zákona 
nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 
písm. a) a ods. 2 a 3 a v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m) a s)). Podľa usmernenia 
Ministerstva zdravotníctva SR sa do položky Celková výška ďalších príjmov mesačného výkazu majú zahŕňať 
iba ďalšie príjmy zamestnanca, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu, a nie je možné na ne uplatniť 
odpočítateľnú položku. Podľa rovnakého usmernenia ministerstva odpočítateľná položka sa neuplatní na 
príjem za práce vykonávané na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru, na príjem za práce 
vykonávané na základe príkaznej zmluvy, na príjem žiakov a študentov na odbornej praxi a pod. a neuplatní 
sa pri zamestnancoch podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004 Z. z. (tzv. odvodová úľava pre dlhodobo 
nezamestnané osoby). V prípade, ak je zamestnancovi vyplatený príjem po skončení pracovného pomeru, nie 
je možné na takýto príjem uplatniť odpočítateľnú položku, nakoľko sa v čase vyplatenia príjmu už nejedná o 
zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, 
služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu. 
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3.1 Nový typ poistenia zamestnanec – platí poistné – príjem počas RD a NV na záložke Rola/ 
Poistenia/ Zdravotné poistenie 

Pre účely prihlásenia zamestnanca do zdravotnej poisťovne v prípade vyplácania príjmu počas rodičovskej 
dovolenky, alebo počas neplateného voľna, sa v systéme Humanet pridá na záložku Rola/ Poistenia/ 
Zdravotné poistenie nová položka zamestnanec – platí poistné – príjem počas RD a NV. 

 

 

Pri tomto zadaní sa nielen vypočítajú odvody na zdravotné poistenie, ale aj počet dní zdravotného poistenia 
(1 deň, ak je zamestnanec prihlásený na posledný deň v mesiaci). 

 

Zároveň sa toto obdobie načíta pod kódom 2 do oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa 
poistného na verejné zdravotné poistenie. 

 

4 Výplatné pásky posielané e-mailom 

4.1 Nová vzorová definícia P004 Vzorová výplatná páska ŠS a VS (Rozosielanie na e-mail) 

Pre potreby zamestnávateľov so zamestnancami odmeňovanými podľa zákona č. 553/2003 bola vytvorená 
vzorová výplatná páska s príznakom ŠS a VS na rozosielanie pások e-mailom. Výplatná páska má rovnakú 
hlavičku ako páska P011 Vzorová výplatná páska ŠS a VS – 2 pásky na A4 a P012 Vzorová výplatná páska 
ŠS a VS – 3 pásky na A4. 
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4.2 Úprava posielania výplatných pások e-mailom 

Aby užívateľ mohol na posielanie výplatných pások používať vzorové definície výplatných pások, upravili sme 
spôsob zadania e-mailovej adresy odosielateľa tak, aby táto nemusela byť súčasťou definície výplatnej pásky. 

Dnes sú vo voľbe Tlače a výstupy/ Výplatné pásky dostupné tri vzorové definície výplatných pások: 

P003 Vzorová výplatná páska (Rozosielanie na e-mail) 

P004 Vzorová výplatná páska ŠS a VS (Rozosielanie na e-mail) 

P033 Vzorová výplatná páska (Rozosielanie na e-mail) - zákl. plat uvádzaný krátený úväzkom 

Tieto definície majú nastavené posielanie výplatných pások e-mailom, ale v definícii nemajú zadanú e-mailovú 
adresu odosielateľa. Tú užívateľ zadá pri spracovaní výplatnej pásky do políčka Adresa odosielateľa. 

 

Pri ďalšom spracovaní si program zadanú e-mailovú adresu už pamätá. Každé prístupové právo si zadá podľa 
potreby vlastnú e-mailovú adresu na poslanie výplatných pások. Časť E-mail sa zobrazí len pri spracovaní 
výplatných pások, ktoré v definícii majú nastavené políčko Posielať pásky e-mailom. 

UPOZORNENIE: Ak pri spracovaní použijete vlastnú definíciu výplatnej pásky, v ktorej je zadaná e-mailová 
adresa odosielateľa, táto adresa sa zobrazí pri spracovaní pásky v políčku Adresa odosielateľa. 

 

Do spracovania výplatných pások e-mailom sme doplnili potvrdenie od užívateľa, že chce skutočne poslať 
výplatnú pásku e-mailom. Často sa stávalo, že užívateľ si chcel len skontrolovať výplatné pásky a omylom na 
tento účel použil definíciu s nastavením posielania pásky e-mailom. Nové upozornenie umožní užívateľovi „na 
poslednú chvíľu“ zrušiť nechcené spracovanie pásky odoslaním e-mailom. 
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4.3 Možnosť poslať správu prijímateľom výplatnej pásky posielanej e-mailom 

Do spracovania výplatných pások bola okrem možnosti zadať e-mailovú adresu odosielateľa doplnená 
možnosť poslať prijímateľom e-mailovej správy s výplatnou páskou krátku správu. 

 

Text správy sa vpíše nielen do správy prijímateľovi, 

 

ale aj do reportu Zoznam odoslaných e-mailových správ. 

 

 

UPOZORNENIE: Všetky ostatné nastavenia a vlastnosti odosielania výplatných pások zostali zachované tak, 
ako je to popísané v príručke Užívateľská príručka – časť II v kapitole 11.2 Výplatné pásky. 

https://www.humanet.sk/prirucky-navody/zobrazit/mzdy-a-personalistika-8
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5 Usmernenie Sociálnej poisťovne k plateniu odvodov v prípade súbežných pracovných 
pomerov, kedy zamestnanec donesie len jeden doklad o dočasnej pracovnej 
neschopnosti 

Nemoci a ošetrovné sa v systéme Humanet pridávajú na záložke Osobné/ Nemoci. Po pridaní obdobia nemoci 
sa táto automaticky zapíše do všetkých aktívnych rolí. To, do ktorých rolí sa nemoc zapísala, je poznačené 
v tabuľke Role osoby. 

 

Označovacie políčka Platná pre rolu sa používali na to, aby bolo možné „vypnúť“ výpočet náhrady bez toho, 
aby sa nemoc odstránila z kalendára. V minulosti sa totiž situácia, kedy zamestnanec so súbežnými pomermi, 
ktorý ochorel, doniesol len jeden doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti, považoval za dočasne práce 
neschopného zo všetkých pomerov (Sociálna poisťovňa v minulosti usmerňovala v zmysle, že ak je človek 
chorý, tak je chorý zo všetkých pracovných pomerov), ale nárok na náhradu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti a nemocenskú dávku mal len z toho pomeru, ku ktorému bol doklad o dočasnej pracovnej 
neschopnosti pridelený. Keďže sa zamestnanec považoval za dočasne práce neschopného zo všetkých 
pracovných pomerov, nemoc musela byť zapísaná do všetkých rolí, a toto obdobie sa u všetkých pomerov 
považovalo za vylúčenú dobu na platenie poistného. Vtedy, v prípade vyplatenia príjmu vstupujúceho do 
vymeriavacieho základu na sociálne poistenie z iného pomeru, než ku ktorému bola pridelená dočasná 
pracovná neschopnosť, sa platili odvody len na úrazové poistenie. A práve vyššie uvedená úprava tento stav 
zabezpečovala. 

V usmerneniach Sociálnej poisťovne však došlo k zmene. Pýtali sme sa Sociálnej poisťovne, aký je rozdiel 
v uplatňovaní vylúčenej doby na platenie poistného na jednotlivé poistné vzťahy pri materskej dovolenke a pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti, keď obe sú definované na prvý pohľad rovnako v § 140 Zákona o sociálnom 
poistení: 

(1) Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne 
nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní 
platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti  

a) v období, počas ktorého sa im poskytuje materské, 

b) od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreby osobnej a 
celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti, 
najdlhšie do desiateho dňa potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti.  

(2) Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v 
nezamestnanosti ani v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, v období, počas ktorého sa vypláca rehabilitačné 
alebo rekvalifikačné, a v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku. 

Podľa usmernenia Sociálnej poisťovne z marca 2019 uvedená problematika vyplýva priamo zo znenia vyššie 
uvedeného § 140 Zákona o sociálnom poistení. V prvej vete odseku 1) § 140 zákona pred písmenom a) a b) 
sú zahrnuté všetky poistné vzťahy naraz. Zákonodarca tým podľa usmernenia Sociálnej poisťovne vyjadril 
zámer, že v období, počas ktorého sa fyzickej osobe poskytuje materské, sa vylučuje povinnosť platiť poistné 
zo všetkých poistných vzťahov. Platí to aj pre viacnásobný pracovnoprávny vzťah u toho istého 
zamestnávateľa. Tu Sociálna poisťovňa upozorňuje, že vyššie uvedené vyjadrenie platí aj pre dobu prvých 
desiatich dní ošetrovného, a to na základe § 140 ods. 1 písm. b). 
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Ďalej usmernenie Sociálnej poisťovne uvádza, že problematiku dočasnej pracovnej neschopnosti upravuje 
odsek 2) § 140 zákona nasledovne: vylúčenie povinnosti platiť poistné pri dočasnej práceneschopnosti je pri 
každom poistnom vzťahu upravené osobitne. Navyše platí, že práceneschopnosť je posudzovaná pre každý 
poistný vzťah osobitne (pre jeden pracovnoprávny vzťah môže byť fyzická osoba uznaná za práceneschopnú, 
pričom pre iný pracovnoprávny vzťah tá istá fyzická osoba z toho istého zdravotného dôvodu, môže byť 
považovaná za práceschopnú, resp. napr. pre výkon súbežne vykonávanej samostatnej zárobkovej činnosti, 
môže byť uvedená fyzická osoba práceschopná). 

Ak má teda fyzická osoba súbeh pomerov, napríklad súbeh pracovného pomeru a dohody o vykonaní práce, 
za predpokladu, že fyzická osoba má dlhodobú dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorá jej neumožňuje 
vykonávať prácu v pracovnom pomere, ale na dohodu o vykonaní práce vykonávať činnosť môže, a zároveň 
jej lekár vystavil doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti len na pracovný pomer, ale na dohodu nie – pre 
účely dohody neplatí doba vylúčenia povinnosti platiť poistné a z vyplatenej odmeny sú povinní 
zamestnávateľ a zamestnanec zaplatiť poistné na sociálne poistenie. 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v prípade súbehu pomerov, kedy zamestnanec donesie dočasnú pracovnú 
neschopnosť len na niektoré pomery, pričom z iných pomerov bude mať vyplatený zdaniteľný príjem, Sociálna 
poisťovňa bude u zamestnanca preverovať, či neporušil liečebný režim. 

5.1 Úprava spôsobu zadávania nemoci na role pre potreby súbežných pomerov, ak zamestnanec 
nebol uznaný za dočasne práce neschopného zo všetkých pomerov 

Aby mal užívateľ možnosť odstrániť nemoc z role, z ktorej zamestnanec nie je uznaný za dočasne práce 
neschopného, bola do zadania nemoci dopracovaná možnosť odstrániť nemoc z role. V zozname Role osoby 
sa označí políčko na začiatku riadku, a pomocou tlačidla Odstrániť sa nemoc odstráni len z označenej role. 
Tým sa dosiahne stav, že na jednej roli je nemoc zapísaná v  kalendári, a na druhej roli nie je. Podľa toho sa 
aj správa výpočet mzdy. Pri príjme v roli s nemocou sa vypočíta len úrazové poistenie, a pri príjme v roli bez 
nemoci sa vypočítajú všetky odvody. 

 

UPOZORNENIE: Pri ošetrovnom nezabudnite, že obdobie ošetrovného sa musí zadať vždy na všetky pomery 
– role, bez ohľadu na to, koľko dokladov o ošetrovnom zamestnanec doniesol. Ak by ošetrovné trvalo celý 
mesiac a zamestnancovi by bol vyplatený príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie, 
ide o vylúčenú dobu podľa § 140 a platiť sa bude len úrazové poistenie. Z poistných vzťahov, na ktoré nie je 
vystavený doklad o ošetrovnom, si zamestnanec nemôže uplatniť dávku ošetrovné. 

5.2 Zadanie dvoch prekrývajúcich sa nemocí s rôznym dátumom vzniku 

Na základe aktuálneho metodického usmernenia Sociálnej poisťovne môže v praxi nastať situácia, kedy 
zamestnanec so súbežnými pomermi bude mať vystavené dva doklady o dočasnej pracovnej neschopnosti, 
každý s iným dátumom začiatku. Napríklad, spočiatku bol zamestnanec uznaný lekárom za dočasne práce 
neschopného len na jeden z pomerov s tým, že na druhý pomer (napr. dohodu) môže ďalej pracovať. 
Zdravotný stav zamestnanca sa však zhoršil, bol hospitalizovaný, a tak bol dodatočne uznaný za dočasne 
práce neschopného aj na druhý z pomerov. 

Pre potreby tohto prípadu boli v programe vykonané úpravy, ktoré užívateľovi umožnia zadať pre každú rolu 
nemoc s iným dátumom začiatku. Postup zadania: 

1. Na záložku Osobné/ Nemoci sa pridá prvá nemoc, v ktorej sa odstráni rola, v ktorej nemá byť zapísaná táto 
nemoc. 
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2. Následne sa na záložku Osobné/ Nemoci pridá druhá nemoc. Pri zadaní druhej nemoci systém kontroluje, 
či sa obdobie druhej nemoci neprekrýva s obdobím prvej nemoci, a ak sa prekrýva, nemoc sa zapíše len do 
role, kde nemoc na dané obdobie nie je zadaná. 

 

Príklad zadania nemocí na záložke Osobné/ Nemoci: 

 

Zápis nemoci na záložku Rola/ Nemoci/ Nemoci: 

Rola č. 1 Rola č. 2 

  

6 Možnosť zapísať údaje o nároku a čerpaní dovolenky aj do výplatnej pásky štatutára 

Osoba, ktorá je štatutárom, napr. vykonáva funkciu konateľa spoločnosti, nemá zo zákona nárok na dovolenku, 
keďže ide o vzťah založený podľa Obchodného zákonníka. Avšak zmluvne nárok na dovolenku možno 
dohodnúť. Aby bolo možné štatutárovi s nárokom na dovolenku tlačiť údaje o nároku a čerpaní dovolenky vo 
výplatnej páske, je potrebné na záložke Rola/ Dovolenky/ Parametre označiť novo vytvorené políčko 
Štatutárovi/konateľovi zapísať údaje o dovolenke do výplatnej pásky. 
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Vtedy sa do výplatnej pásky vyplní časť o nárokoch a čerpaní dovolenky, ako je to u zamestnancov na 
pracovný pomer. 

 

6.1 Zaradenie údajov o dovolenke štatutára do zostáv Prehľad dovolenky a Rezerva na nevyčerpanú 
dovolenku a jej čerpanie 

Údaje za rolu štatutára, v ktorej je označené políčko Štatutárovi/konateľovi zapísať údaje o dovolenke do 
výplatnej pásky, sa zapíšu aj do kontrolných zostáv vo voľbách Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Prehľad 
dovoleniek a Personálne údaje/ Prehľad dovoleniek. 

7 Nový spracovateľ účtovného dokladu Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Money 
(xlsx) 

Do zoznamu spracovateľov účtovného dokladu bol dopracovaný nový spracovateľ Export účtovného dokladu 
pre účtovníctvo Money (xlsx). 

 

Vo formulári Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Money (xlsx) sú dostupné políčka Dátum splatnosti, 
do ktorého sa prednastaví aktuálny systémový dátum, a Dátum účtovného prípadu, do ktorého sa prednastaví 
dátum posledného dňa mesiaca, za ktorý sa účtovný doklad spracováva. 

V pravej časti formulára sa nachádza Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva. Podľa toho, koľko 
rozúčtovacích hľadísk bolo použitých pri definovaní riadkov účtovného dokladu, toľko sa týchto rozúčtovacích 
hľadísk zobrazí v políčkach Rozúčt. hľadisko 1, Rozúčt. hľadisko 2. V exporte účtovného dokladu pre 
účtovníctvo Money (xlsx) je možné nastaviť dve rozúčtovacie hľadiská. Tie sa nastavia v jednotlivých 
políčkach. 

Do políčka Názov súboru sa vpíše názov, pod ktorým sa vyexportovaný súbor uloží. Užívateľ môže v názve 
použiť zástupné znaky DD, MM, RR alebo RRRR. 

 

Spracovaný xlsx súbor sa uloží do priečinka Dočasné súbory užívateľa, odkiaľ ho užívateľ uloží na disk svojho 
počítača. 
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Pri nastavení ako je uvedené na obrázku vyššie sa do Rozúčt. hľadiska 1 zapíše priezvisko a meno 
zamestnanca, a do Rozúčt. hľadiska 2 kód nákladového útvaru na tých riadkoch účtovného dokladu, v ktorých 
sú v definícii na záložke Triedenia nastavené dva parametre rozúčtovania. 

 

Ak je v definícii riadku nastavený len jeden z parametrov rozúčtovania, vyplnia sa údaje len do príslušného 
stĺpca. A ak definícia riadku nemá nastavený parameter rozúčtovania, stĺpce Rozúčt. hľadisko 1 a Rozúčt. 
hľadisko 2 zostanú nevyplnené. 

 

8 Možnosť zadať hodnotu prednastaveného percenta príspevku organizácie na DDS cez 
voľbu Užívateľské nastavenia 

Do časti Doplnkové dôchodkové sporenie formulára Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt vo voľbe Základné 
nastavenia/ Užívateľské nastavenia bolo doplnené políčko Prednastavené % pre organizáciu, cez ktoré má 
užívateľ možnosť nastaviť hodnotu systémovej konštanty DDSDPRC_H Prednastavené % príspevku DDS 
organizácie - vyššia sadzba. 

 

Nastavenie tejto konštanty použije zamestnávateľ, ktorý prispieva na DDS všetkým zamestnancom rovnakým 
percentom zo základu. Po zadaní hodnoty percenta v políčku Prednastavené % pre organizáciu sa v definícii 
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vyberie do políčka Typ hodnoty zamestnávateľa položka prednastavené %, a systém pri výpočte príspevku 
zamestnávateľa použije percento prednastavené v konštante. 

 

Viac o možnostiach zadania a o výpočte príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie nájdete v príručke 
Mzdové položky v systéme Humanet v kapitole 14.1 Doplnkové dôchodkové sporenie. 

9 Tlač mzdovej položky – nový identifikátor roly 

Do spracovania zostavy Tlač mzdovej položky bol doplnený nový identifikátor roly ID roly. Je to údaj, ktorý 
užívateľ v užívateľskom rozhraní nevidí, ale napr. pri exporte zoznamu rolí do xlsx sa údaj zapíše do prvého 
stĺpca súboru. 

 

Pri spracovaní zostavy sa v hlavičke prvého stĺpca zobrazí názov identifikátora roly. 

 

10 Opravy chýb 

10.1 Nastavenie číselníka Tituly na needitovateľný 

Číselník Tituly bol editovateľný, a užívateľ mal možnosť pridávať do neho vlastné položky. Ale vzhľadom na 
skutočnosť, že tento číselník je previazaný so súvisiacim číselníkom Typ pre titul, užívatelia pridávali položky 
do číselníka nesprávne, čo spôsobovalo chyby pádu systému. Aby sme predišli týmto chybovým situáciám, 
a tiež aby mal systém Humanet vo všetkých svojich mzdových databázach jednotný číselník titulov, napr. pre 
účely budúcich štatistických vyhodnotení, bol číselník Tituly zmenený na needitovateľný. Ak užívateľ zistí, že 

https://www.humanet.sk/prirucky-navody/zobrazit/mzdy-a-personalistika-polozky
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mu v zozname titulov chýba potrebný titul, stačí napísať na hotline e-mail s požiadavkou na doplnenie titulu, 
a ten bude do najbližšieho updatu do systému doplnený. 

10.2 Oprava chyby pri pridávaní zrážky doplnkové dôchodkové sporenie 

Ak užívateľ zadal na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS viac období doplnkového dôchodkového sporenia pre 
tú istú DDS, 

 

a v tejto evidencii nevyplnil číslo zmluvy (lebo to nepotreboval), pri pridávaní zrážky doplnkové dôchodkové 
sporenie mal problém vybrať správne aktuálne otvorené obdobie. V zozname sa zobrazovali platné aj 
ukončené obdobia, pričom položky vyzerali rovnako. 

 

 
Ak užívateľ omylom pridal do zrážky ukončené obdobie, systém v zrážke nedovolil zadať užívateľom 
požadovanú platnosť od/do, čo pôsobilo ako chyba v systéme. 

Po úprave sa pri tom istom zadaní období na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS zobrazia v zozname Zmluva 
DDS len platné obdobia: 

 

A keďže systém nedovolí na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS zadať doplnkové dôchodkové sporenie na to 
isté obdobie do tej istej DDS s tým istým číslom zmluvy (alebo bez čísla zmluvy), užívateľ už nebude mať 
problém pridať zrážku doplnkové dôchodkové sporenie. 

Ak užívateľ zadal na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS položku, ktorá platí od niektorého z budúcich mesiacov, 
pri pridávaní zrážky doplnkové dôchodkové poistenie musí zadať tiež platnosť od dátumu, kedy platí záznam 
v osobnom. Je to preto, že vo výberovom políčku Zmluva DDS sa zobrazia len záznamy, platné od dátumu 
zadaného v políčku. 
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Príklad: Databáza je v mesiaci spracovania miezd február 2019. Užívateľ na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS 
ukončil k 28.2.2019 platnosť jedného záznamu a pridal nový záznam od 1.3.2019. 

 

Pri pridávaní zrážky doplnkové dôchodkové sporenie sa v políčku Zmluva DDS zobrazí ten záznam 
z osobného, ktorý k danému dátumu platí. 

    

 

 

 

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

 

https://www.hour.sk/?utm_source=email&utm_medium=obr-podpis&utm_campaign=hodnoty_a_riesenia

