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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

Od updatu 9.04 boli v aktualitách medzi inými zverejnené tieto príspevky: 

27.03.2019 Príjem počas rodičovskej dovolenky a zdravotné poistenie 

05.04.2019 Humanet efektívne: Pošlite výplatné pásky e-mailom 

12.04.2019 Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2018 

18.4.2019 Termín na odovzdanie ročného daňového hlásenia za rok 2018 je do 30. apríla 2019 

26.4.2019 Humanet v praxi: Príklad výpočtu zrážky zo mzdy pri prednostnej pohľadávke 

 

V sekcii Podpora/ Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy sme pre lepšiu prehľadnosť pridali na stránku filtre Zákon 
a Kategória. Výberom príslušnej položky filtra a kliknutím na Vyhľadať sa zobrazia príspevky k danej téme. 

 

2 Legislatívne zmeny 

2.1 Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.4.2019 – na dieťa do 6 rokov je nárok na dvojnásobnú 
sumu daňového bonusu 

Novelou Zákona o dani z príjmov č. 10/2019 sa s platnosťou od 1.4.2019 zvyšuje sumu daňového bonusu na 
dvojnásobok pre dieťa do 6. roku veku. Prvýkrát sa dvojnásobná suma daňového bonusu u dieťaťa vo veku 
do 6 rokov uplatní v mzde za apríl 2019. 

Zákon o dani z príjmov 

§ 33 Daňový bonus 

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý 
dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ 
dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) 
pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú 
sa znižuje daň, je  

a) 22,17 eura mesačne alebo 

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny 
mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. 

§ 52zw Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019  

Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny 
mesiac apríl 2019. 

V tejto súvislosti boli do programu zapracované tieto zmeny. Doplnila sa nová mzdová konštanta 
TAXBONCHH Daňový bonus na dieťa do 6. roku veku, ktorá má od 1.4.2019 hodnotu 44,34 €. Za obdobia 
pred 1.4.2019 má konštanta rovnaké hodnoty ako konštanta TAXBONCHIL Daňový bonus na dieťa. 

 

http://www.humanet.sk/
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Konštanty sa používajú nielen pri samotnom výpočte daňového bonusu do miezd, ale ich hodnota sa zobrazuje 
na záložke Rola/ Dane/ Bonusy. 

 

Pre lepšiu kontrolu veku dieťaťa sme doplnili do stĺpca Osoba dátum jeho narodenia. 

Pri výpočte mzdy systém vyhodnotí vek dieťaťa. Ak má dieťa k 1. dňu mesiaca 6 rokov, tak sa uplatní suma 
z novej konštanty TAXBONCHH Daňový bonus na dieťa do 6. roku veku s dvojnásobnou sumou daňového 
bonusu 44,34 €. Ak má dieťa k 1. dňu mesiaca 6 rokov a 1 deň a viac, tak sa uplatní suma z pôvodnej 
konštanty TAXBONCHIL Daňový bonus na dieťa so sumou daňového bonusu 22,17 €. 

Dve usmernenia Finančnej správy SR k uplatňovaniu daňového bonusu na dieťa, ak dieťa dosiahlo 
vek 25 rokov v prvom dni mesiaca spracovania miezd 

Hornú hranicu veku pre nárok na daňový bonus neurčuje Zákon o dani z príjmov, ale Zákon o prídavku na 
dieťa. Podľa § 3 ods. 1 písm. a) Zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej 
školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. 

 

Na stránke Finančnej správy SR je uvedené prvé usmernenie: 

Otázka č. 7 – Dieťa daňovníka, ktoré dosiahlo vek 25 rokov v prvom dni mesiaca 

Dieťa daňovníka dovŕšilo 25 rokov dňa 1. septembra. Vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus aj za mesiac 
september? 

Odpoveď 

Keďže k prvému dňu mesiaca už dieťa nespĺňa podmienku vyživovaného dieťaťa, nárok na daňový bonus za 
mesiac september už nevzniká. 

 

V súčasnej dobe sa v systéme Humanet nárok na daňový bonus uplatňuje podľa tohto usmernenia 
automaticky pri prepočte mzdy. 

 

V metodickom pokyne Finančnej správy SR je uvedené druhé usmernenie: 

Príklad č. 2 

Daňovník si uplatňuje daňový bonus v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom 
dane (ďalej len „zamestnávateľ“), na jedno vyživované dieťa, ktoré 01.02.2016 dovŕšilo 25 rokov veku. Môže 
si daňovník za mesiac február 2016 uplatniť daňový bonus na toto dieťa? 

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi v súlade s § 37 ods. 2 ZDP, 
pričom podľa § 33 ZDP sledujeme podmienky vždy k 1. dňu v mesiaci. Dieťa dňom 25. narodenín sa stáva 
dieťaťom dvadsaťpäťročným, a preto k prvému dňu v mesiaci február nie je dieťaťom vo veku do 25 rokov. V 
súlade s § 15 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa nárok na prídavok na dieťa zaniká od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 
rokov veku. Znamená to, že ak daňovník nárok na daňový bonus preukáže potvrdením príslušného 
úradu o poberaní prídavku na dieťa za mesiac február 2016, vzniká mu nárok na daňový bonus aj za mesiac 
február 2016. 

 

Ak sa užívateľovi vyskytne situácia podľa tohto usmernenia, musí sumu daňového bonusu zadať do 
spracovania mzdy ručne. 

https://podpora.financnasprava.sk/392084-Vy%C5%BEivovan%C3%A9-die%C5%A5a-
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2018/2018.09.13_MP_danovybonus.pdf
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2.2 Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.3.2019 – zmena v podmienkach pre oslobodenie od 
dane odmeny pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (13. platu) 

Novelou Zákona o dani z príjmov č. 54/2019 sa s platnosťou od 1.3.2019 menia podmienky na oslobodenie 
sumy odmeny pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce. Suma 
najviac 500 eur v úhrne za všetkých zamestnávateľov z 13. platu vyplateného v júni je oslobodená od dane 
vtedy, keď suma odmeny od jedného zamestnávateľa je aspoň vo výške 500 eur, a pracovný pomer u tohto 
zamestnávateľa trvá k 30. aprílu príslušného roka najmenej 24 mesiacov. Toto ustanovenie sa použije prvýkrát 
pri odmene vyplatenej v mesiaci jún 2019 (v mzde za máj 2019). 

Zákon o dani z príjmov 

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti, ods. 7 písm. n) 

(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako 

n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov24e) najviac 500 eur v úhrne 
od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 
eur od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 
príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem 
prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie, 

§ 52zx Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019  

Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) v znení účinnom od 1. marca 2019 sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných 
predpisov24d) vyplatenú v mesiaci jún 2019. 

V súvislosti s týmito zmenami bola do systému dopracovaná nová systémová konštanta P13MIN Minimálna 
výška 13. platu, s hodnotou 500 € od 1.5.2019. Upravil sa výpočet položky SMF203053 Priem. mes. zár. pre 
13. plat, ktorá slúži na zápis do potvrdenia o zdaniteľnom príjme a na účely kontroly. Od mája 2019 sa do 
položky zapisuje hodnota sumy konštanty 500 €. V nadväznosti na to bola upravená kontrola splnenia 
podmienky na vyplatenie odmeny, ktorej suma do 500 € bude oslobodená od dane, a hláška po prepočte: 

Položka SMF20305 Odmena – 13. plat s úľavami celkom je vyplatená neoprávnene, pretože jej suma je nižšia 
ako 500,00 € vypočítaná v položke SMF203053 Priem. mes. zár. pre 13. plat. 

2.3 Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 
v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná na rok 2019 

Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Štatistiky bolo zapracované tlačivo štatistiky Ročný výkaz 
o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR 
SR) 6-01 platné na rok 2019. Termín odovzdania štatistiky V/B (MPSVR SR) 6-01 je do 31.7.2019. Štatistika 
sa spracuje do listinnej podoby vo formáte xlsx. 

3 Mzdový list – doplnenie sekcie Údaje z RZD podľa § 39 ods. 2 písm. d), e) a h) ZDP 

Zákon o dani z príjmov 

§ 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 

(2) Mzdový list musí na daňové účely obsahovať 

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane [§ 11 ods. 3] a daňový bonus, 

e) výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania, 

h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a). 

Do mzdového listu bola doplnená nová sekcia Údaje z RZD podľa § 39 ods. 2 písm. d), e) a h) ZDP. 

UPOZORNENIE: Sekcia sa zobrazí len zamestnancom, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie dane – vo 
vyrovnaní dane majú označené políčko RZD vykonané. 

Za roky do roku 2017 sa vyplnia do sekcie sumy. Až od roku 2018 sa vyplní aj priezvisko, meno a rodné číslo 
manželky/manžela. Pre zadanie týchto údajov boli do vyrovnania dane za rok 2018 doplnené políčka 
Priezvisko a meno a Rodné číslo pre zadanie priezviska, mena a rodného čísla manželky/manžela, ak si 
zamestnanec na ňu uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane. 
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Verzia pdf 

 

Verzia xlsx 

 

NÁŠ TIP: Ak potrebujete vytlačiť mzdový list za rok 2017 a skôr, a nechcete v ňom zobrazovať sekciu Údaje 
z RZD podľa § 39 ods. 2 písm. d), e) a h) ZDP, pretože sa sekcia za tieto roky nevypĺňa, môžete si vytvoriť 
kópiu mzdového listu, a v jeho definícii na záložke Päta vypnúť tlač tejto sekcie. 

 

4 Možnosť pridať denný vymeriavací základ pre nemoc z iného softvéru 

Jedným z údajov, ktoré musí užívateľ pri prechode z iného softvéru do systému Humanet pri spracovaní miezd 
zadať, je denný vymeriavací základ na nemoc vypočítaný v pôvodnom softvéri. Doteraz musel užívateľ pre 
tento účel zadať do tabuľky Údaje z iného softvéru, delimitácie - vymeriavacie základy RO vymeriavacie 
základy a počet dní sociálneho poistenia v rozhodujúcom období vypočítané v inom softvéri. Tieto údaje slúžili 
jednak na výpočet denného vymeriavacieho základu pri výpočte náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, 
a jednak na vyplnenie do tlačiva Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na 
nemocenskú dávku. Keďže tlačivo už nie je potrebné odovzdávať do Sociálnej poisťovne pri každej nemoci 
nad 10 dní, a tento spôsob je pre firmy s veľkým počtom zamestnancov prácny, zapracovali sme do programu 
možnosť zadať priamo sumu denného vymeriavacieho základu, vypočítaného v inom softvéri. 

Na záložku Rola/ Nemoci/ Parametre bola pridaná nová sekcia Údaje z iného softvéru - denný vymeriavací 
základ. Do políčka Denný vymeriavací základ sa zadá suma denného vymeriavacieho základu na nemoc 
vypočítaná v inom softvéri, a do políčok Platí pre obdobie od, Platí pre obdobie do sa zadá obdobie, v ktorom 
sa tento denný vymeriavací základ bude pri výpočte náhrady v systéme Humanet používať. 
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Napr. ak sa má denný vymeriavací základ zadaný na záložke Rola/ Nemoci/ Parametre používať pri výpočte 
náhrad pri dočasnej pracovnej neschopnosti celý rok 2019, tak sa do políčok pre platnosť zadá obdobie od 
1.1.2019 do 31.12.2019 (bude to teda fungovať obdobne, ako u priemerného hodinového zárobku pre náhrady 
vypočítaného v inom softvéri). 

UPOZORNENIE: V prípade, že sa pri výpočte náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti použije denný 
vymeriavací základ zadaný na záložke Rola/ Nemoci/ Parametre, v evidencii údajov pre výpočet denného 
vymeriavacieho základu sa nevyplnia dátumy rozhodujúceho obdobia (nie je potrebné ho vyhodnocovať), 
a v políčkach Peniaze pre DVZ a Dni pre DVZ sú nuly (lebo údaje nie sú programu známe). 

 

Zároveň boli doterajšie políčka Predchádzajúci PP od, Predchádzajúci PP do presunuté do novo vytvorenej 
sekcie Delimitácia - údaje pre určenie rozhodujúceho obdobia, 

 

a tabuľka pre vymeriavacie základy a dni poistenia do sekcie Údaje z iného softvéru, delimitácie – 
vymeriavacie základy RO. 

 

Pripomeňme si, na čo sa používajú políčka Predchádzajúci PP od, Predchádzajúci PP a tabuľka Údaje z iného 
softvéru, delimitácie - vymeriavacie základy RO: 

Na záložku Parametre sa pridávajú vymeriavacie základy a počet dní nemocenského poistenia za rozhodujúce obdobie 
pre účely tlače Potvrdenia zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku a pre 
výpočet denného vymeriavacieho základu v prípade, že ste začali spracovávať mzdy v systéme Humanet po prechode 
z iného mzdového softvéru, alebo došlo vo vašej organizácii k prevzatiu zamestnancov inej organizácie (zlučovanie 
organizácií, delimitácia), alebo potrebujete z iných dôvodov pridať vymeriavacie základy do rozhodného obdobia. 

V prípade zlučovania organizácií, ak u zamestnancov nedochádza ku vzniku nového obdobia nemocenského poistenia, je 
potrebné zadať vznik nemocenského poistenia (vznik pracovného pomeru v pôvodnej organizácii) do políčka 
Predchádzajúci PP od. Tento údaj bude slúžiť na určenie rozhodujúceho obdobia. 

Príklad: Organizácia prevzala povinnosti nástupnickej organizácie, medzi nimi prevzala zamestnanca, ktorému pracovný 

pomer v pôvodnej organizácii začal 1.9.2005 (dátum vzniku nemocenského poistenia). K prevzatiu zamestnanca došlo 
k 1.9.2017. Aby systém správne vyhodnotil rozhodujúce obdobie u tohto zamestnanca ako rok 2016 (lebo nemocenské 
poistenie trvá už od roku 2005) je potrebné do políčka Predchádzajúci PP od zadať dátum vzniku pracovného pomeru 
v predchádzajúcej organizácii (1.9.2005) a do políčka Predchádzajúci PP do zadať dátum predo dňom prevzatia 
zamestnanca (31.8.2017). Následne je potrebné vyplniť do tabuľky Vymeriavacie základy údaje za jednotlivé mesiace 

rozhodujúceho obdobia. 

V ostatných prípadoch stačí vyplniť údaje za jednotlivé mesiace rozhodujúceho obdobia. V tabuľke 
Vymeriavacie základy kliknite na tlačidlo Pridať a postupne pridajte pre jednotlivé mesiace výšku 
vymeriavacieho základu a počet dní nemocenského poistenia. Systém zadané údaje použije na tlač 
potvrdenia a na výpočet denného vymeriavacieho základu. 
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4.1 Nová dátová skupina Nemoci – parametre 

Vytvorila sa nová dátová skupina Nemoci – parametre v koreňovej dátovej skupine Rola osoby v 
definovateľných riadkových a formulárových zostavách, 

 

a v importe dát, v ktorej sú parametre políčok na záložke Rola/ Nemoci/ Prerušenia. 

 

Skupina bola urobená podľa skupiny Rola osoby - priemer na dovolenku. 

5 Výpočet denného vymeriavacieho základu aj v mesiaci, v ktorom nie je zadaná nemoc 

V systéme Humanet je zapracovaná mzdová položka SMF30180 DVZ pre náhradu pri DPN. Do tejto položky 
sa zapíše denný vymeriavací základ vypočítaný potom, ako sa zamestnancovi pridá nemoc. Položka sa 
zobrazuje vo výplatnej páske zamestnanca. 

Aby mal zamestnanec informáciu o tom, aký má denný vymeriavací základ aj v mesiaci, kedy nemá nemoc, 
doplnili sme výpočet mzdovej položky SMF30180 DVZ pre náhradu pri DPN tak, že sa vypočíta bez ohľadu 
na to, či je alebo nie je nemoc zadaná. V prípade, že nemoc nie je zadaná, sa denný vymeriavací základ určí 
z rozhodujúceho obdobia akoby nemoc vznikla v 1. deň mesiaca spracovania miezd. 

6 Zápis účtovného dokladu do účtovného systému Profit365 

Do zoznamu spracovateľov účtovného dokladu vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do 
účtovníctva bol dopracovaný nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Profit365. 

 

Vzhľadom na špecifickosť účtovania v účtovnom systéme Profit365 bola pripravená vzorová definícia 
účtovného dokladu UD06 Vzor definície účt. dokl. pre zápis do účtovníctva Profit365. Táto definícia obsahuje 
riadky bez rozúčtovania na rozúčtovacie hľadiská (parametre rozúčtovania). Ak užívateľ potrebuje niektorý 
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z riadkov rozúčtovať na rozúčtovacie hľadiská, vytvorí si kópiu vzorového účtovného dokladu, a do riadku 
doplní na záložku Triedenia požadovaný parameter rozúčtovania. 

 

Pri prvom spustení spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Profit365 sa zobrazí okno na 
zadanie prihlasovacích údajov do databázy účtovného systému Profit365. Do políčok Prihlasovacie meno 
a Heslo zadajte údaje, ktorými sa prihlasujete do databázy systému Profit365. 

    

Do políčka ID organizácie zadajte údaj z políčka CompanyID vo voľbe Nástroje/ API v systéme Profit365. 

   

UPOZORNENIE: Ak ste bezprostredne po vytvorení nového užívateľa v systéme Profit365 zmenili 
v užívateľovi meno, musíte nejaký čas počkať, kým vám systém Profit365 povolí prístup cez databázu systému 
Humanet. 

Prihlasovacie údaje sa ukladajú za organizáciu a za definíciu účtovného dokladu. T.j. užívatelia, ktorí 
spracovávajú v jednej organizácii typu Humanet tú istú definíciu účtovného dokladu, budú mať nastavené 
spoločné údaje pre prihlásenie do databázy systému Profit365, alebo sa vždy po spracovaní účtovného 
dokladu z databázy systému Profit365 odhlási pomocou tlačidla Odpojiť databázu Profit365. 

Potom, ako sa systém Humanet prihlási do účtovného systému Profit365, zobrazí sa užívateľovi formulár 
Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Profit365. 
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V časti Prihlásený užívateľ je informácia o tom, pod akým užívateľom, a v ktorej databáze systému Profit365 
je užívateľ prihlásený. Tlačidlo Odpojiť databázu 365 zruší spojenie s databázou systému Profit365 a vymaže 
prihlasovacie údaje. 

V časti Parametre sa zadajú Dátum vytvorenia a Dátum dodania. Tieto dátumy sa po exporte vyplnia do 
rovnomenných políčok na záložke Základné údaje interného dokladu v databáze systému Profit365. 

 

Pri vytváraní interného dokladu v systéme Profit365 sú povinnými údajmi na vyplnenie údaje v políčkach 
Šanón a Účet na záložke Základné údaje. Preto je potrebné vybrať príslušnú položku do políčok Šanón a Účet 
v hlavičke int. dokladu vo formulári Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Profit365. 

 

Do políčka Šanón sa načítajú tie položky z číselníka Šanóny v systéme Profit365, ktoré sú definované ako typ 
dokladu interný doklad. 
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Do políčka Účet v hlavičke int. Dokladu sa načítajú všetky účty z číselníka Účtovná osnova, ktoré začínajú 
trojčíslím 331. 

        

UPOZORNENIE: Skontrolujte správnosť zadania údajov v políčkach Šanón a Účet v hlavičke int. dokladu, 
inak nedôjde k zápisu účtovného dokladu do systému Profit365. 

Prevodový mostík slúži na „spárovanie“ položiek parametrov rozúčtovania v systéme Humanet s položkami 
číselníkov Osoby, Nákladové jednotky, Hospodárske strediská, Projekty. Koľko parametrov rozúčtovania 
obsahuje definícia účtovného dokladu, toľko položiek sa zobrazí v políčkach Osoby, Nákladové jednotky, 
Hospodárske strediská, Projekty. 

 

Do políčka Osoby sa môže vybrať len parameter rozúčtovania Priezvisko a meno, pretože v číselníku Osoby 
v systéme Profit365 ja možné vyhľadávať jednotlivé položky len podľa textového reťazca zadaného 
v políčkach Meno a Priezvisko. 

Do políčok Nákladové jednotky, Hospodárske strediská a Projekty možno zadať akýkoľvek parameter 
rozúčtovania, u ktorého je možné zadať kód, pretože párovanie položiek parametra rozúčtovania v systéme 
Humanet s položkami uvedených číselníkov sa vykonáva cez kód. 

Ak sa napr. do políčka Nákladové jednotky vyberie parameter rozúčtovania Nákladový útvar – kód, 

 

 užívateľ musí mať zadané rovnaké kódy jednotlivých položiek číselníka Organizačné útvary v systéme 
Humanet a číselníka Nákladové jednotky v systéme Profit365. 
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Len vtedy sa rozúčtovaná suma na riadku účtovného dokladu zapíše správne na príslušnú nákladovú jednotku 
v internom doklade v systéme Profit365. 

 

Úspešný zápis účtovného dokladu sa v systéme Humanet oznámi krátkym hlásením Export ukončený. 

 

6.2 Vzorová definícia účtovného dokladu pre účtovný systém Profit365 

Vzhľadom na odlišný princíp účtovania v podvojnom účtovníctve systému Profit365, kde jednotlivé riadky 
účtovného dokladu obsahujú len jeden účet, súvzťažný k účtu v hlavičke účtovného dokladu, pripravili sme pre 
užívateľov vzorový účtovný doklad U06 Vzor definície účt. dokl pre zápis do účtovníctva Profit365. 

 

Špecifikom definície je, že každý riadok definície musí na príslušnej strane MD/D obsahovať účet z hlavičky, 
štandardne 331001. 

 

Riadok z definície účtovného dokladu sa do interného dokladu v systéme Profit365 zapíše tak, že v riadku je 
uvedený len súvzťažný účet (napr. 521001) oproti účtu v hlavičke (331001), a suma je zapísaná na tej strane, 
na ktorej sa súvzťažný účet nachádza. 
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Takže pre zápis účtovného dokladu zo systému Humanet do systému Profit365 musí užívateľ použiť definíciu 
U06 Vzor definície účt. dokl pre zápis do účtovníctva Profit365, alebo si vytvoriť kópiu tejto definície a jednotlivé 
riadky upraviť podľa potreby. 

Použitie zástupných znakov v názve položky účtovného dokladu 

Pre potreby interného dokladu v systéme Profit365 bola dopracovaná možnosť zadať do názvu účtovného 
predpisu zástupné znaky pre označenie mesiaca (MM) a roka (RR alebo RRRR), tak aby sa do výsledného 
účtovného dokladu zapísalo v názve označenie mesiaca, za ktorý sa účtovný doklad spracoval. Uvedené 
zástupné znaky fungujú vo všetkých spracovateľoch účtovného dokladu. 

7 Pridávanie zrážky doplnkové dôchodkové sporenie 

7.1 Úprava pridávania zrážky doplnkové dôchodkové sporenie pri pridávaní novej roly cez osobnú 
kartu 

Ak má užívateľ zapnutú konštantu Automatické pridávanie zrážky DDS, tak pri pridávaní novej roly systém 
kontroluje, či je v evidencii Osobné zadané DDS, a ak je, tak automaticky do pridávanej roly pridá zrážku 
doplnkové dôchodkové sporenie. V rámci automatického pridávania zrážky doplnkové dôchodkové sporenie 
bolo dopracované, aby sa novo pridávaná zrážka pripojila k aktuálne platného záznamu na záložke Osobné/ 
Poistenia/ DDS. 

 

T.j. aby sa do políčka Zmluva DDS vybrala zo záložky Osobné/ Poistenia/ DDS položka platná k dátumu vzniku 
roly. Zároveň sa do políčka Platnosť od v zrážke zapíše dátum vzniku roly. 

 

7.2 Zjednodušenie pridávania zrážky doplnkové dôchodkové sporenie do existujúcej roly 

Ak užívateľ potrebuje pridať do výpočtu mzdy výpočet príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, musí 
pre to vytvoriť dve evidencie. Najprv pridať definíciu výpočtu na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS, a následne 
pridať zrážku na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky. Aby sme pridávanie týchto údajov zjednodušili, zapracovali 
sme možnosť pridať zrážku už pri pridávaní údajov na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS jednoduchým 

označením roly, do ktorej sa zrážka zapíše. V zozname Role osoby sa zobrazia aktívne roly platné v období 

platnosti záznamu DDS. 
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UPOZORNENIE: Možnosť označiť rolu, do ktorej sa zrážka zapíše, sa zobrazí len pri pridávaní nového 
záznamu na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS. 

7.3 Úprava zobrazovania údajov pri pridávaní záznamu na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS pri type 
hodnoty prednastavené 

Pri definovaní výpočtu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie má užívateľ možnosť prednastaviť si 
hodnotu príspevku v konštante, a potom v definícii zadať typ hodnoty prednastavené. Keďže pri nastavení 
hodnoty prednastavené systém pri výpočte príspevku číta hodnotu z nastavenia príslušnej konštanty, zjednotili 
sme správanie sa týchto políčok tak, že sa políčko pre hodnotu nezobrazuje ani v jednom z riadkov. 

 

 

Upravili sme tiež zobrazovanie údajov v histórii. Ak je nastavený typ hodnoty prednastavené, hodnoty sa do 
histórie nezapisujú, a  stĺpec s hodnotou je nevyplnený. 

 

8 Aktualizácia číselníka Tituly 

Bol aktualizovaný číselník Tituly podľa štatistických číselníkov 0062 Tituly pred menom, 0063 Tituly za menom 
stiahnutých zo stránky PortalIVS.sk. Do číselníka bolo pridaných 24 titulov. 

https://ciselniky.portalvs.sk/classifier/show/basic/44
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9 Export/import definície výplatnej pásky spolu s pripojenými tlačovými predlohami 
hlavičky a päty 

Export/import definície výplatnej pásky bol rozšírený o export/import pripojených tlačových predlôh hlavičky 
a päty. 

Ak sa exportuje definícia výplatnej pásky, vyexportujú sa s ňou aj tlačové predlohy hlavičky a päty. Pri importe 
systém kontroluje, či na danej ceste existuje daný súbor. Ak áno, tlačová predloha sa nenaimportuje. Ak súbor 
na danej ceste neexistuje, tak sa tlačová predloha naimportuje. 

 

Ak si teda užívateľ v jednej databáze pripravil vlastnú výplatnú pásku aj s vlastnými upravenými tlačovými 
predlohami hlavičky a päty a chce túto definíciu použiť aj v inej databáze, už nemusí samostatne 
exportovať/importovať definíciu výplatnej pásky a samostatne tlačové predlohy, stačí ak 
vyexportuje/naimportuje len definíciu výplatnej pásky a môže hneď spustiť jej spracovanie. 

10 Nové funkcie v kontextovom menu Doplnky na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy 

Do kontextového menu Doplnky na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy boli doplnené dve nové funkcie. 

 

Funkcia Aktualizovať nápočtové položky obnoví nápočtové PAM položky (DEKRÉTOVANÝ PLAT MESAČNÝ, 
DÉKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ...) v prípade, že z nejakého dôvodu bola ich suma neúmyselne 
vynulovaná. 

Funkcia Aktualizovať položky podľa skupiny odmeňovania obnoví zoznam PAM položiek zaradených do 
skupiny odmeňovania Bežný pracovník a Štátna a verejná služba v prípade, že užívateľ omylom odstránil 
niektoré PAM položky zaradené do skupiny odmeňovania. 

11 Drobné úpravy a vylepšenia 

11.1 Import dochádzky – pridanie nového identifikátora roly ID roly 

Podobne, ako je to vo funkcii Import dát, aj do funkcie Import dochádzky sme pridali možnosť zadať ako 
identifikátor ID roly. 

 

ID roly je údaj, ktorý užívateľ bežne nevidí, ale ak si spracuje zoznam rolí cez voľbu Doplnky/ Export do excelu 
vo voľbe Roly, tak je to údaj v prvom stĺpci ID.  
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11.2 Zobrazovanie dlhého textu stĺpca v bubline 

V niektorých tabuľkách systému Humanet nie je možné vidieť v stĺpci celý zadaný text. Napr. názvy riadkových 
a formulárových zostáv, či výrazy v riadkových zostavách. Pre zobrazenie celého textového reťazca bez 
potreby vstupovať do príslušnej evidencie bolo zapracované zobrazovanie textu v bubline. 

 

 

11.3 Premenovanie položiek SMF80113 a SMF80114 poistného na zdravotné poistenie 
zamestnanca a zamestnávateľa 

Pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pri polovičnej sadzbe užívateľov mýlilo, že pôvodný názov ZP – 
zamestnávateľ 10%, ZP – zamestnanec 4% znamená, že sa do mzdy nevypočítalo poistné s polovičnou 
sadzbou. Museli sme neustále vysvetľovať, že ide o názov mzdovej položky, ktorý sa nemení. Na rýchlu 
kontrolu toho, či užívateľ správne zadal v PAMe výpočet polovičnej sadzby, použije sumy v položkáych 
SME81113 a SME81114. 

 

Položky pre poistné majú po novom názov: 

SMF80113 ZP – zamestnávateľ 10.00%/5.00 % 

SMF80114 ZP – zamestnanec 4.00 %/2.00% 

Pripomíname, že na to, aby systém počítal na zdravotné poistenie polovičnú sadzbu, musí vybrať v políčku 
Znížená pracovná schopnosť na záložke Osobné/ Poistenia/ ZPS hodnotu Áno. 

11.4 Doplnenie kontroly správnosti štruktúry zadanej e-mailovej adresy na ďalších miestach 
v programe 

Doplnili sme kontrolu na správnosť štruktúry zadanej e-mailovej adresy v definícii výplatnej pásky na záložke 
E-mail, vo formulári pre spracovanie tlačiva Ročné zúčtovanie dane 1. strana a Potvrdenie o zaplatení dane 
vo voľbe Vyrovnanie dane, a vo voľbe Správa systému/ Nastavenia e-mailu/ Vlastný mailový server. 

 

12 Vedeli ste, že môžete účet v tvare IBAN zadať do zrážky zamestnanca aj s medzerami? 

Ak zadáte (alebo skopírujete) do čísla účtu v tvare IBAN číslo aj s medzerami, 
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systém ho uloží aj s medzerami, ale pri spracovaní prevodného príkazu sa medzery odstránia. 

 

 

 

 

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

