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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Zmena v prihlasovaní užívateľa do databázy na portáli www.humanet.sk 

UPOZORNENIE: Upozorňujeme užívateľov vstupujúcich do databáz vytvorených v registráciách na portáli 
www.humanet.sk, že do svojich databáz už budú môcť vstupovať len cez registráciu v časti Môj Humanet 
prostredníctvom tlačidla Štart. 

 

Či už sa užívateľ odhlási z databázy tlačidlom pre odhlásenie, alebo ho odhlási systém po vypršaní časového 
limitu pri nečinnosti systému, bude automaticky presmerovaný do svojej registrácie na portáli 
www.humanet.sk. 

UPOZORNENIE: Presmerovanie sa vykoná vždy na nový list (do nového okna) prehliadača. 

 

Prihlasovanie do databáz cez prihlasovacie okno systému Humanet už nebude možné, 

 

pričom v hornej časti okna sa užívateľovi zobrazí hlásenie: 

 

2 Nová funkcia Vzdialená podpora 

V záujme zvýšenia úrovne zabezpečenia a kontroly prístupu pracovníka podpory bol zavedený novy spôsob 
udeľovania oprávnenia pre vstup do databázy. Po novom, v prípade, že sa počas riešenia hotlinu vyskytne 
potreba vstúpiť do databázy klienta, klient – užívateľ pridelí pracovníkovi podpory dočasný vstup do databázy 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
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cez funkciu Vzdialená podpora. Táto funkcia sa nachádza na vynovenom Paneli podpory v časti Vzdialená 
podpora. 

 

Po vstupe do funkcie má užívateľ možnosť vybrať trvanie vzdialenej podpory kliknutím na príslušné tlačidlo. 

 

Po aktivácii užívateľ vidí, dokedy bude mať pracovník podpory povolený vstup do databázy, a tiež kedy mu 
túto vzdialenú podporu pridelil. 

 

Pridelenie vzdialenej podpory je možné kedykoľvek ukončiť kliknutím na tlačidlo Ukončiť. Ak by bolo potrebné 
vzdialenú podporu predĺžiť, je možné existujúci interval podpory ukončiť, a prideliť nový interval. 

3 Legislatíva 

3.1 Aktualizovaný číselník KOV štatistík TREXIMA pre rok 2019 

Na stránke spoločnosti TREXIMA bol zverejnený aktualizovaný číselník KOV s kódmi odborov vzdelania, na 
ktorých bolo štúdium ukončené v roku 2019. Tento číselník bol doplnený na záložku Rola/ Identifikácia/ Štat. 
číselníky v časti Číselník KOV pre štatistiku Trexima Mzdy / Platy. 

Pri aktualizácii číselníka KOV v roku 2018 nebolo možné naimportovať 42 kódov, pretože v tom čase 
v číselníku od spoločnosti TREXIMA chýbali v týchto položkách názvy odborov (stĺpec name). 

 

Tento rok sme našli na stránke spoločnosti TREXIMA nový číselník pre rok 2018, v ktorom už názvy odborov 
sú, tak sme číselník doplnili aj o týchto 42 chýbajúcich položiek. 

 

NÁŠ TIP: Ak v číselníku KOV na záložke Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky nie je možné vybrať požadovaný 
odbor, vyhľadajte si kód odboru vzdelania na stránke spoločnosti TREXIMA, a tento kód vpíšte ručne na 
záložku Štat. číselníky. Označte políčko Zadať KOV ručne, a do zobrazeného políčka KOV vpíšte kód. 

 

https://zbery.trexima.sk/kov
https://zbery.trexima.sk/kov
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3.2 Novela Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme platná od 1. septembra 2019 

Zákonom č. 138/2019 a zákonom č. 224/2019 bol s platnosťou od 1. septembra 2019 novelizovaný zákon 
č. 553/2003. Novelizácia prináša nielen nové tarifné tabuľky, ale aj nové plnenie - príplatok za profesijný rozvoj. 

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli zverejnené niektoré informácie k zmenám 
v odmeňovaní od 1.9.2019, medzi nimi aj Zmeny v odmeňovaní od 1.9.2019 – prvá časť - Pomôcka pre 
aplikačnú prax – Uplatňovanie zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2019. 

Nové tarifné tabuľky zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme platné od 1.9.2019 

Novela zaviedla nové tabuľky: 

 Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov; 

 Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a 
výskumných a vývojových zamestnancov; 

V  súvislosti s prijatím nových súm platových taríf boli do voľby Pomocné dáta PAM/ Tarifné tabuľky pridané 
nové tabuľky: 

 

Aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy 

Bola aktualizovaná funkcia hromadného zápisu nových tarifných tabuliek a aktualizácie súm PAM položiek. 
Kliknutím na voľbu Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa zobrazí formulár 
Aktualizácia tarifných tabuliek a zložiek mzdy. V políčku Platnosť aktualizácie od zadajte dátum, odkedy sa 
majú údaje z nových tabuliek zapísať do voľby Rola/Platy a mzdy a kliknite na tlačidlo Aktualizovať. 

 

O ukončení aktualizácie systém užívateľa informuje zobrazením oznámenia Aktualizácia tarifných tabuliek 
a zložiek mzdy ukončená. 

Funkciou Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie 
zamení posledná platná tabuľka za novú tabuľku. Tá sa zobrazí v políčku Tarifná tabuľka. Zároveň sa 
aktualizuje hodnota PAM položky Platová tarifa. Ak ste mali zadanú aj PAM položku Zvýšenie platovej tarify 
za prax, alebo iné položky, ktoré vychádzajú zo sumy platovej tarify, systém automaticky zaktualizuje hodnoty 
týchto položiek. Zároveň sa zaktualizujú sumy nápočtových položiek DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ 
CELKOM, DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOM a FUNKČNÝ PLAT. 

Po ukončení aktualizácie tarifných tabuliek si môžete pre kontrolu správneho zápisu priradenej tabuľky 
spracovať univerzálnu riadkovú zostavu URZ006_2 Zaradenie zamestnancov - s kódmi tabuliek a sumami 
platovej tarify, ktorú nájdete vo voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a 
výstupy/ Riadkové zostavy. Zostavu spracujte k dátumu historickej platnosti od 1.9.2019. 

Pre účely spracovania platovej inventúry je nadefinovaná riadková zostava Platová inventúra, dostupná vo 
voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Aj 
túto zostavu spracujte k dátumu historickej platnosti od 1.9.2019. 

 

Ako program postupuje pri spustení funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy: 

1. program načíta zoznam aktívnych rolí; 

http://www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu/
https://www.minedu.sk/data/att/15047.pdf
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2. program zistí pre každú rolu aktuálne platnú tabuľku na záložke Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie; 

3. program nahradí tabuľku s presne definovaným kódom napr. TAB5_03_13 novou tabuľkou s presne 
definovaným kódom napr. TAB5_03_14; to znamená, že ak je v políčku nejaká staršia tabuľka, ako posledná 
platná, tak k aktualizácii tarifnej tabuľky nedôjde; 

4. program zapíše s dátumom uvedeným v políčku Dátum účinnosti tabuľku, číslo triedy a stupeň na záložku 
Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie a zároveň prepíše hodnotu tarifného platu na záložke Rola/ Platy 
a mzdy/ Zložky mzdy; 

5. program nakoniec zaktualizuje ostatné PAM položky na záložke Rola/Platy a mzdy/ Zložky mzdy, ktoré 
vychádzajú zo sumy tarifného platu. 

Nový príplatok za profesijný rozvoj pedagogického a odborného zamestnanca 

SPF10369p Príplatok VS – za profesijný rozvoj % 

SPF10369 Príplatok VS – za profesijný rozvoj 

SMF10369 Príplatok VS – za profesijný rozvoj 

Legislatíva: Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

§ 14e Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca  

(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume  

a) 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa 
osobitného predpisu,30h) 

b) 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa 
osobitného predpisu,30i) 

c) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania 
podľa osobitného predpisu,30j) 

d) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa 
osobitného predpisu.30k) 

(2) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 % z platovej tarify 
platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume 9 
% za profesijný rozvoj podľa odseku 1 písm. d). 

(3) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný 
rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

 

§ 32g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019  

Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 
2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026. 

 

Do zákona č. 553/2003 bol doplnený § 14e, ktorým sa zavádza nový príplatok za profesijný rozvoj 
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Pre tento príplatok boli do systému pridané dve 
PAM položky: 

- položka pre zadanie percenta SPF10369p Príplatok VS – za profesijný rozvoj %, 
- položka pre sumu SPF10369 Príplatok VS – za profesijný rozvoj, ktorá sa zadaním percenta vypočíta 

automaticky 

a mzdová položka: 

- SMF10369 Príplatok VS – za profesijný rozvoj. Položka sa kráti o úväzok a o odpracovaný čas. Nová 
mzdová položka bola pridaná do všetkých systémových vzorových zostáv rekapitulácií, výplatných 
pások a mzdových listov. 

Vzorové rozhodnutia o plate – doplnenie nového príplatku 

Do všetkých vzorových rozhodnutí o plate bol doplnený riadok pre zápis príplatku za profesijný rozvoj 
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. 
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Riadková zostava Platová inventúra – doplnenie nového príplatku, prednastavený formát 
spracovania xlsx 

Do riadkovej zostavy Platová inventúra bol doplnený stĺpec pre zápis príplatku za profesijný rozvoj 
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. 

Vzhľadom na množstvo položiek, ktoré sa spracovávajú do jednotlivých stĺpcov riadkovej zostavy Platová 
inventúra, sme v definícii vzorovej riadkovej zostavy nastavili prednastavený formát na xlsx. 

Nový príplatok a štatistika MŠSR1-04 

UPOZORNENIE: V čase prípravy updatu nebola na stránke http://www.p104.svspn.sk/ žiadna informácia 
o tom, do ktorého riadku sa nové plnenie má zaradiť. Preto momentálne položka do štatistiky MŠSR1-04 nie 
je zaradená. Koncom septembra 2019 bude realizovaný ďalší update, do ktorého plánujeme aj úpravu 
štatistiky MŠSR1-04. 

4 Nová položka pre osobný príplatok podľa § 10 zákona č. 553/2003 

SPF1035801 Príplatok ŠSaVS - osobný 2 

SPF1035901 Príplatok ŠSaVS - osobný - % tarify max. stupňa 2  

SMF1035801 Príplatok ŠSaVS - osobný 2 

Na základe požiadavky užívateľov, ktorí spracovávajú mzdy podľa zákona č. 553/2003, sme do systému 
zapracovali druhú položku pre osobný príplatok podľa § 10 zákona č. 553/2003. Užívateľ má tak možnosť 
viesť v systéme dva príplatky s rôznou sumou samostatne (napr. jeden len počas 10 mesiacov v roku, druhý 
počas celého roka), pričom nový príplatok sa zadáva a počíta rovnako ako súčasný príplatok, a započítava sa 
všade tam, kam sa započítava súčasný príplatok (rozhodnutie o plate, platová inventúra a i.): 

SPF10358 Príplatok ŠSaVS - osobný 

SPF10359 Príplatok ŠSaVS - osobný - % tarify max. stupňa 

SMF10358 Príplatok ŠSaVS - osobný 

5 Aktualizácia výpočtu dátumu platového postupu pre zamestnancov odmeňovaných 
podľa zákona č. 553/2003 na záložke Rola/ Identifikácia/ Plat. postupy 

Na záložke Plat. postupy bol upravený výpočet dátumu platového postupu pre zamestnancov odmeňovaných 
podľa zákona č. 553/2003 podľa aktuálne platnej legislatívy. 

Legislatíva – Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

§ 7 Tarifný plat 

(12) Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje 
o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej 
praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %. 

Pre pedagogických zamestnancov – zákon pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, typ zamestnanca na 
záložke Rozšírené údaje pedagogický zamestnanec – bolo posunuté vyhodnocovanie najbližšieho platového 
postupu z najviac 32 rokov (platilo do 31.12.2018) na najviac 40 rokov (platí od 1.1.2019). 

 

http://www.p104.svspn.sk/
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Po úprave sa dátum platového postupu nevyhodnotí, ak je počet rokov praxe vyšší ako 40 rokov. 

 
 

Legislatíva – Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Tabuľky platových taríf – základná a osobitná – sa rozšírili z 12 stupňov (nad 32 rokov) na 14 stupňov (nad 40 rokov). 

Pre ostatných zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 boli pridané dva termíny 
vyhodnocovania najbližšieho platového postupu – 36 rokov a 40 rokov, ktoré súviseli s rozšírením počtu 
platových stupňov z 12 na 14. 

 

Po novom sa dátum platového postupu nevyhodnotí, ak je počet rokov praxe vyšší ako 40 rokov. 

 

Ako funguje výpočet dátumu najbližšieho platového postupu na záložke Plat. postupy 

Pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme slúži záložka Plat. postupy na určenie dátumu najbližšieho platového postupu. 

UPOZORNENIE: V súčasnej dobe neexistuje v systéme funkcia automatického zvyšovania platových taríf 
podľa dosiahnutej praxe. 
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V políčku Dátum zápočtu v časti Úprava dát pre platový postup je dátum, ktorý predchádza dňu vzniku 
pracovného alebo služobného pomeru. Napr., ak pracovný pomer začal 28.8.2019, v políčku sa zadá dátum 
27.8.2019. 

 

Do políčka sa môže zadať aj iný dátum, ale vždy ten, od ktorého už bude systém ďalšie dni zápočtu 
pripočítavať automaticky. Napr. môžete do políčka Dátum zápočtu zadať aktuálny deň, následne si pozriete 
na záložke Rola/ Identifikácia/ Odb. prax údaj v políčku odborná, a tento zadáte do políčka Dátum zápočtu. 

Aby ste videli na záložke počet rokov a dní trvania pomeru k aktuálnemu dátumu, v riadku s vašou 
organizáciou zadáte len dátum Platí od. 

 

V našom príklade je aktuálny dátum 27.8.2019. K tomuto dátumu je vyhodnotená odborná prax 32 rokov a 256 
dní. Táto hodnota sa vpíše do políčka Zápočet na záložke Plat. postupy. 

 

UPOZORNENIE: Všetky údaje v sivých políčkach zobrazované na záložke Plat. postupy sú údaje 
aktualizované po vstupe na záložku. Užívateľ tak na záložke vidí vždy stav najbližšieho platového postupu, 
ktorý nastane od aktuálneho dátumu. 

Po uložení hodnoty zápočtu sa údaje zobrazia v riadku Prax ku vzniku ŠZP/PP. 
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Zároveň sa v spodnej časti formulára zobrazí tabuľka Odpočítateľné doby. Tabuľka je určená na pridanie tých 
období počas trvania pomeru, ktoré sa do praxe pre platový postup nezapočítavajú. 

 

UPOZORNENIE: Odpočítajú sa len doby spadajúce do obdobia po dátume v políčku Dátum zápočtu. 

V políčku Prax k zadanému dátumu sa zobrazí dátum posledného dňa predchádzajúceho mesiaca, než 
v ktorom sa systém práve nachádza. Napr. ak je databáza v mesiaci spracovania miezd september 2019, 
v políčku sa zobrazí dátum 31. 08. 2019. 

 Riadok má dva stĺpce: Prax bez odpočítateľných dôb a Prax s odpočítateľnými dobami. Ak sa do tabuľky 
Odpočítateľné doby pridali obdobia, ktoré sa pri výpočte platového postupu majú od trvania praxe odpočítať, 
tieto dva stĺpce slúžia na lepšiu kontrolu „posunu“ dátumu platového postupu o roky a dni odpočítateľných dôb. 
Ide o informatívne údaje. 

 

Od dátumu v políčku Prax k zadanému dátumu systém hľadá najbližší dátum platového postupu, ktorý potom 
zobrazí v políčku Dátum najbližšieho platového postupu, pričom sa zohľadňujú všetky špecifiká platových 
postupov podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Políčko Počet rokov.dní do dovŕšenia ďalšieho roka praxe informuje užívateľa o tom, koľko rokov a dní chýba 
do dovŕšenia ďalšieho celého roka praxe uvedeného v políčku Počet ukončených rokov pre najbližší platový 
postup. 

Príklad: v políčku Počet ukončených rokov pre najbližší platový postup je hodnota 33.0. V políčku Prax k zadanému 

dátumu je hodnota 32.256. Do políčka Počet rokov.dní do dovŕšenia ďalšieho roka praxe sa vypočíta hodnota 
365-256=109, kde 365 je počet kalendárnych dní od 13.12.2018 do 14.12.2019 (ak by bol prestupný rok, odpočítavalo by 
sa od 366). 

V políčku Dátum dovŕšenia ďalšieho roka praxe sa vypočíta dátum odo dňa v políčku Prax k zadanému 
dátumu plus Počet rokov.dní do dovŕšenia ďalšieho roka praxe. 

Príklad: v políčku Prax k zadanému dátumu je dátum 27.8.2019. K tomuto dátumu sa pripočíta 109 dní. Do políčka Dátum 
dovŕšenia ďalšieho roka praxe sa vypočíta dátum 14.12.2019. 

Políčko Dátum najbližšieho platového postupu je najdôležitejšie. V ňom systém vypočíta dátum najbližšieho 
platového postupu. 

Príklad: K 14.12.2019 bolo dovŕšených 33 rokov praxe. U zamestnanca, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom, je 

najbližší platový postup po dovŕšení 36 rokov praxe. To bude 14.12.2022. Platový postup tohto zamestnanca je 1.12.2022. 
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Užívateľ má možnosť zisťovať dátumy platových postupov aj k iným dátumom. Stačí tento dátum zadať do 
políčka Prax k zadanému dátumu – Dátum zápočtu a kliknúť na tlačidlo Prepočítať. Vždy to však musí byť 
dátum budúceho obdobia. 

 

 

Všetky údaje zo záložky Plat. postupy sú dostupné ako dátové parametre v skupine S003798, Platový postup 
pre definovanie riadkovej a formulárovej zostavy a pre definovanie filtra na rolách. Viac si prečítajte v I. časti 
užívateľskej príručky v kapitole Definovateľný filter pre výber rolí (filter na roliach). 

Užívatelia majú k dispozícii vzorovú riadkovú zostavu URZ031 Prehľad dátumov platových postupov. 

 

6 Responzívny dizajn systému Humanet a rozšírenie Panela podpory 

Z dôvodu zvýšenia komfortu práce s aplikáciou na zariadeniach s menšou uhlopriečkou (mobilné telefóny, 
tablety) došlo k určitým zmenám v užívateľskom rozhraní. Aplikácia sa teraz správa responzívne, čo znamená, 
že rozloženie prvkov na stránke sa automaticky prispôsobí rozmerom prehliadača, v ktorom je zobrazená. 

Výrazne sa zmenilo horné menu programu. Takýto bol jeho vzhľad pred úpravou, 

 

a takýto je po úprave. 

 

Na odhlásenie z programu bude slúžiť ikona Vypínača úplne vpravo. 
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Funkcie horného menu sa rozdelili do dvoch panelov: 

 

PANEL PODPORY, ktorý sa otvorí kliknutím na ikonu s otáznikom. 

Na tento panel boli presunuté voľby z menu Pomocník/ Dokumentácia, 
Systém, O aplikácii, a pridali sme naň nové podporné prvky: 

- kontakt na zákaznícku podporu – kliknutím na e-mail sa otvorí okno pre 
napísanie e-mailovej adresy vo vašom e-mailovom programe; 

- linky na stránky www.humanet.sk – Aktuality, Mzdový poradca, Tipy 
a triky; 

- linky na stránku Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, Finančnej 
správy a Elektronickej Zbierky zákonov. 

 

PANEL UŽÍVATEĽA, ktorý sa otvorí kliknutím na oranžovú ikonu. 

Na tento panel boli presunuté všetky ostatné voľby z horného menu ako 
Užívateľ/ Užívateľský profil, Zmena hesla, Profil/ Základný, Rozšírený, 
Úplný, Farebná schéma Humanetu/ Základná, Hnedá... 

Na tomto paneli je navyše tlačidlo Odhlásiť, ale aj informácie o tom, ktorý 
užívateľ je prihlásený, v ktorej databáze je prihlásený, a v akom období 
spracovania miezd sa databáza nachádza. 

 

http://www.humanet.sk/
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V mobile vďaka týmto úpravám môže hlavné okno mzdového modulu vyzerať takto: 

 

7 Rozšírenie evidencie Termíny a úlohy o možnosť pridávať vlastné položky 

Panel Termíny a úlohy je v systéme už dlhší čas, ale doteraz sa v ňom zobrazovali len „systémové“ 
needitovateľné legislatívne pripomienky, a to buď s dátumami odvodenými odo dňa určeného na výplatu 
príjmov: Výplatný termín, Výkaz do Sociálnej poisťovne, Výkaz na zdravotné poistenie, Odvod dane, alebo 
dátumami podľa zákona: Mesačný daňový prehľad, Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, Vykonať ročné 
zúčtovanie dane, Doručiť ročné hlásenie k dani a Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. 

 

 

 

 

 

 

Novou funkciou na tomto paneli je, že systémové termíny a úlohy, ktoré platia pre personalistiku a mzdy už 
budú užívateľovi dostupné len ak má prístup aspoň do jedného podmodulu modulov Personálne údaje, 
Spracovanie miezd, Úkolové mzdy a Agentúrne zamestnávanie. To znamená, že užívateľ, ktorý má prístup 
výlučne do niektorého z ďalších modulov v systéme Humanet (Vzdelávanie, Spracovanie dochádzky), už 
nebude mať prístup na panel s termínmi a úlohami pre personalistiku a spracovanie miezd, a tým ani možnosť 
využiť novú funkciu pridávať si vlastné termíny a úlohy. 
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Ďalšou novinkou na paneli Termíny a úlohy je možnosť pridávať si vlastné termíny a úlohy. Po vstupe na panel 
Termíny a úlohy je vpravo ikona Vlastné termíny a úlohy. 

 

Po kliknutí na ikonu sa zobrazí tabuľka Vlastné termíny a úlohy, do ktorej si užívateľ môže pridať pripomienky, 
ktoré chce mať „poruke“ pri prihlásení do systému. 

 

To, že má užívateľ na aktuálny deň nejaké termíny a úlohy, informuje číslo v zátvorke vedľa názvu panela. 

 

Systémové pripomienky sa zobrazujú sivou farbou, vlastné pripomienky sa zobrazujú čiernou farbou, a to vo 
všetkých farebných schémach Humanetu. Pripomienky aktuálneho dňa sa zobrazujú farebne, podľa 
nastavenia farebnej schémy Humanetu.  

   

Užívateľ má možnosť pridať si pripomienku, ktorú bude vidieť iba on, alebo pripomienku, ktorú budú vidieť 
všetci užívatelia vstupujúci do databázy. Vtedy sa označí políčko Pre všetkých. 

 

UPOZORNENIE: Pri použití políčka Pre všetkých zvažujte dôsledne, či je takto označená pripomienka naozaj 
určená všetkým užívateľom, ktorí majú do databázy prístup. 
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8 Rýchle prehľady 

Panel Rýchle prehľady slúži na grafické zobrazenie vybraných údajov z databázy systéme Humanet. 

 

Vzhľadom na široké spektrum užívateľov systému Humanet, od malej a strednej firmy, kde do databázy 
vstupuje jeden, alebo len niekoľko užívateľov (mzdárka, konateľ), až po veľké firmy, kde do databázy vstupujú 
desiatky užívateľov s najrôznejšími prístupovými právami, funkcia po update nie je dostupná automaticky. 

Pre sprístupnenie zobrazovania rýchlych prehľadov je potrebné nastaviť najprv užívateľovi prístupové práva, 
a ten si následne môže funkciu podľa potreby zapnúť alebo vypnúť označením políčka Zobrazovať rýchle 
prehľady vo voľbe Užívateľ/ Užívateľský profil. 

 

Pre nastavenie prístupových práv bola do updatu vo voľbe Správa systému/ Prístupové skupiny pridaná 
prístupová skupina Zobrazovanie rýchlych prehľadov, ktorá obsahuje prístupové právo Má prístup k rýchlym 
prehľadom. Táto skupina sprístupní užívateľovi len zobrazenie už nadefinovaných rýchlych prehľadov. Ak má 
mať užívateľ právo rýchle prehľady aj definovať, pridá sa mu prístupové právo Má právo editovať a mazať 
rýchle prehľady. Prístupové práva Má prístup k rýchlym prehľadom a Má právo editovať a mazať rýchle 
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prehľady môžete pridávať aj priamo do už existujúcej príslušnej prístupovej skupiny (napr. na hromadné 
sprístupnenie zobrazovania panela Rýchle prehľady). 

 

UPOZORNENIE: Ak sa vám z nejakého dôvodu po pridelení prístupového práva a označení políčka 
Zobrazovať rýchle prehľady panel Rýchle prehľady nezobrazil, odhláste sa, a znova prihláste do systému. 

UPOZORNENIE: Ak užívateľ nemá právo na vstup do evidencie Osoby a Roly, panel Rýchle prehľady sa mu 
nezobrazí, keďže v súčasnej dobe sú zapracované len prehľady vybraných údajov z týchto evidencií. 

Spracovanie údajov zobrazovaných na jednotlivých dlaždiciach rýchleho prehľadu rešpektuje prístupové práva 
užívateľa, t.j. údaje z personalistiky a miezd zobrazia len za osoby a role, ktoré má užívateľ sprístupnené cez 
prístupovú skupinu. 

Každý užívateľ si môže vytvárať vlastné definície rýchlych prehľadov, a zostavovať zoznam dlaždíc a ich 
rozloženie na paneli podľa seba. 

8.1 Zobrazovanie rýchlych prehľadov 

Potom, ako si užívateľ pridal prístupovú skupinu Zobrazovanie rýchlych prehľadov, a označil políčko 
Zobrazovať rýchle prehľady, sa mu v hlavnom okne programu zobrazí panel Rýchle prehľady. 

 



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 
 

17 

Po vstupe na panel sa zobrazia dlaždice so vzorovými grafmi a kľúčovými ukazovateľmi. 

 

8.2 Definovanie a editácia rýchlych prehľadov 

Užívateľ, ktorý má pridelené len právo na zobrazovanie rýchlych prehľadov, nemôže ani upravovať veľkosť 
a rozmiestnenie jednotlivých dlaždíc s grafom alebo kľúčovým ukazovateľom, ani editovať a pridávať definíciu 
rýchleho prehľadu. Pre prístup k definovaniu a editácii rýchlych prehľadov musí mať užívateľ pridelené 
prístupové právo Má právo editovať a mazať rýchle prehľady. 

Užívateľ s právom na editáciu má v pravom hornom rohu panela modrú ikonu pre prístup k ďalším funkciám. 
Kliknutím na ikonu sa zobrazia ikony Upraviť rozloženie, Uložiť rozloženie ako verejné, Použiť verejné 
rozloženie, Upraviť definície a Znovunačítať definície. 

 

Funkcia Znovunačítať definície nielen aktualizuje údaje 
v zobrazených grafoch (napr. po nejakej zmene v personalistike, 
alebo v mzdách), ale aj znovu načíta definície rýchlych prehľadov, 
čím sa zohľadnia zmeny v definíciách (napr. po pridaní novej 
definície). 

 

Funkcia Upraviť rozloženie má tri ikony: Pridať dlaždicu, Uložiť 
zmeny a Ukončiť editáciu. 

 

 

Funkciou Pridať dlaždicu možno pridať novú dlaždicu, v ktorej 
užívateľ kliknutím na riadok vyberie zo zoznamu jednu 
z pripravených definícií rýchleho prehľadu. Šípkou vpravo dole 
upraví veľkosť dlaždice. Krížikom vpravo hore dlaždicu odstráni. 
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Funkcia Uložiť zmeny uloží veľkosti a rozloženie jednotlivých 
dlaždíc na paneli. 

 

Funkcia Ukončiť editáciu ukončí režim Upraviť rozloženie. 

 

Funkcia Uložiť rozloženie ako verejné slúži na uloženie užívateľom 
definovaného verejného rozloženia dlaždíc s verejnými definíciami 
rýchlych prehľadov. Užívatelia túto funkciu využijú vtedy, keď jeden 
užívateľ s prideleným prístupovým právom na editáciu pripraví 
vlastné verejné definície a  z nich verejné rozloženie dlaždíc 
s rýchlymi prehľadmi, a ostatným užívateľom (aj tým bez 
prideleného práva na editáciu) sa zobrazí verejné rozloženie. 

UPOZORNENIE: Ak systém pri ukladaní verejného rozloženia zistí, že niektorá z dlaždíc je naviazaná na 
súkromnú definíciu, táto bude z verejného rozloženia vypustená, na čo bude užívateľ upozornený hlásením: 

 

To, ktorá dlaždica je naviazaná na súkromnú definíciu informuje užívateľa ikona panáčika v pravom hornom 
rohu dlaždice. 

 

UPOZORNENIE: Ak je v databáze viacero užívateľov s prideleným prístupovým právom na editáciu rýchlych 
prehľadov, musia myslieť na to, že ak jeden užívateľ uložil svoje rozloženie dlaždíc ako verejné rozloženie, 
a iný užívateľ následne urobil to isté, tak sa použije to rozloženie dlaždíc, ktoré bolo nastavené ako posledné. 

 

Funkcia Použiť verejné rozloženie slúži na znovunačítanie 
verejného rozloženia. Napríklad ak si užívateľ pripravil vlastné 
rozloženie dlaždíc, ale chce sa vrátiť k zobrazeniu verejného 
rozloženia, stačí ak klikne na tlačidlo Použiť verejné rozloženie. 
Alebo ak dal užívateľ uložiť verejné rozloženie v ktorom sa 
nachádzali súkromné definície, ktoré boli pri uložení odstránené. Pri 
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znovunačítaní verejného rozloženia užívateľ vidí, ktorá dlaždica to 
bola a môže verejné rozloženie ešte upraviť. 

 

Funkcia Upraviť definície presunie užívateľa do zoznamu Definície 
rýchlych prehľadov. 

Updatom sme do zoznamu Definície rýchlych prehľadov sprístupnili užívateľom 9 preddefinovaných vzorových 
rýchlych prehľadov, z ktorých sa zobrazuje nami vybraných 7. Zoznam zobrazovaných rýchlych prehľadov si 
užívateľ môže sám upraviť odstránením dlaždice a pridaním novej dlaždice. 

 

Je možné vytvárať viacero rôznych rýchlych prehľadov v závislosti od zdroja údajov, typu grafického 
zobrazovania a spôsobu matematického spracovania údajov. 

 

Kód rýchleho prehľadu, Skratka rýchleho prehľadu, Názov rýchleho prehľadu – políčka pre zadanie 
užívateľského kódu, skratky a názvu prehľadu. 

Súkromná – políčko je pri pridávaní novej definície prednastavené ako označené. Ak je políčko označené, 
definíciu po jej uložení bude vidieť iba užívateľ, ktorý si definíciu pridal. Ak sa políčko odznačí, definíciu uvidia 
všetci užívatelia. V prípade rýchlych prehľadov sa vlastnosť súkromná/verejná správa trochu inak, ako 
u definícií zostáv či importov. Kým pre zostavy a importy platí, že verejnú definíciu nemôže užívateľ odstrániť 
ani editovať, u rýchlych prehľadov sme urobili pravidlá mäkšie – verejnú definíciu môže užívateľ editovať aj 
odstrániť. 

Typ zdrojových dát – v súčasnej dobe sú v moduloch Personalistika a Spracovanie miezd dostupné 3 zdroje 
dát: 

Typ zdrojových dát – osoba; 

Typ zdrojových dát – rola; 

Typ zdrojových dát – mzdová položka. 

Typ zobrazenia - pre každý z typov zdrojových dát je možné vybrať typ zobrazenia: 

Kľúčový ukazovateľ; 

Graf. 
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Typ grafu - typ grafu je možné vybrať len taký, aký logicky možno podľa typu zdrojových dát použiť. Napr. 
údaje ako počet zamestnancov podľa typu pracovného pomeru (špecifikácie rolí) nie je možné zobrazovať 
v čase, napr. za jednotlivé mesiace. Takže pri tomto zdroji dát je možné zobrazovať údaje len do grafu typu: 

Pruhový; 

Prstencový; 

Koláčový. 

Ale napr. údaj ako mzdová položka je možné zobrazovať aj po mesiacoch, či už ako súčet vypočítaných súm 
za jednotlivé mesiace, priemery za mesiac, alebo ako kumulatívne súčty, preto ich možno zobrazovať v grafe 
typu: 

Čiarový; 

Stĺpcový. 

 

Vlastnosť role – v políčku sa vyberá konkrétny údaj pre spracovanie do rýchleho prehľadu. V prílohe k listu 
je uvedený prehľad vlastností roly a kombinácií nastavení, ktoré sú dnes možné v definíciách rýchlych 
prehľadov. 

Platnosť k – vyberá sa, k akému dátumu sa bude údaj „čítať“ z databázy. Napr. pri type zdrojových dát Typ 
zdrojových dát – rola je možné zobrazovať údaje k dátumom: 

Dnes; 

Včera; 

Prvý deň aktuálneho obdobia; 

Posledný deň predchádzajúceho obdobia. 

Pri type zdrojových dát Typ zdrojových dát – mzdová položka a type zobrazenia Kľúčový ukazovateľ je možné 
zobrazovať údaje k dátumom: 

Tento rok; 

Minulý rok; 

Tento mesiac; 

Minulý mesiac. 

Hlavná jednotka vodorovnej osi – políčko sa zobrazí len pri výbere typu zdrojových dát Typ zdrojových dát 
– mzdová položka a type zobrazenia Graf. V políčku je možné vybrať hlavnú jednotku vodorovnej osi: 

Rok; 

Mesiac. 

Vedľajšia jednotka vodorovnej osi – po výbere hlavnej jednotky vodorovnej osi je potrebné vybrať vedľajšiu 
jednotku. Ak sa vybrala ako hlavná jednotka rok, tak je možné vybrať vedľajšiu jednotku: 

Kvartál; 

Mesiac. 

Počet hlavných jednotiek vodorovnej osi – užívateľ určí počet hlavných jednotiek, napr. ak sa vyberie rok, 
tak pre zobrazenie údajov jedného roka sa zadá hodnota 1. 
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Typ hodnoty – políčko sa zobrazuje len pri výbere typu zdrojových dát Typ zdrojových dát – mzdová položka. 
V políčku je možné vybrať zobrazovanie údaju spracovaného ako: 

Súčet; 

Počet; 

Priemer; 

Kumulatívny súčet; 

Kumulatívny počet; 

Kumulatívny priemer. 

9 Import nemocí 

Nemoci sa v systéme Humanet pridávajú na záložku Osobné/ Nemoci. Z tejto záložky sa nemoc automaticky 
zapisuje do jednotlivých rolí osoby na záložku Rola/ Nemoci/ Nemoci, pričom užívateľ má možnosť ovplyvniť, 
do ktorých rolí sa nemoc zapíše (Sociálna poisťovňa v súčasnej dobe pripúšťa, že zamestnanec za istých 
okolností môže byť z jedného pracovnoprávneho vzťahu uznaný za dočasne práce neschopného a z iného 
nie). 

9.1 Nový typ importu Nemoc role osoby 

Do voľby Import dát bol pridaný nový typ importu Nemoc role osoby, ktorý je určený na hromadný zápis 
nemocí, napr. pri spracovaní miezd. Importovať možno údaje zo súborov vo formáte xlsx, csv (oddelený 
čiarkou), csv (oddelený bodkočiarkou) a txt. Nový typ importu Nemoc role osoby umožňuje nadefinovať jednak 
jednoduchý import nemocí pre potreby výpočtu miezd, napr. z dochádzkového systému s údajmi typ nemoci, 
začiatok a koniec nemoci, a jednak import nemocí pri prechode z iného softvéru do systému Humanet, kedy 
je potrebné importovať aj ďalšie údaje zadané v starom softvéri ako je suma denného vymeriavacieho základu, 
číslo dokladu, dátum a dôvod krátenia a ďalšie. 

   

Pri použití definície importu, ktorá obsahuje parameter NEMROL[Denný vymeriavací základ], ale neobsahuje 
parameter NEMROL[Ručne zadaný DVZ], sa políčko Ručne zadaný DVZ na záložke Rola/ Nemoci/ Nemoci 
označí automaticky. Ak definícia obsahuje aj parameter NEMROL[Ručne zadaný DVZ], políčko sa označí 
podľa údajov pre tento parameter. Ak je zadaná hodnota 0, tak sa políčko neoznačí, ak je zadaná 1 alebo 
žiadna hodnota, políčko sa označí. Obdobne funguje označenie políčka Doniesol doklad na záložke Osobné/ 
Nemoci. Ak je parameter NEMROL[Údaje o nemoci osoby] -> Doniesol doklad súčasťou definície importu, 
a v importnom zázname je hodnota 0, políčko Doniesol doklad sa neoznačí, ak je v importnom zázname 
hodnota 1, alebo údaj nie je vyplnený, alebo parameter nie je súčasťou definície, políčko sa označí vždy. 

9.2 Nová definícia importu dát Vzorová definícia importu nemocí (typ, začiatok, koniec) 

Do voľby Spracovanie miezd/ Import dát/ Definície importu bola do updatu pridaná vzorová definícia importu 
nemocí, ktorá môže slúžiť na hromadné pridávanie nemocí do spracovania miezd, napr. z dochádzkového 
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systému. Vzorová definícia je nastavená na import súboru vo formáte xlsx. Ako identifikátor roly je nastavený 
údaj ID roly. 

 

9.3 Vyplnenie importného súboru 

Importný súbor môžete vyplniť aj tak, že vo voľbe Import dát/ Spracovanie importu kliknete na tlačidlo Nový 
import, v políčku Definície importu vyberiete definíciu s importom nemocí a kliknete na tlačidlo Vytvoriť nový 
súbor pre import. 

 

Vytvorí sa súbor so zoznamom aktívnych rolí. V tomto zozname je potrebné v stĺpcoch pre importované údaje 
nastaviť formát Text. Hlavičku importného súboru nikdy nemeňte ani nemažte, pri importe identifikuje 
jednotlivé importované údaje. 

 

Následne môžete pridávať jednotlivým zamestnancom údaje. Z číselníka S003073 Druhy práceneschopností 
do stĺpca TYP_NEMOC_KOD zadáte kód príslušného typu nemoci. 

Kód Skratka Hodnota 

01 Nemoc Nemoc 

02 Mim. úraz Mimopracovný úraz 

03 Prac. úraz Pracovný úraz 

04 Ch. z povo Choroba z povolania 

05 Karanténa Karanténa 

06 Ošetrovné Ošetrovné 

09 Vyr. dávka Vyrovnávacia dávka 
 

Do stĺpcov OD, DO zadáte začiatok, prípadne koniec nemoci. Ak poznáte v aktuálnom mesiaci len dátum 
vzniku nemoci, zadáte len ten (Banáš). Ak má zamestnanec súbeh pomerov, a bol uznaný za dočasne práce 
neschopného z oboch pomerov (doniesol dva doklady o DPN), zapíšete nemoc na obe role (Dvojaká, 
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Majerčík). Ak si zamestnanec nechal vystaviť PN-ku len na jeden z pomerov, lebo diagnóza mu umožňuje 
z druhého pomeru pracovať, zadáte nemoc len do role, z ktorej je uznaný za dočasne práce neschopného 
(Banáš). Ak nemoc vznikla v niektorom z minulých mesiacov, a tento mesiac má byť ukončená, je potrebné 
zadať aj dátum vzniku nemoci, aby program „našiel“ tú správnu nemoc na ukončenie (Baránek). Ak mal 
zamestnanec v mesiaci dve nemoci, alebo nemoc a ošetrovné, pridáte do súboru riadok, do ktorého 
skopírujete id roly a meno, a vpíšete do neho údaje o druhej nemoci (Horník). 

 

Vo vzorovej definícii je použitá maska pre dátumy d.M.yyyy, preto dátum vpisujte v tvare 5.6.2019. 

Na vysvetlenie: Ak chcete do excelu zapisovať dátumy v tvare 01.01.2017, v definícii importu musí byť zadaný 
formát dátumu dd.MM.yyyy. Ak chcete do excelu zapisovať dátumy v tvare 1.1.2017, v definícii importu musí 
byť zadaný formát dátumu d.M.yyyy. 

Vo vzorovej definícii je použitý identifikátor objektu ID roly. Pri použití identifikátora objektu ID roly nemusíte 
totiž v roliach zadávať jedinečný identifikátor role Číslo role na to, aby systém v prípade súbežných pomerov 
vedel presne identifikovať tú-ktorú rolu. Ak okrem osobného čísla zadávate v evidencii roly číslo role, môžete 
v definícii importu použiť identifikátor Číslo roly. 

 

NÁŠ TIP: Ak chcete, aby program čísloval role automaticky pri pridaní, označte vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské 
nastavenia vo formulári Krok 3 z 4: Nastavenie konštánt políčko Generovať čísla rolí automaticky, a do políčka Dĺžka 
generovaného čísla zadajte počet číslic budúceho číslovania. Ak zadáte napr. 2, systém pri generovaní vytvorí číslo role 
z osobného čísla a dvojčíslia, napr. 27-01, 27-02... 

 

9.4 Spracovanie importu 

Pre spracovanie importu kliknite vo voľbe Spracovanie miezd/ Import dát na tlačidlo Nový import. Do políčka 
Definícia importu vyberte definíciu s importom nemocí, a kliknite na tlačidlo Načítať súbor z disku. 
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Na záložku Záznam pre import sa zaradia záznamy určené na import, t.j. záznamy, ktoré systém vyhodnotí 
ako „importovateľné“. 

 

Na záložku Záznamy vylúčené z importu sa zaradia záznamy, ktoré z nejakého dôvodu nie sú importovateľné. 
Najčastejšie tie záznamy, ktoré nemajú žiadne údaje na import. O dôvode vyradenia záznamu z importu 
systém informuje v stĺpci Poznámka. 

 

Kliknutím na tlačidlo Importovať sa záznamy naimportujú na záložku Osobné/ Nemoci a Rola/ Nemoci/ 
Nemoci. 

UPOZORNENIE: Import nemocí odporúčame vykonávať ešte pred spustením inicializácie miezd, teda pred 
spustením prvého hromadného prepočtu. Následne sa spustí prvý hromadný prepočet za dané obdobie, ktorý 
má v sebe zakomponovanú aj hromadnú inicializáciu mzdového kalendára. 

 

NÁŠ TIP: Ak ste zistili, že nemoci nie sú v mzdovom kalendári zapísané správne, máte možnosť spustiť opakovaný „prvý 

hromadný prepočet miezd“, ktorý obsahuje aj inicializáciu mzdového kalendára nasledovne: v systémovej konštante 
SAL_CYCLE Cyklus spracovania miezd v skupine konštánt Systémové konštanty zadajte hodnotu -1. Po vstupe do voľby 
Spracovanie miezd vidíte stav po prechode, vynútená inicializácia. Kliknutím na voľbu Prepočet miezd spustíte hromadne 
„prvý“ prepočet miezd, ktorý v sebe zahŕňa aj inicializáciu miezd, vrátane inicializácie mzdového kalendára. 
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Hromadné vymazanie naimportovaných nemocí 

Aby mal užívateľ možnosť naimportované záznamy zo záložiek Osobné/ Nemoci a Rola/ Nemoci/ Nemoci 
hromadne odstrániť, zapracovali sme do funkcie Importu dát tlačidlo Vymazať. 

 

Tlačidlo Vymazať sa po načítaní údajov z importného súboru zobrazí len vtedy, ak má definícia importu 
označené políčko Nájsť existujúce dáta a vymazať ich. 

 

UPOZORNENIE: Nemoc, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci vypočítaná náhrada, sa zo záložiek 
nevymaže. Je to rovnaké, ako keď sa užívateľ snaží odstrániť nemoc, na ktorej bola v minulom mesiaci 
vypočítaná náhrada – systém nemoc neodstráni, pričom užívateľa na túto skutočnosť upozorní hlásením 
„Nemoc nie je možné vymazať, pretože má výplaty v minulých obdobiach spracovania miezd“. 

Hromadné doplnenie alebo úprava dátumu ukončenia nemoci 

Na funkciu Nájsť existujúce dáta a vymazať ich bola naviazaná ešte jedna užitočná funkcia. Pri zapnutej funkcii 
v definícii systém pri importe nemocí kontroluje, či sa v zozname importovaných nemocí nachádza nemoc  
rovnakého typu a so začiatkom ako nemoc na záložke Rola/ Nemoci/ Nemoci. Ak takú nájde, a v importom 
súbore sa nachádza dátum ukončenia nemoci, tak ho buď doplní, ak nebol vyplnený, alebo ho prepíše, ak už 
bol vyplnený. Aby sa tak stalo, je potrebné spustiť funkciu Importovať. 

 

10 Import mimoevidenčných stavov 

Mimoevidenčné stavy (ďalej len ME stav) sa v systéme Humanet pridávajú na záložku Osobné/ Ostatné/ ME 
stav. Z tejto záložky sa ME stav automaticky zapíše do mzdových kalendárov jednotlivých rolí, pričom užívateľ 
má možnosť výberom rolí ovplyvniť, do ktorých rolí sa ME stav zapíše. 
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10.1 Nový typ importu Rola osoby – ME stav 

Do voľby Import dát bol pridaný nový typ importu Rola osoby - ME stav, ktorý je určený na hromadný zápis 
ME stavov, napr. pri spracovaní miezd. Importovať možno údaje zo súborov vo formáte xlsx, csv (oddelený 
čiarkou), csv (oddelený bodkočiarkou) a txt. Nový typ importu Rola osoby – ME stav umožňuje nadefinovať 
import ME stavov pre potreby výpočtu miezd, napr. z dochádzkového systému, s údajmi typ ME stavu, 
začiatok a koniec ME stavu, alebo pri prechode z iného softvéru do systému Humanet, kedy možno importovať 
navyše aj poznámku. 

 

10.2 Nová definícia importu dát Vzorová definícia importu ME stavov (typ, začiatok, koniec) 

Do voľby Spracovanie miezd/ Import dát/ Definície importu bola do updatu pridaná vzorová definícia importu 
ME stavu, ktorá môže slúžiť na hromadné pridávanie ME stavov do spracovania miezd, napr. 
z dochádzkového systému. Vzorová definícia je nastavená na import súboru vo formáte xlsx. Ako identifikátor 
roly je nastavený údaj ID roly. 

 

10.3 Vyplnenie importného súboru 

Importný súbor môžete vyplniť aj tak, že vo voľbe Import dát/ Spracovanie importu kliknete na tlačidlo Nový 
import, v políčku Definície importu vyberiete definíciu s importom ME stavov a kliknete na tlačidlo Vytvoriť nový 
súbor pre import. 

Vytvorí sa súbor so zoznamom aktívnych rolí. V tomto zozname je potrebné v stĺpcoch pre importované údaje 
nastaviť formát Text. Hlavičku importného súboru nikdy nemeňte ani nemažte, pri importe identifikuje 
jednotlivé importované údaje. 

Následne môžete jednotlivým zamestnancom pridávať údaje. Z číselníka S003014 Druh mimoevidenčného 
stavu do stĺpca TYP_ME_S_KOD zadáte kód príslušného typu ME stavu. 

Kód Skratka Hodnota 

010 MD materská dovolenka 

011 RD rodičovská dovolenka 

013 pr. mat. pracuje - poberá materské 

030 nepl.voľno neplatené voľno 

040 nezvestný nezvestný 

050 uč.pomer učebný pomer 

060 vš.záujem všeob. záujem 

062 dlh.uvoľ. dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie 

070 výkon tres výkon trestu 

071 väzba väzba 

080 odbory odbory 

081 odbory pr. odbory - pracuje 

090 nepracuje nepracuje 

100 ostatné ostatné 
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Do stĺpcov OD, DO zadáte začiatok, prípadne koniec ME stavu. Ak poznáte v aktuálnom mesiaci len dátum 
vzniku ME stavu, zadáte len ten (Banáš). Ak má zamestnanec súbeh pomerov, a ME stav má byť zapísaný 
na oba pomery, zapíšete ME stav na obe role (Dvojaká, Majerčík). Ak má zamestnanec ME stav len na jednom 
z pomerov, zadáte ME stav len do príslušnej roly (Banáš). Ak ME stav vznikol v niektorom z minulých 
mesiacov, a tento mesiac má byť ukončený, je potrebné zadať aj dátum vzniku ME stavu, aby program „našiel“ 
ten správny ME stav na ukončenie (Baránek). Ak mal zamestnanec v mesiaci dva ME stavy, pridáte do súboru 
riadok, do ktorého skopírujete id roly a meno, a vpíšete do neho údaje o druhom ME stave (Horník). 

 

Vo vzorovej definícii je použitá maska pre dátumy d.M.yyyy, preto dátum vpisujte v tvare 5.6.2019. 

10.4 Spracovanie importu 

Pre spracovanie importu kliknite vo voľbe Spracovanie miezd/ Import dát na tlačidlo Nový import. Do políčka 
Definícia importu vyberte definíciu s importom ME stavov, a kliknite na tlačidlo Načítať súbor z disku. 

Na záložku Záznam pre import sa zaradia záznamy určené na import, t.j. záznamy, ktoré systém vyhodnotí 
ako „importovateľné“. 

Na záložku Záznamy vylúčené z importu sa zaradia záznamy, ktoré z nejakého dôvodu nie sú importovateľné. 
Najčastejšie tie záznamy, ktoré nemajú žiadne údaje na import. O dôvode vyradenia záznamu z importu 
systém informuje v stĺpci Poznámka. 

Kliknutím na tlačidlo Importovať sa záznamy naimportujú na záložku Osobné/ Ostatné/ ME stav. 

Hromadné vymazanie naimportovaných ME stavov 

Aby mal užívateľ možnosť naimportované záznamy zo záložky Osobné/ Ostatné/ ME stav a zo mzdového 
kalendára hromadne odstrániť, zapracovali sme do funkcie Importu dát tlačidlo Vymazať. Tlačidlo Vymazať sa 
po načítaní údajov z importného súboru zobrazí len vtedy, ak má definícia importu označené políčko Nájsť 
existujúce dáta a vymazať ich. 

Hromadné doplnenie alebo úprava dátumu ukončenia ME stavu 

Rovnako ako u nemocí, aj v prípade ME stavov má užívateľ pri označenom políčku Nájsť existujúce dáta 
a vymazať ich v definícii importu možnosť hromadne doplniť ukončenie ME stavu, resp. zmeniť dátum 
ukončenia v záznamoch na záložke Osobné/ Ostatné/ ME stav. Podmienkou je, že importný súbor obsahuje 
ME stav rovnakého typu a s rovnakým začiatkom, ako je zadaný na záložke ME stav. 

11 Import zrážky typu Výplata 

Údaje o účte zamestnanca pre posielanie výplaty sa zapisujú jednak na záložku Rola/ Zrážky/ Spôsob výplaty 
a jednak na záložku Rola/ Zrážky/Zrážky do typu zrážky Výplata. 

11.1 Nový typ importu Rola osoby – spôsob výplaty 

Do voľby Import dát bol pridaný nový typ importu Rola osoby – spôsob výplaty, ktorý je určený na hromadný 
zápis identifikačných údajov platby do prevodného príkazu pre zrážku typu Výplata. Importovať možno údaje 
zo súborov vo formáte xlsx, csv (oddelený čiarkou), csv (oddelený bodkočiarkou) a txt. 

Typ importu Rola osoby – spôsob výplaty je aj súčasťou importu cez koreňovú skupinu Rola osoby, takže tieto 
údaje možno importovať do evidencie Rola aj spolu s inými údajmi z tejto evidencie. 
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12 Rozšírenie možností importu položiek číselníkov organizačnej schémy 

12.1 Rozšírenie možností importu typu Útvar, Stredisko, Pracovné miesto, Funkcia 

Doterajšia funkcia importu do číselníkov organizačnej schémy dokázala len hromadne meniť údaje v už 
existujúcich položkách číselníkov pomocou typov importu Stredisko, Útvar, Pracovné miesto a Funkcia vo 
voľbe Import dát, pričom nevyhnutnou súčasťou definície importu je nadefinovanie stĺpca s identifikátorom 
objektu, aby import existujúcu položku našiel a prepísal v ňom požadované údaje. 

 

Prax si však vyžiadala rozšírenie tejto funkcie o možnosť pridávať do číselníkov nové položky. Pre tento účel 
bolo do nastavenia definície dopracované políčko Nový objekt vytvoriť importom. Označením políčka sa pri 
importe do číselníkov pridajú položky, ktorých kód alebo ID sa nenachádza v číselníku. 

 

Pri tomto nastavení definície systém pri príprave záznamov pre import v poznámke upozorní užívateľa 
hlásením Nový objekt, ktoré záznamy budú pridané ako nové položky číselníka. 

 

V prípade, že v importnom súbore nie sú vyplnené niektoré, alebo všetky povinné údaje (kód, skratka, názov), 

   importný súbor 

import položku do číselníka pridá, pričom do skratky zapíše reťazec - N -, do názvu zapíše reťazec 
- nedefinované -, a do kódu zapíše: 

- reťazec zo stĺpca s identifikátorom objektu, ak je v definícii nastavený identifikátor objektu Kód útvaru, 
Kód strediska, Kód pracovného miesta, Kód funkcie; 

 

- automaticky vygenerovaný 6-miestny kód, ak je v definícii nastavený identifikátor objektu ID útvaru, 
ID strediska, ID pracovného miesta, ID funkcie. 
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Ak políčko Nový objekt vytvoriť importom v definícii importu nie je označené, položka, ktorú import v číselníku 
nenašiel aby ho prepísal, sa z importu vylúči. 

 

13 Export/import definície mzdového listu spolu s pripojenými tlačovými predlohami 

Obdobne, ako sme v update 9.05 upravili export/import definície výplatnej pásky, rozšírili sme aj funkciu 
exportu/importu definície mzdového listu o export/import pripojených tlačových predlôh mzdového listu. 

Ak sa exportuje definícia mzdového listu, vyexportujú sa s ňou aj tlačové predlohy. Pri importe systém 
kontroluje, či na danej ceste existuje súbor s tlačovou predlohou. Ak áno, tlačová predloha sa nenaimportuje. 
Ak súbor na danej ceste neexistuje, tak sa tlačová predloha naimportuje, a to vrátane adresára, ak bol 
vytvorený nový. 

 

Ak si teda užívateľ v jednej databáze pripravil vlastný mzdový list aj s vlastnými upravenými tlačovými 
predlohami, a chce túto definíciu použiť aj v inej databáze, už nemusí samostatne exportovať/importovať 
definíciu mzdového listu a samostatne tlačové predlohy, stačí ak vyexportuje/naimportuje len definíciu 
mzdového listu a môže hneď spustiť jeho spracovanie. 

14 NÁŠ TIP: Miesto výkonu práce v štatistike ISCP Mzdy, ISCP Platy (Trexima) a položka 
číselníka Regióny Slovenská republika 

V číselníku Regióny je pridaná položka s názvom Slovenská republika. Táto položka je priradená do 
vzorového miesta výkonu práce v údajoch organizácie, a ten je priradený v predvolených hodnotách pre nový 
pracovný pomer v políčku Miesto výkonu práce. 

 

Toto nastavenie sme pridali do novej databázy pre ostré spracovanie miezd preto, aby sme zjednodušili 
novému užívateľovi prihlasovanie zamestnanca do Sociálnej poisťovne cez Registračný list FO po pridaní 
osoby a roly. Povinným údajom v RLFO - prihláške je totiž element statVykPrace (štát výkonu práce), do 
ktorého sa má zapísať skratka štátu. A práve priradenie položky s názvom Slovenská republika túto 
požiadavku zabezpečí. 

 

Avšak užívatelia, ktorí spracovávajú štatistiku ISCP Mzdy a ISCP Platy si už musia u svojich zamestnancov 
pre potreby vyplnenia elementu pracovisko v uvedených štatistikách vyplniť u jednotlivých zamestnancov 
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miesto výkonu práce podľa skutočnosti. Do elementu pracovisko sa totiž má zapísať štatistický kód okresu 
podľa štatistického číselníka. 

     

Pre tých užívateľov, ktorí pri pridávaní nových rolí použili ako miesto výkonu práce nami vytvorenú vzorovú 
položku miesta výkonu práce Slovenská republika, a ktorí musia spracovať štatistiku ISCP Mzdy a ISCP Platy, 
ale nemajú čas už zapísať jednotlivým zamestnancom skutočné miesto výkonu práce máme jeden malý trik: 

Vstúpte v číselníku Regióny do zoznamu okresov, a v ňom do položky Slovenská republika. 

 

Vo formulári Okres zadajte do políčka Váha kód okresu podľa štatistického číselníka. Následne môžete 
štatistiku spracovať. 

 

15 Sprístupnenie záložky Rola/ Poistenia/ SP – poistenia 

Bola sprístupnená záložka Rola/ Poistenia/ SP – poistenia, ktorá slúži na zadanie údajov pre výpočet 
poistného na sociálne poistenie z rozpočítaných príjmov v prípade prechodu užívateľa z iného softvéru do 
systému Humanet, kedy mzdy za obdobie, resp. časť obdobia, do ktorého sa majú príjmy rozpočítať, neboli 
vypočítané v systéme Humanet. Zapnutie/vypnutie záložky je naviazané na konštantu RSIEXTRN Rola - 
Poistenia - SP – parametre v skupine konštánt Záložky. 

 

Zadaním údajov o kalendárnych dňoch sociálneho poistenia, type zamestnanca, vymeriavacích základoch za 
zamestnanca a za zamestnávateľa a označením jednotlivých druhov poistenia za jednotlivé mesiace sa do 

https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2019/04/ciselniky_ISCP_2019.xlsx
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výpočtu poistného na sociálne poistenie z rozpočítaných príjmov na záložku Rola/ Poistenia/ SP – rozpočítanie 
príjmov - § 139b, 139c podsunú údaje, ktoré boli vypočítané v inom softvéri. 

 

Pri prechode z iného softvéru užívateľ často spracuje za prvé mesiace mzdy podvojne, v starom, a v novom 
softvéri. Ak tieto mesiace spadajú do obdobia rozpočítania príjmov, užívateľ môže za tieto mesiace zadať 
údaje zo starého systému pre rozpočítanie na záložku SP – parametre. Program vtedy nezoberie pri výpočte 
odvodov údaje vypočítané v mzde, ale prednostne údaje zo záložky SP – parametre. Užívateľ tak má možnosť 
nahradiť prípadné chybne vypočítané údaje v mzde korektnými údajmi zadanými na záložku SP - parametre. 

16 Možnosť upravovať zoznam stĺpcov v tabuľke Zoznam evidovaných rolí 

Do tabuľky Zoznam evidovaných rolí bola sprístupnená funkcia Nastavenie zobrazených stĺpcov, ktorá umožní 
užívateľovi nastaviť zoznam zobrazovaných stĺpcov a ich poradie. 

UPOZORNENIE: Pri zapnutej funkcii Nastavenie zobrazených stĺpcov musia mať užívatelia s prístupom do 
jednej databázy na pamäti, že každá zmena, ktorá sa vykoná vo funkcii Nastavenie zobrazených stĺpcov, sa 
prejaví u všetkých užívateľov rovnako. 

Do updatu je funkcia vypnutá. Je na rozhodnutí vlastníka (administrátora) databázy, či funkciu užívateľom 
databázy sprístupní, alebo nie. Funkcia sa zapne konštantou ROLEBCBV Možnosť nastaviť zoznam stĺpcov 
v Zozname evidovaných rolí v skupine konštánt Konštanty pre osobné. Po vstupe do voľby Roly sa v tabuľke 
Zoznam evidovaných rolí zobrazí ikona funkcie Nastavenie zobrazených stĺpcov. 

 

Kliknutím na ikonu sa zobrazí formulár s tabuľkou Zobrazené stĺpce triedy. 
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Tlačidlom Pridať možno pridať nový stĺpec a zároveň určiť jeho poradie. 

 

Tlačidlom Odstrániť možno stĺpec odstrániť. Tlačidlom Zmeniť na konci tabuľky je možné 
označením/odznačením riadku zobrazovaný stĺpec pridať alebo odstrániť. 

 

16.1 Doplnenie nových stĺpcov pre zobrazovanie údajov v tabuľke Zoznam evidovaných rolí 

Do zoznamu Možné stĺpce na zobrazenie pre tabuľku Zoznam evidovaných rolí boli doplnené stĺpce: 

Hlavná agenda, Hlavná agenda II, Hlavná agenda III, Vedľajšia agenda, Vedľajšia agenda II, Vedľajšia agenda 
III. 

17 Drobné úpravy a vylepšenia 

17.1 Zobrazovanie ID osoby a ID roly na záložke Základné údaje 

Na záložku Základné údaje v evidencii Osobné a Rola bola užívateľom sprístupnená na zobrazenie informácia 
o ID osoby a o ID roly. 

 

 

ID osoby a ID roly sú síce jedinečné identifikátory týchto evidencií, preto ich využívame ako jeden z možných 
identifikátorov objektu vo funkciách Import dát a Import dochádzky, ale sú to údaje, ktoré užívateľ nemôže 
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editovať. Systém ich prideľuje automaticky pri pridaní novej evidencie do databázovej tabuľky, a nikdy sa 
neopakujú. 

    

 

17.2 Možnosť spracovať rozhodnutie o plate z hlavičky evidencie Rola 

V hlavičke evidencie Rola, ktorá má nastavený zákon pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, sa vedľa 
tlačidla Tlač zostáv zobrazí aj nové tlačidlo Tlač rozhodnutia o plate. Kliknutím na tlačidlo Tlač rozhodnutia sa 
zobrazí formulár Rozhodnutie o plate, pomocou ktorého má užívateľ možnosť spracovať rozhodnutie o plate 
len za vybraného zamestnanca. Je to obdobná funkcia ako cez tlačidlo Tlač zostáv, ktorá umožňuje spustiť 
spracovanie vybranej zostavy len za rolu, z ktorej sa spracovanie spúšťa (nastavená skupina zostavy pre rolu 
osoby v definícii zostavy). Všetky funkcie pre spracovanie rozhodnutia sú zachované aj pri jeho spracovaní 
z hlavičky role. 

17.3 Úprava skratiek položiek číselníka Rodinný stav 

V číselníku Rodinný stav sme upravili skratky tak, aby každá z položiek mala pridelenú jedinečnú skratku 
(predtým tvorilo skratku jedno písmeno, a v mnohých prípadoch tak bola skratka rovnaká pre viaceré položky). 

 

17.4 Zarovnanie číselných hodnôt doprava na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Výplatná páska 
a Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy 

Sumy v stĺpci Hodnota na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Výplatná páska a Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy 
sú po update zarovnané doprava tak, ako sa u číselných hodnôt očakáva. 
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17.5 Aktualizácia niektorých názvov v číselníkoch Spôsob zániku role, Dôvod zániku role 

Boli zaktualizované názvy niektorých položiek číselníkov Spôsob zániku role, Dôvod zániku role podľa 
súčasného znenia Zákonníka práce. 

17.6 Užívateľské PAM nápočty, Užívateľské mzdové nápočty – zavedenie historického okna pri 
pridávaní a odstraňovaní položiek 

Doteraz bolo možné vo voľbe Užívateľské PAM nápočty a Užívateľské mzdové nápočty pridávať položky bez 
toho, aby užívateľ mal možnosť ovplyvniť historickú platnosť zmeny. T.j. zmena sa zapísala vždy k 1. dňu 
aktuálne otvoreného mesiaca spracovania miezd. Pridanie historického okna do funkcie ukladania zmeny 
umožní užívateľovi zadať platnosť zmeny aj od iného ako aktuálne otvoreného mesiaca. 

17.7 Doplnenie masky pre mesiac NN a masky pre dátum ACTDATE pre použitie v špecifickom 
a variabilnom symbole v zrážkach, a vo výkazoch na doplnkové dôchodkové sporenie 

Do zoznamu masiek, ktoré je možné pridať do variabilného a špecifického symbolu v zrážke zamestnanca boli 
dopracované dve masky pre dátum: 

NN – maska, ktorá sa nahradí označením mesiaca podľa nastavenia políčka Nasledujúceho mesiaca pri Dni 
určenom na výplatu príjmov v údajoch organizácie. Ak je políčko označené, zapíše sa označenie 
nasledujúceho mesiaca po mesiaci spracovania miezd. Ak políčko nie je označené, zapíše sa označenie 
mesiaca spracovania miezd. 

Príklad: políčko Nasledujúceho mesiaca je označené. Aktuálny mesiac spracovania miezd, za ktorý sa spúšťa 
prepočet je august. Miesto masky NN sa zapíše hodnota 09. 

 

ACTDATE(maska, typ) – maska, ktorá sa nahradí dátumom podľa nastavenia masky pre dátum a podľa 
zadaného typu dňa. V časti maska sa uvedie rôzna kombinácia masiek DD, MM, RR, RRRR. V časti typ sa 
uvedie jedna z hodnôt: 

1 – prvý deň aktuálneho mesiaca; 

2 – aktuálny deň; 

3 – posledný deň aktuálneho mesiaca. 

Príklad: pri zadaní masky ACTDATE(DDMMRRRR, 2) sa pri spracovaní prevodného príkazu zapíše do 
variabilného, resp. špecifického symbolu dátum aktuálneho dňa. 

 

UPOZORNENIE: V prípade masky pre dátum u zrážok je potrebné mať na pamäti, že do mzdy sa špecifický, 
resp. variabilný symbol platby zapíše pri prepočte mzdy. Až zo mzdy si tento údaj načítava spracovanie 
prevodného príkazu. Preto, ak chcete mať pre DDS Tatrabanky rovnaký dátum v prevodnom príkaze aj vo 
výkaze príspevkov, môžete použiť v zrážke aj v údajoch pre výkaz masku ACTDATE(DDMMRRRR, 2), ale 
musíte prepočet mzdy aj spracovanie výkazu vykonať v jeden deň. 
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18 Oprava chýb 

18.1 Oprava chyby zápisu sumy priemerného mesačného zárobku do riadku 13 potvrdenia 
o zdaniteľnom príjme 

Bola opravená chyba, ktorá do riadku 13 potvrdenia o zdaniteľnom príjme zapisovala pri súbehu rolí taký 
násobok sumy 500 €, do koľkých rolí v súbehu bol zadaný 13. plat (odmena pri príležitosti letných dovoleniek). 

 

18.2 Oprava chyby položiek číselníka Tituly – doc., prof. 

Bola opravená chyba v uvádzaní titulov docent a profesor, ktoré sa nesprávne uvádzali s veľkým začiatočným 
písmenom. 

18.3 Oprava fungovania výberového políčka Aktuálne, minulé, budúce na záložke Osobné/ 
Poistenia/ Dôchodky/ Dôchodky 

Bolo opravené nefunkčné výberové políčko pre zobrazovanie aktuálnych, minulých a budúcich záznamov na 
záložke Osobné/ Poistenia/ Dôchodky. 

 

18.4 Oprava chyby zobrazovanie obrázka v hlavičke a v päte formulárovej zostavy 

Bola opravená chyba v spracovaní užívateľsky definovateľnej formulárovej zostavy, kedy sa obrázok, vložený 
v šablóne do hlavičky, resp. päty, zobrazil v spracovanej zostave len na prvom vyplnenom formulári (na prvej 
strane). 

18.5 Oprava chyby vo výpočte zrážok 

Bola opravená chyba pri výpočte zrážok nahlásená užívateľom cez hotline dňa 4.6.2019. Oprava chyby bola 
ešte v tento deň nainštalovaná u zákazníkov. 

 

 

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

 



 

 

Príloha 

Prehľad kombinácií nastavení, ktoré sú dnes možné v definíciách rýchlych prehľadov 

Typ zdrojových dát Typ zobrazenia Typ grafu Vlastnosť osoby/roly Platnosť k Typ hodnoty 
Hlavná jednotka/ 
Vedľajšia jednotka 
vodorovnej osi 

Typ zdrojových dát - osoba 

Kľúčový 
ukazovateľ 

- 

Počet osôb s aspoň 1 
aktívnou rolou 
Priemerný vek 
zamestnancov 

Dnes 
Včera 

Nedefinuje sa, vždy 
je to počet 

Nedefinuje sa 

Graf 
Pruhový 
Prstencový 
Koláčový 

Pohlavie 
Vek (po desaťročiach) 
Štát trv. bydliska 
Kraj trv. bydliska 
Okres trv. bydliska 
Mimoevidenčný stav 
Najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie 

Dnes 
Včera 

Typ zdrojových dát - rola 

Kľúčový 
ukazovateľ 

- Počet aktívnych rolí 
Dnes 
Včera 

Graf 
Pruhový 
Prstencový 
Koláčový 

Typ roly 
Špecifikácia roly 
Miesto výkonu práce 

Dnes 
Včera 
Prvý deň aktuálneho obdobia 
Posledný deň 
predchádzajúceho obdobia 

Typ zdrojových dát - 
mzdová položka 

Kľúčový 
ukazovateľ 

- Všetky mzdové položky 

Tento rok 
Minulý rok 
Tento mesiac 
Minulý mesiac 

Súčet 
Počet 
Priemer 

Graf 
Čiarový 
Stĺpcový 

Všetky mzdové položky - 

Súčet 
Počet 
Priemer 
Kumulatívny súčet 
Kumulatívny počet 
Kumulatívny priemer 

Hl. jednotka: 
Rok 
Mesiac 
 
Vedľ. jednotka: 
Rok 
Kvartál 
Mesiac 

 


