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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

Od updatu 9.06 boli v aktualitách medzi inými zverejnené tieto príspevky: 

06.09.2019 Zmeny v odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 od 1. septembra 2019 

20.09.2019 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 a jeho vysporiadanie 

27.09.2019 Humanet efektívne: Vzdialená podpora 

2 Aktualizované legislatívne pomôcky v sekcii Mzdový a účtovný poradca 

V súvislosti so zvýšením sumy životného minima boli aktualizované legislatívne pomôcky v sekcii Mzdový 
a účtovný poradca/ Mzdy: 

Exekúcie – kalkulačka na kontrolu výpočtu sumy exekúcie a výživného 

Mzdové konštanty – prehľad základných mzdových konštánt 

Výpočet dôchodkového veku – prehľad veku odchodu do dôchodku podľa roku narodenia, pohlavia a počtu 
vychovaných detí 

Položky systému Humanet určené na odmeňovanie zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 - zoznam PAM 
a mzdových položiek určených na odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

3 Aktualizované príručky 

Boli aktualizované príručky: 

Ako začať – personalistika a mzdy, verzia 9.4, 

Užívateľská príručka I. časť – personalistika a mzdy, verzia 9.3, 

Užívateľská príručka II. časť – personalistika a mzdy, verzia 9.3, 

Mzdové položky v systéme Humanet, verzia 3.4. 

Príručky sú užívateľom dostupné na portáli www.humanet.sk v sekcii Príručky a návody/ Mzdy a personalistika 
a v programe na Paneli podpory v časti POMOCNÍK/ Dokumentácia. 

4 Legislatívne zmeny 

4.1 Aktualizácia tlačových predlôh rozhodnutí o plate pedagogických zamestnancov 

Boli aktualizované nasledovné údaje v rozhodnutiach o plate pedagogických zamestnancov: 

 

- odvolávka na zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 

 

- odvolávka na § 32g zákona č. 553/2003 u príplatku za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca 
a odborného zamestnanca. 

 

  

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
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Ako správne postupovať pri zadávaní príplatku za profesijný rozvoj 

Podľa usmernenia k rozhodnutiam o plate zo stránky MŠ SR sa dá predpokladať, že uvádzanie § 32g 
v rozhodnutí o plate sa má vykladať tak, že ak mal zamestnanec priznaný kreditový príplatok, tak PAM položka 
pre tento príplatok sa od 1.9.2019 vynuluje (PAM položka musí na záložke zostať pre prípad potreby 
prepočítavať mzdu za niektorý z minulých mesiacov) a suma z kreditového príplatku sa pridá do PAM položky 
pre príplatok za profesijný rozvoj s platnosťou od 1.9.2019. V takom prípade ide o príplatok za profesijný rozvoj 
priznaný podľa § 32g. Pri novom priznaní príplatku za profesijný rozvoj ide o príplatok priznaný podľa § 14e. 

V usmernení sa uvádza, že by sa mal príplatok za profesijný rozvoj uvádzať samostatne za každé písmeno 
ods. 1 § 14e. S týmto názorom sa nestotožňujeme, keďže zákon hovorí o príplatku za profesijný rozvoj napr. 
pri jeho zaokrúhľovaní v jednotnom čísle a odvoláva sa na celý ods. 1, čo znamená, že príplatok za profesijný 
rozvoj by sa mal priznávať len jeden, a to v súčte za jednotlivé výpočty uvedené v ods. 1. Navyše ods. 2 hovorí 
o maximálnej sume príplatku za profesijný rozvoj, čo by tiež hovorilo za to, že sa priznáva len jeden príplatok 
za profesijný rozvoj a do rozhodnutia by sa teda mal uvádzať príplatok za profesijný rozvoj len do jedného 
riadku s odvolávkou len na § 14e a § 32g. 

4.2 Úprava výpočtu kontrolnej položky Príplatok ŠSaVS – osobný - % tarify max. stupňa 

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

§ 10 Osobný príplatok 

(3) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je 
zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej 
triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %. 

Bol aktualizovaný výpočet kontrolnej položky SPF10359 Príplatok ŠSaVS – osobný - % tarify max. stupňa a 
SPF1035901 Príplatok ŠSaVS – osobný - % tarify max. stupňa 2 pri zadanej položke pedagogický 
zamestnanec alebo odborný zamestnanec na záložke Rola/ Identifikácia/ Rozšírené údaje, ktorý vychádza 
z ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 553/2003. 

Ak je na záložke zadané, že ide o pedagogického alebo odborného zamestnanca, kontrolná položka sa 
vypočíta tak, že za 100 % sa považuje platová tarifa platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zamestnanec 
zaradený, zvýšená o 14 % (do 31.8.2019 24 %) a kontrolná položka je % z tejto sumy prislúchajúce hodnote 
PAM položky Príplatok ŠSaVS - osobný. Napr.: platová trieda je 907,50 €, zvýšenie o 14 % je 1034,55 € = 
suma 100 %. Pri zadaní sumy osobného príplatku 150 € sa vypočíta kontrolná položka: 

150 x 100/1034,55 = 14,50 

 

4.3 Dôchodkový vek – legislatívne zmeny platné od 1.10.2019 

20. augusta 2019 bolo prijaté Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 265/2019 o úprave 
dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024. Týmto opatrením sa stal známym odchod do dôchodku 
osôb narodených od 1.1. do 31.12.1961. Tieto osoby dosiahnu 63 rokov v roku 2024, a ich dôchodkový vek je 
63 rokov a 4 mesiace. V tejto súvislosti sme v programe upravili výpočet položky nárok na starobný dôchodok 
na záložke Osobné/ Poistenia/ Dôchodky. Existujúce položky sme neaktualizovali, pretože to neúmerne 
predlžuje trvanie updatu a je veľmi pravdepodobné, že s platnosťou od 1.1.2020 dôjde k ďalším zmenám. Po 
ich zapracovaní by sme existujúce položky už zaktualizovali. Ak by ste potrebovali položku zaktualizovať, stačí 
do nej vstúpiť a kliknúť na Zapísať. V tejto súvislosti sme zaktualizovali legislatívnu pomôcku Výpočet 
dôchodkového veku. 

Médiami totiž prebehla informácia o pripravovanej novele Zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má prijať 
jediná tabuľka, v ktorej bude určený dôchodkový vek podľa veku, pohlavia a počtu vychovaných detí. Cieľom 
novely je zabezpečiť súlad súčasnej právnej úpravy určovania dôchodkového veku s ústavou, kde sa navrhuje 
upraviť najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od počtu vychovaných detí. 
Ak bude novela prijatá, bude platná od 1.1.2020. 

5 Nový typ zrážky Pôžička (1/3 exekúcia) 

Do zoznamu typov zrážok bola pridaná zrážka Pôžička (1/3 exekúcia) a k nej prislúchajúca nová mzdová 
položka SMF80722 Pôžička (1/3 exekúcia). Nastavenia sú rovnaké ako u zrážky Exekúcia 1/3, preto sa suma 
bude počítať ako u neprednostnej zrážky – exekúcie. 

https://www.minedu.sk/data/att/15095.pdf
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Mzdová položka SMF80722 Pôžička (1/3 exekúcia) bola zaradená do všetkých vzorových výstupov (výplatné 
pásky, mzdové listy, rekapitulácie). 

Zrážka bude slúžiť na zadávanie pôžičiek na základe dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov 
uzatvorených podľa § 551 Občianskeho zákonníka, ktoré zo zákona spadajú pod tretinový systém a tiež na 
zadávanie pôžičiek, ktorých dohoda o zrážkach zo mzdy obsahuje len všeobecné určenie dohodnutej výšky 
zrážky, napr. „zrážky zo mzdy bude zamestnávateľ vykonávať v takom rozsahu a spôsobom, v akom by bolo 
možné realizovať výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy v zmysle platných právnych predpisov“. 

6 Zápočtový list – vylepšenie spracovania údajov do tabuliek 

Zápočtový list pre zamestnanca na pracovný pomer obsahuje tabuľky pre vyplnenie období 
práceneschopností a pre vyplnenie údajov o zrážkach zo mzdy, a zápočtový list pre zamestnanca na dohodu 
obsahuje tabuľku na vyplnenie údajov o zrážkach zo mzdy. Doteraz boli tieto tabuľky v tlačovej predlohe 
s pevným počtom riadkov, čo znamenalo, že ak bolo pre zápis menej záznamov alebo žiadne záznamy, 
zápočtový list obsahoval veľa prázdnych riadkov, ale v prípade, že bolo pre zápis viac záznamov ako bol pevný 
počet riadkov, časť záznamov sa do tlačiva nezapísala. 

V tomto update bolo dopracované, aby sa do tabuľky pridalo toľko riadkov, koľko záznamov je určených na 
zápis do tlačiva. Ak sa do tlačiva nezapíše žiaden záznam, tabuľka zostáva zobrazená, ale iba s jedným 
prázdnym riadkom. Týmto spôsobom bolo upravené spracovanie tabuliek v oboch tlačivách zápočtového listu 
– pre pracovný pomer aj pre dohodu. 

 

 

7 Výplatné pásky – úpravy pre vylepšenie dizajnu výplatných pások 

Do vlastností definície výplatnej pásky bolo zapracovaných niekoľko vylepšení. Po novom má užívateľ 
možnosť vylepšiť vzhľad svojej výplatnej pásky. 
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Užívateľ má možnosť zvoliť si v definícii položky veľkosť a farbu písma riadku so mzdovou položkou v tele 
výplatnej pásky, a  pridať na začiatok riadku ikonu. 

     

UPOZORNENIE: Ak sa po kliknutí do políčka Farba písma nezobrazila farebná škála v ľavej časti okna pre 
výber farby, kliknite na kláves F5 (Refresh) a znova kliknite do políčka. 

Užívateľ má možnosť zobrazovať vo výplatnej páske graf. K dispozícii sú dve verzie grafu – farebný a odtiene 
šedej. 

 

 

UPOZORNENIE: Podmienkou pri zobrazovaní grafu vo výplatnej páske je nastavenie minimálne 2 stĺpcov vo 
všeobecných parametroch definície položky, na čo systém pri ukladaní definície pásky užívateľa upozorní. 

 

Podľa toho, či sa v definícii nastavia 2 alebo 3 stĺpce, podľa toho sa nastaví veľkosť grafu – pri 2 stĺpcoch bude 
väčší, pri 3 stĺpcoch bude menší. Zobrazovať sa bude vždy v poslednom zo stĺpcov. Pri tomto nastavení bude 
v poslednom stĺpci vždy len graf. Ak by bol počet výplatných pások taký, že sa nezmestia na jednu výplatnú 
pásku, vytvorí sa nová výplatná páska, pričom v poslednom stĺpci opäť bude rovnaký graf. Tak sa nestane, že 
by na druhej výplatnej páske zamestnanca bol iba graf. 

Tiež bola zavedená kontrola na minimálnu hodnotu v políčkach Počet pások na strane, Počet stĺpcov a Počet 
riadkov tak, aby systém mal možnosť vygenerovať výplatnú pásku správne. 
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8 Rekapitulácia – rozšírenie možností definície 

8.1 Nová funkcia Zápis kritérií do samostatných stĺpcov 

Z praxe vyplynula požiadavka vytvoriť takú zostavu, v ktorej užívateľ môže miesto mzdovej položky definovať 
výraz, môže do zostavy zadať viac ako jedno triediace kritérium (osobné číslo, kód útvaru, kód strediska) 
a zároveň má možnosť po spracovaní zostavy do xlsx formátu vygenerovať z údajov v súbore kontingenčnú 
tabuľku. 

Tieto vlastnosti sme sa rozhodli zapracovať do nástroja rekapitulácie. Pri nastavení štýlu Stĺpcová sa zobrazí 
označovacie políčko Zápis kritérií do samostatných stĺpcov. Ak je pri tomto nastavení zadaných viacero 
triediacich kritérií, 

    

pri spracovaní údajov z miezd do súboru v xlsx formáte sa vytvorí súbor v takej štruktúre, 

 

ktorá užívateľovi umožní vytvoriť si kontingenčnú tabuľku podľa vlastných požiadaviek: 

     

Zostavu v tejto štruktúre je možné spracovať aj do pdf a csv formátu. 
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8.2 Zobrazenie výrazu v zozname položiek 

Ak je položkou v definícii rekapitulácie výraz, tento sa zobrazí užívateľovi už z úrovne záložky Položky. To 
zjednoduší užívateľovi kontrolu výrazov bez toho, aby musel postupne vstupovať do jednotlivých položiek. 

 

Rovnaká úprava je zapracovaná aj v definícii riadku mzdových listov. 

8.3 Automatické prečíslovanie poradia triediacich kritérií 

Bolo dopracované automatické prečíslovanie poradia triediacich kritérií, ak užívateľ v jednom z nich zmenil 
poradie. 

9 Export účtovného dokladu do účtovného programu Profit365 – úpravy v súvislosti so 
zavedením políčka Osobné číslo v číselníku Osoby v účtovníctve Profit365 

Bola zapracovaná zmena exportu účtovného dokladu, aby triediacim kritériom už nebolo meno a priezvisko 
zamestnanca, ale osobné číslo. 

 

Táto zmena súvisí s doplnením číselníka Osoby v účtovníctve Profit365 o údaj Osobné číslo. Tento údaj je 
jedinečným identifikátorom položky číselníka, čím sa pri importe účtovného dokladu zvýši presnosť 
rozúčtovania mzdových nákladov (pri menovcoch bol doteraz problém, ako určiť, ktoré náklady na ktorého 
zamestnanca zaúčtovať). 
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10 Automatické odstránenie dátumu ukončenia obdobia sociálneho a zdravotného 
poistenia po odstránení dátumu ukončenia roly 

Odstraňovanie dátumu ukončenia obdobia sociálneho a zdravotného poistenia bolo upravené tak, aby sa 
dátum odstránil aj v prípade, že dátum ukončenia roly sa odstránil v inom mesiaci, než v ktorom sa zadal. 

 

 

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

