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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

Od updatu 9.08 boli v aktualitách medzi inými zverejnené tieto príspevky: 

11.10.2019 Humanet efektívne: Rýchle prehľady 

18.10.2019 Základné pojmy v mzdách – 1. časť 

25.10.2019 Humanet efektívne: Termíny a úlohy 

2 Legislatíva 

2.1 Kalendár pre roky 2020 a 2021 

Do systému bol zapracovaný kalendár pre roky 2020 a 2021. 

2.2 Nová kalendárna zmena, PAM položka a mzdové položky Príprava na atestáciu 

Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

Spoločné ustanovenia k výkonu pracovnej činnosti 

§ 82 

(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu  

a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj podľa § 40 ods. 3 písm. a) a b),  

b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie, 

c) ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného vzdelávania, ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického 
zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca. 

Pre potreby ustanovení § 82 zákona č. 138/2019 bola do systému zapracovaná kalendárna zmena Príprava 
na atestáciu a k nej prislúchajúce mzdové položky: 

SMD3030622 Príprava na atestáciu, 

SMH3030622 Príprava na atestáciu, 

SMF3030622 Príprava na atestáciu. 

3 Rozhodnutie o plate – možnosť zapisovať do čísla rozhodnutia osobné číslo alebo číslo 
roly 

Po novom je možné hromadne zapisovať do čísla rozhodnutia o plate osobné číslo zamestnanca alebo číslo 
roly zamestnanca. Ak potrebujete do čísla rozhodnutia zapisovať osobné číslo, do políčka Maska čísla 
rozhodnutia vpíšte masku {$OC}. Ak potrebujete do čísla rozhodnutia zapisovať číslo roly, do políčka Maska 
čísla rozhodnutia vpíšte masku {$CR}. 

  

 

Pripomíname, že užívateľ môže do políčka Maska čísla rozhodnutia uviesť aj inú masku textového reťazca. 
Napr., ak je potrebné v každom rozhodnutí uviesť iné číslo rozhodnutia, pričom toto číslo je časťou reťazca, 
do políčka Maska čísla rozhodnutia sa vpíše maska, napr. KA/$/2017, a do príslušného záznamu v zozname 
Zoznam rolí vo formulári Rozhodnutie o plate – zamestnanec sa do políčka Číslo rozhodnutia vpíše číslo, ktoré 
sa má uviesť miesto znaku $, napr. 123. Po spracovaní sa do rozhodnutia uvedie reťazec KA/123/2017. 

   

Ak je potrebné rozhodnutia označiť len číslom, políčko Maska čísla rozhodnutia sa ponechá nevyplnené. 

http://www.humanet.sk/
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Ak sa nevyplní ani maska ani číslo rozhodnutia, do čísla rozhodnutia vpíše údaj z políčka Číslo zmluvy na 
záložke Základné údaje vo voľbe Rola/Identifikácia. 

 

 

 

4 Import dát – nová dátová skupina Rola osoby – dovolenka pre import údajov na záložku 
Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok 

Do funkcie Import dát bola doplnená nová koreňová dátová skupina Rola osoby – dovolenka. Táto skupina 
obsahuje okrem dátových parametrov pre import údajov na záložku Rola/ Dovolenky/ Parametre aj dátové 
parametre pre import údajov na záložku Nárok, čerpanie, zostatok v členení Tohtoročná dovolenka, 
Minuloročná dovolenka a Dodatková dovolenka. 

 

Funkciou importu sa jednak zapisujú údaje na prázdnu záložku, a jednak sa prepisujú existujúce údaje na 
záložke. Pri každom importe sa vytvorí vždy nový historický záznam. Importovať možno z xlsx, csv (s čiarkou, 
s bodkočiarkou) a txt súboru. 

Pre úspešný import údajov na záložku Nárok, čerpanie, zostatok je nevyhnutné, aby za každý typ dovolenky 
(tohtoročná, minuloročná, dodatková) bol súčasťou definície aj parameter Rok. 
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Je to údaj, bez ktorého sa import údajov na záložku Nárok, čerpanie, zostatok nespustí. Zároveň tento údaj 
umožňuje užívateľovi zapísať na záložku aj údaje za iné roky, ako je rok aktuálne otvoreného mesiaca. 

Dátové parametre  pre import údajov na záložku Nárok, čerpanie, zostatok sú dostupné len v koreňovej dátovej 
skupine Rola osoby – dovolenka. Nie sú súčasťou rovnomennej dátovej skupiny, ktorá je súčasťou koreňovej 
dátovej skupiny Rola osoby. Vytvorenie samostatnej koreňovej dátovej skupiny Rola osoby – dovolenka si 
vyžiadal zložitý spôsob importu údajov na záložku Nárok, čerpanie, zostatok. 

UPOZORNENIA: 

1. V jednom importnom súbore môžu byť vždy iba údaje za jeden rok. 

2. Ak pre import použijete xlsx súbor, v importnom súbore musia bunky obsahujúce čísla a bunky obsahujúce 
rok mať formát čísla. 

5 Formulárové zostavy – možnosť použiť ako šablónu pdf súbor 

Do funkcie Formulárové zostavy bola dopracovaná možnosť použiť ako šablónu parametrizovaný pdf súbor. 
Pre tento účel sa do políčka Formát šablóny nastaví položka formát PDF. 

 

Túto možnosť sme do systému zapracovali pre potreby vytvárania vzorových tlačív ako sú potvrdenie o príjme 
pre bankové inštitúcie, identifikačná karta cudzinca a pod., ktoré sú na internete dostupné vo formáte pdf. 

Pre parametrizáciu pdf súboru možno použiť napr. online program PDFescape voľne dostupný na stránke 
https://www.pdfescape.com/account/. 
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Do políčka Name vpíšete názov dátového parametra, ktorý bude súčasťou definície 

 

 

5.1 Nová dátová skupina Rola osoby – parametre pre potvrdenia 

Pre potreby vytvorenia definície formulárovej zostavy typu potvrdenie o príjme do banky bola dopracovaná 
nová dátová skupina Rola osoby – parametre pre potvrdenia. Táto dátová skupina obsahuje parametre 
potrebné na vyplnenie potvrdení z rôznych bánk. Tieto dátové parametre sú rozdelené do viacerých podskupín 
dátových parametrov podľa zdroja údaju – Vybrané osobné údaje, Vybrané údaje o zamestnaní, atď. 

 

Do nových dátových skupín boli pridané okrem iného aj nové špeciálne typy parametrov: 

- vyhodnocovacie parametre 
Napr. parameter Ženatý/vydatá vyhodnotí údaj v políčku Rodinný stav v evidencii Osobné. Ak sa údaj 
vyhodnotí ako pravda, v pdf súbore sa označí políčko. Ak sa takýto parameter zadá do riadkovej zostavy, 
alebo do formulárovej zostavy vo formáte docx, pri vyhodnotení pravda sa zapíše 1 a pri vyhodnotení 
nepravda sa zapíše 0. 

   

Podobne parameter Výplata v hotovosti vyhodnotí údaj v políčku Spôsob platby na záložke Rola/ Zrážky/ 
Spôsob výplaty. Ak sa údaj vyhodnotí ako pravda, v pdf súbore sa označí políčko. 
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To, či sa pri vyhodnotení pravda bude do pdf súboru zapisovať x alebo , alebo nejaký iný znak sa nastaví 
v parametrizovanej pdf šablóne. 

 

- skupina dátových parametrov Číslice rodného čísla pre zápis rodného čísla po čísliciach do jednotlivých 
políčok potvrdenia 

 

- dátová skupina Rola osoby – iné typy hodnoty mzdovej položky, ktorá je umiestnená v dátovej skupine 
Mzdové položky (pre každú mzdovú položku samostatne). Skupina obsahuje parametre pre rôzne typy 
spracovania údajov. Napr. pri výbere dátového parametra Štandardná hodnota – kumulatív za posledné 
3 mes., ak sa zostava spracuje za júl 2019, tak sa do parametra zapíše súčet sumy danej mzdovej položky 
za mesiace júl, jún a máj 2019. 

 
- dátové parametre Skrátené obdobie pre príjem za posledné ... mesiace 

Tieto parametre vyhodnocujú trvanie pracovného pomeru v období 3, 6, 12 mesiacov, a to buď ako počet 
mesiacov, alebo ako dátumy od – do. 
Napr. ak pracovný pomer trval od 15.9.2019, tlačivo sa spracováva za október 2019, tak parameter 
Skrátené obdobie pre príjem za posledné 3 mesiace – počet mesiacov zapíše hodnotu 2, lebo v období 
posledných 3 mesiacov (október, september, august) sa vypočítali 2 mzdy (september, október). 
V rovnakom prípade parametre ...3 mesiace – od, ...3 mesiace – do zapíšu dátumy od 15.9.2019 do 
31.10.2019. 
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Do možností definície parametra pribudla možnosť zadať typ parametra Logický výraz. 

 

Do položky typu Logický výraz sa zadá podmienka rovnakým spôsobom ako na záložku Podmienky. Pri 
spracovaní zostavy sa vyhodnotí logický výraz a ak je výsledkom pravda, tak sa v pdf verzii formulárovej 
zostavy označí políčko (alebo hodnota 1, ak sa nejedná o označovacie políčko, ale o textové pole použité 
v pdf šablóne). 

 

 

 

Do možností definície parametra pribudla možnosť zapisovať číselnú hodnotu slovom. Pri označení tohto 
políčka sa suma zapíše slovom spolu s menou euro v tvare uvedenom v príklade. Napr. ak je suma 153,55, 
tak sa suma slovom zapíše  ako stopäťdesiattri € 55/100. Preto zatiaľ možno vlastnosť Suma slovom použiť 
len pri parametroch so mzdovou a PAM položkou. 
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5.2 Potvrdenie o príjme pre Slovenskú sporiteľňu 

Ako prvú vzorovú formulárovú zostavu vo formáte pdf sme pripravili pre užívateľov tlačivo potvrdenia o príjme 
pre Slovenskú sporiteľňu. Nájdete ju vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Formulárové zostavy. 
Zostavu môžete spracovať aj z hlavičky roly. 

 

Výhodou súborov potvrdení o príjme spracovaných nástrojom formulárové zostavy je, že údaje zapísané 
v jednotlivých políčkach je možné po spracovaní editovať. Druhou výhodou je, že užívateľ má možnosť meniť 
si definíciu zostavy podľa vlastných požiadaviek. 

6 Rekapitulácie – zmena spôsobu radenia triediacich kritérií 

Na základe viacerých podnetov od zákazníkov bol zmenený spôsob radenia triediacich kritérií v definícii 
rekapitulácií, a tak zjednotený s princípom radenia triediacich kritérií v programe Excel. 

Po novom, ak chce užívateľ mať údaje roztriedené najprv podľa organizačnej jednotky nižšej úrovne 
a následne tieto údaje spočítané (a roztriedené) za vyššiu, im nadriadenú organizačnú jednotku, zadá 
s poradím 1 triediace kritérium s organizačnou jednotkou vyššej úrovne, a s poradím 2 triediace kritérium 
s organizačnou jednotkou nižšej úrovne. 

 

Príklad: S11, S21, S81 sú kódy organizačných jednotiek nižšej úrovne (útvary), ktoré sú podriadené vyššej 
organizačnej jednotke U2 (stredisko). Pri vyššie uvedenom nastavení triediacich kritérií sa stĺpce 
v spracovanej rekapitulácii zoradia nasledovne: 

 

6.1 UPOZORNENIE: Ak máte vlastnú definíciu rekapitulácie, v ktorej ste použili viac ako jedno 
triediace kritérium, venujte pozornosť tomuto upozorneniu 

Ak ste si vytvorili vlastnú definíciu rekapitulácie, do ktorej ste zadali viac ako jedno triediace kritérium, aby sa 
vám jednotlivé stĺpce s „rozbitými“ sumami radili rovnako ako pred updatom, zoraďte triediace kritériá 
v opačnom poradí, než ako ste ich mali zoradené doteraz. 



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 
 

9 

7 Drobné úpravy a vylepšenia 

7.1 Nové parametre rozúčtovania 

Do číselníka S003074 Argumenty parametrov rozúčtovania boli doplnené nové položky: 

020801 SPECSKR Rola -> Špecifikácia PPV – Skratka 

020802 SPECNAZ Rola -> Špecifikácia PPV – Názov 

021401 TYPRSKR Rola -> Typ roly – Skratka 

Do voľby Pomocné dáta PAM/ Parametre rozúčtovania boli pridané nové parametre: 

 

V nových parametroch rozúčtovania nie je nastavené žiadne použitie. Ak užívateľ potrebuje použiť niektoré 

z nových parametrov rozúčtovania ako triediace kritérium, napríklad v rekapitulácii, označí políčko Použiť pre 
výplatné pásky v príslušnom parametri rozúčtovania, 

 

spustí prepočet miezd, aby sa parameter rozúčtovania zapísal do mzdy na záložku Parametre rozúčtovania. 

 

Následne môže vybrať triediace kritérium v definícii zostavy a zostavu spracovať podľa triedenia. 
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7.2 Organizácia – nové políčko Dátum vzniku org. 

Vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie v evidencii organizácia na záložke Základné údaje bolo doplnené 
políčko Dátum vzniku org.. Políčko bude slúžiť na zadanie dátumu vzniku organizácie – zamestnávateľa. Pre 
tento účel boli niektoré políčka presunuté, prípadne premenované. 

 

Rovnaké úpravy boli vykonané vo formulári Krok 1 z 4: Základné údaje o organizácii vo voľbe Základné 
nastavenia/ Užívateľské nastavenia. 

 

 

 

 

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

