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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

Od updatu 9.09 boli v aktualitách medzi inými zverejnené tieto príspevky: 

31.10.2019 Základné pojmy v mzdách – 2. časť 

8.11.2019 Humanet v praxi: Prechod z iného softvéru do systému Humanet – Registrácia a založenie 
databázy 

12.11.2019 Humanet v praxi: Prechod z iného softvéru do systému Humanet – Založenie firmy 

15.11.2019 Humanet v praxi: Prechod z iného softvéru do systému Humanet – Naplnenie databázy údajmi 
zamestnancov 

19.11.2019 Humanet v praxi: Prechod z iného softvéru do systému Humanet – Nastavenie výstupov 

2 Nové vzorové výplatné pásky s využitím funkcie zobrazovania grafu a výberu farby 
a veľkosti písma v zozname položiek 

Do zoznamu vzorových výplatných pások boli pridané dve nové definície, v ktorých má užívateľ možnosť vidieť 
všetky súčasné možnosti definovania vlastností pások. V prvej výplatnej páske bola využitá možnosť vytvoriť 
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si vlastnú hlavičku výplatnej pásky. Tým, že dnes už možno použiť rôznu farbu a veľkosť písma v tele výplatnej 
pásky (položky), použili sa rôzne farby a veľkosť písma aj v hlavičke. 

tlačová predloha hlavičky 

 

V položke tela výplatnej pásky možno dnes nastaviť: 

- vlastný názov položky 
- typ položky – mzdovú položku (jednoduchá), medzeru alebo text (textová), 
- počet zobrazovaných desatinných miest pri mzdovej položke, 
- farbu a veľkosť písma, 
- pridať pred text ikonu – na výber je 60 ikon. 

nastavenie položiek 

 

Vo všeobecných parametroch má užívateľ možnosť určiť: 

- veľkosť stránky, veľkosť okrajov stránky, 
- počet pások na jednu stranu, 
- počet stĺpcov v tele pásky, 
- počet riadkov najviac v tele jednej výplatnej pásky: 

o čím viac pások na stranu, tým menej riadkov, 
o čím viac stĺpcov, tým menej riadkov, 
o čím väčšia hlavička a päta, tým menej riadkov. 

Všeobecné parametre 

 

Možnosť vybrať spracovanie výplatnej pásky s grafom alebo bez grafu 

Užívateľ má možnosť zobrazovať vo výplatnej páske graf. V prvej výplatnej páske je nastavené zobrazovanie 
grafu v päte výplatnej pásky. V druhej výplatnej páske je jeho zobrazovanie nastavené v poslednom stĺpci tela 
výplatnej pásky. V oboch prípadoch sú tlačové predlohy upravené tak, aby užívateľ mohol výplatnú pásku 
spracovať s grafom aj bez grafu. 
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Aby sa užívateľ mohol pred spracovaním výplatnej pásky rozhodnúť, či chce spracovať pásku s alebo bez 
grafu, dopracovali sme do okna pre výber obdobia časť Ukazovatele. 

 

Časť Ukazovatele sa zobrazí vtedy, keď je v definícii výplatnej pásky na záložke Ukazovatele označené 
políčko Vzhľad grafu, pričom vo výberovom políčku Vzhľad grafu sa zobrazí defaultne graf, ktorý je nastavený 
v rovnomennom políčku na záložke. 

 

Užívateľ má tak možnosť ešte pred spustením spracovania výplatnej pásky zvoliť si spracovanie bez grafu – 
vtedy odznačí políčko Zobraziť graf, alebo si vybrať iný, než prednastavený graf. 
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P041 Farebná výplatná páska s grafom (Rozosielanie na e-mail) 

Pri vytváraní tejto výplatnej pásky sme si dali za cieľ vytvoriť peknú a na prvý pohľad prehľadnú výplatnú 
pásku. Veľkosť pásky na A4, množstvo medzier na sprehľadnenie, ale aj použitie farieb predurčujú túto pásku 
len na nahliadanie, nie na tlač. Preto je páska nastavená na posielanie e-mailom. 

 

P042 Farebná výplatná páska s grafom - 2 pásky na stranu 

V druhej vzorovej definícii výplatnej pásky sme chceli užívateľovi ukázať, ako môže vyzerať výplatná páska, 
v ktorej sa graf spracuje ako súčasť tela. Pri tomto nastavení sa graf zobrazuje v poslednom stĺpci tela pásky. 
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3 Formulárové zostavy – ďalšie vzorové definície potvrdenia o príjme do banky 

V update 9.09 bola do zoznamu formulárových zostáv pridaná prvá definícia „novej generácie“ formulárových 
zostáv spracovávaných do pdf formátu - Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti – Slovenská sporiteľňa a.s. 

V tomto update sme definície formulárových zostáv vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ 
Formulárové zostavy rozšírili o ďalšie tri definície: 

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti - ČSOV 

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti – Prvá stavebná sporiteľňa 

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti – TATRA BANKA 

Aj u týchto definícií platí, že zostavu je možné spracovať aj z hlavičky roly cez tlačidlo Tlač zostáv, a definície 
pre potvrdenia možno vyfiltrovať pomocou filtra na konci zoznamu zostáv. 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: V prípade prehliadača Internet Explorer je možné, že sa vyplnené údaje nezobrazia ihneď. 
Stačí však zmeniť lupu (CTRL+potočiť kolieskom myši), a údaje sa zobrazia. 
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4 Riadkové a formulárové zostavy – logický výraz, podmienený výraz a suma slovom 

Do možností definície parametra riadkovej a formulárovej zostavy bola v rámci updatu 9.09 dopracovaná 
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 napr. v pdf verzii formulárovej 
zostavy označí políčko (alebo sa zapíše hodnota 1, ak sa nejedná o označovacie políčko, ale o textové pole 
použité v pdf šablóne). 

 

 

Zároveň bola dopracovaná 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. 

 

 

Ďalšou novinkou dopracovanou v tomto update je možnosť zadať typ parametra Podmienený výraz. 

 

Do položky typu Podmienený výraz sa do tabuľky Zoznam podmienok zadá podmienka rovnakým spôsobom 
ako na záložku Podmienky. Do časti Ak zoznam podmienok je splnený sa zadá, čo má program zapísať 
v prípade, že podmienky výrazu sú splnené, a do časti Ak zoznam podmienok nie je splnený sa zadá, čo má 
program zapísať, ak podmienky výrazu nie sú splnené. 

Na obrázku je jednoduchý príklad použitia podmieneného výrazu. V zozname podmienok je zadaná 
podmienka pohlavie = muž. V časti Ak zoznam podmienok je splnený je zadané, že program má zapísať 



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 
 

7 

textový reťazec Vážený pán, a v časti Ak zoznam podmienok nie je splnený je zadané, že program má zapísať 
textový reťazec Vážená pani. 

 

Ak sa v definícii zadajú napríklad parametre meno, priezvisko a vyššie uvedený podmienený výraz bude 
definovaný v parametri oslovenie, 

 

tak má užívateľ možnosť vytvoriť si šablónu napríklad pozvánky, alebo listu, v ktorom sa použije oslovenie 
podľa pohlavia. 

 

 

5 Možnosť exportovať účtovný doklad do účtovníctva AMULET 

Na základe spolupráce s tvorcom účtovného systému AMULET má užívateľ systému Humanet možnosť 
exportovať účtovný doklad už aj do tohto systému. Pri exporte účtovného dokladu do systému AMULET sa 
použije spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MADO a AMULET (txt). Zároveň boli upravené 
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názvy políčok v časti Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva tak, aby užívateľ systému AMULET vedel, 
že pre jeho účtovníctvo je možné nastaviť len triediace kritérium Stredisko. 

 

6 Nová voľba Evidencia súhlasov s použitím osobných údajov 

Do voľby Personálne údaje bola dopracovaná nová voľba Evidencia súhlasov s použitím osobných údajov. Vo 
voľbe sa nachádzajú tri voľby Typy súhlasov, Osoby a Tlačové zostavy. 

Vo voľbe Typy súhlasov má užívateľ k dispozícii zoznam vzorových typov súhlasov, ktoré môže upraviť podľa 
vlastných potrieb – odstrániť, pridať, zmeniť. 
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Ak je potrebné pridať nový typ súhlasu, klikne sa na tlačidlo Pridať. Otvorí sa modálne okno Typ súhlasu, 
v ktorom sú políčka Účel a Osobný údaj. Na konci každého políčka je tlačidlo s bodkami pre vstup do 
príslušného číselníka. 

 

 

Najprv sa pridá nová položka do číselníka, a následne sa nová položka vyberie do príslušného políčka. 

 

Vo voľbe Osoby sa nachádza zoznam osôb, kde po vstupe cez pero sa zobrazí zoznam všetkých typov 
súhlasov. Užívateľ má možnosť označením prvého políčka hromadne označiť všetky ostatné políčka. Všetky 
zmeny sa evidujú v historickej tabuľke. 

 

Vo voľbe Tlačové zostavy sa zatiaľ nachádza len voľba Prehľad súhlasov s použitím osobných údajov, 
kliknutím na ktorú sa spracuje rovnomenná zostava. 
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7 Nová voľba Užívatelia 

V súvislosti so zlepšením užívateľského rozhrania pre nastavenie prístupových práv bola vytvorená nová 
voľba pre vytváranie užívateľov Užívatelia, ktorá je určená zákazníkom, ktorí majú svoje databázy inštalované 
mimo servera klient.humanet.sk. 

Pre užívateľov databáz na portáli www.humanet.sk aj naďalej platí, že nového užívateľa vytvárajú cez 
registráciu na portáli. 

 

Vylepšenia v rámci voľby Užívatelia: 

1. Ak je pri vytváraní nového užívateľa označené políčko Zabezpečiť prístup do systému, vytvorí sa užívateľ 
nielen v databáze firmy, ale aj v master databáze. 

 

Zároveň sa do užívateľa v master databáze priradí prístup do príslušnej databázy. 

 

Ak sa pridáva užívateľ s rovnakým menom z rôznych databáz, v master databáze sa už existujúcemu 
užívateľovi priradí ďalšia databáza. 

 

 

http://www.humanet.sk/
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2. Už počas vytvárania nového užívateľa je možné priradiť príslušnú prístupovú skupinu. Prístupová skupina 
sa pridelí v modálnom okne cez tlačidlo Upraviť. 

 

 

3. V novej voľbe je možné meniť prihlasovacie meno a  heslo užívateľa, pričom sa tieto zmenia ako v databáze 
firmy, tak aj v master databáze. Zmena mena a hesla nie je možná len v  prípade, že jeden užívateľ má prístup 
do viacerých databáz, na čo však systém užívateľa upozorní hlásením v hornej časti okna. 

 

 

Ostatné funkcie, ako použitie údajov z políčok Tituly pred, Meno, Priezvisko, Tituly za v hlavičke zostáv, 
funkcia Vynútenie hesla a ďalšie, zostali zachované. 

Pôvodná voľba Užívatelia bola premenovaná na Užívatelia (staré formuláre), a bude ponechaná v systéme do 
nasledujúceho updatu. 

8 Drobné úpravy a vylepšenia 

8.1 Doplnenie opisu prevodného príkazu vo formáte csv o stĺpec Jedinečný kód položky 

Pre potreby vybraných zákazníkov bol opis prevodného príkazu vo formáte csv doplnený o stĺpec Jedinečný 
kód položky, do ktorého sa pre každý typ platby (daň preddavková, daň zrážková, sociálne poistenie, zrážka 
– výplata, zrážka – doplnkové dôchodkové sporenie a ďalšie) zapisuje samostatný kód položky. 
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Do stĺpca sa zapisuje údaj zo skratky v zozname Generátory požiadaviek na platby: 

 

Niektoré generátory generujú viacero platieb. V rámci tohto generátora sa tak pre jednotlivé typy položiek 
zapisujú do opisu ďalšie kódy začínajúce rovnakou číslicou. 

Generátor Zdravotné poistenie má jedinečný kód 200, ale keďže tento generátor generuje platbu preddavku, 
nedoplatku z RZZP a platbu poistného za dividendy, tieto platby majú pridelené vlastné jedinečné kódy, ktoré 
sa zapisujú do opisu: 

Účel Kód 

Zdravotné poistenie – preddavky 201 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 202 

Dividendy – zdravotné poistenie 203 

 

Generátor Platby šekových a e-poukážok má jedinečný kód 400, ale keďže tento generátor generuje 4 platby, 
tieto platby majú pridelené vlastné jedinečné kódy, ktoré sa zapisujú do opisu: 

Účel Kód 

Poukážky typu E - suma 901 

E-poukážky – suma poplatkov 902 

Šekové poukážky PB - suma 903 

Suma poplatkov za ŠP PB 904 
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A nakoniec generátor Zrážky generuje platby množstva typov zrážok. V tomto prípade sa do jedinečného kódu 
v opise csv zapisuje skratka zo zoznamu položiek vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok. 

Kód Skratka Názov 

SZRZ01 601 Sporenie 

SZRZ02 602 Pôžička 

SZRZ03 603 Pôžička FKSP 

SZRZ04 604 Poistenie 

SZRZ05 605 Exekúcia % 

SZRZ06 606 Exekúcia suma 

SZRZ07 607 Výživné 

SZRZ13 608 Exekúcia výživné suma 

SZRZ14 609 Exekúcia výživné % 

SZRZ15 610 Neobmedzené výživné 

SZRZ08 611 Odbory % 

SZRZ09 612 Odbory suma 

SZRZ10 613 Ostatné 

SZRZ11 614 Nájomné 

SZRZ12 615 Záloha 

SZRZ20 616 Stravné lístky 

SZRZ21 617 Obedy 

SZRZ22 618 Pôžička firma 

SZRZ23 619 Kvartálna zrážka 

SZRZ31 620 Doplnkové dôchodkové sporenie 

SZRZ32 621 Životná poistka 

SZRZ99 622 Výplata 

SZRZ33 623 Dobrovoľný príspevok SDS 

SZRZ16 624 Neobmedzená exekúcia 

SZRZ34 625 Bežné výživné 

SZRZ35 626 Dlžné výživné (exekúcia 2/3) 

SZRZ36 627 Exekúcia 2/3 

SZRZ37 628 Exekúcia 1/3 

SZRZ38 629 Zrážka za rekreačný poukaz 

SZRZ39 630 Pôžička (1/3 exekúcia) 

 

UPOZORNENIE: Skratka v type zrážky bola zmenená na číslo len v tých položkách, ktoré majú systémový 
kód položky (SZRZ01, SZRZ02...). Ak si užívateľ zmenil systémový kód v systémovom type zrážky, alebo si 
pridal do zoznamu nový typ zrážky s kódom, ktorý nepatrí medzi systémové (pridané updatom), v týchto 
položkách skratka nebola nahradená číslom. V tomto prípade sa do csv zapíše reťazec tak, ako je uvedený 
v skratke. 

9 Opravy chýb 

9.1 Oprava chyby zobrazovania údajov na záložke Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok po 
zmene skupiny dovoleniek 

Bola opravená chyba zobrazovania aktualizovaných údajov na záložke Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, 
zostatok potom, ako užívateľ zmenil skupinu dovoleniek. Pred opravou systém začal zobrazovať aktualizované 
údaje až po nejakom čase (po vymazaní pamäte programu). 

9.2 Oprava chyby, ak je v názve organizácie znak „palička“ 

Sú organizácie, ktoré majú v názve znak palička, napr. ABC | DEF. Tento znak spôsoboval v systéme chybné 
správanie sa hlavičky roly, čo malo za následok, že systém pri pokuse vykonávať úpravy v role padal na chybe 
(vyhadzoval užívateľa z programu). Chyba bola opravená. Užívateľ, ktorý má v názve použitý tento znak, ho 
môže do názvu organizácie zasa vpísať. 



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 
 

14 

9.3 Oprava chyby, ak sa zobrazil stĺpec Vedľ. agenda 

Bola opravená chyba pádu systému pri vstupe do zoznamu rolí, ak si užívateľ zobrazil aspoň jeden zo stĺpcov 
Vedľ. agenda, Vedľ. agenda II, Vedľ. agenda III. 

 

 

 

 

 

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