
 
 
 

�  Sprievodný list  

Program Používateľský program Inventúra dovoleniek Verzia  

Dátum 19.01.2009 Autor Ing. J. Malíček 
Hot – line 
e-mail  

℡044/562 41 97 – 8 
�sofcom@sofcom.sk 

 

s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01  

 

Inventúra dovoleniek 
 

1. Inštalácia 
 

Zo stránky www.sofcom.sk v časti „Na stiahnutie – Používateľské programy“ prevezmite 
súbor inv_dov.exe kliknutím myšou na odkaz Inventúra dovoleniek. Súbor uložte do ľubovoľného 
adresára alebo na pracovnú plochu. Ak súbor neobsahuje koncovku „exe“, súbor premenujte na 
inv_dov.exe. Dvojklikom odštartujete inštaláciu. Ďalej sa riaďte pokynmi inštalačného programu. 
 
Program inštalujte do účtovného obdobia roku 2008.  

 
 

2. Popis 
 

Používateľský program umožňuje tlač prehľadu čerpania dovolenky ako aj jej inventúru k 
zvolenému obdobiu. Ak je zvoleným obdobím december príslušného roku, je možné vybrať 
priemer s ktorým bude prepočítaná náhrada za nevyčerpanú dovolenku, inak je pre prepočet 
použitý aktuálny priemer z kmeňových údajov zamestnanca. Pred tlačou inventúry dovolenky je 
možné zvoliť výstup do programu EXCEL z balíka Microsoft Office, kde v tabuľke budú vypísané 
aj čerpania dovolenky v jednotlivých mesiacoch roka. Význam jednotlivých stĺpcov v excelovskej 
tabuľke ja nasledovný: 

• Ko1 - osobné číslo zamestnanca 
• Kmeno - meno zamestnanca 
• Kpriezv - priezvisko zamestnanca 
• Ko5 - titul 
• Kv1 - nárok na dovolenku 
• Kv2 - nárok na čerpanie v roku 
• Mes1 až mes12 - čerpaná dovolenka v príslušnom mesiaci 
• Cerpane - čerpaná dovolenka spolu 
• Preplatene - preplatená dovolenka spolu 
• Zostatok - zostatok dovolenky  
• Ko4 - dĺžka zmeny 
• Kp1 - použitý priemer 
• Nahrada - vypočítaná náhrada za nevyčerpanú dovolenku 
• Poist - výška poistného (35,2% zo sumy náhrady). 

 
Tabuľka bude uložená v adresári DAV s názvom „XXinv_dovolRRRRMM.xls“ kde XX je 

číslo účtovnej jednotky, RRRR je rok a MM mesiac spracovania. 

 
Program pri výpočte zostatku dovolenky nerozlišuje  zostatok  dovolenky z predchádzajúceho 

roka, nakoľko sa môže jednať o dovolenku zamestnanca na MD prípadne RD. 

 
 
 


