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1. Kontrola na správne vyplnenie IČO,  VOJ zdravotnej poisťovne (Evidencia – 
Zamestnanci – mzdy) 

 
Pri zápise údajov zamestnanca sa vykoná kontrola na vyplnenie údajov IČO a VOJ zdravotnej poisťovne. 
Ak niektorý z uvedených údajov nie je vyplnený, prípadne údaj VOJ má nesprávnu dĺžku, je na to 
používateľ upozornený oznamom. 
Kontrola sa nevykoná u zamestnancov pracujúcich na základe dohody. 
 

2. Naplnenie kódu štátu a štátnej príslušnosti (Evidencia – Zamestnanci – Mzdy)  
 
Ak používateľ eviduje nového zamestnanca, program automaticky do kmeňových údajov vyplní kód štátu 
v adrese bydliska a štátnej príslušnosti na hodnotu „SK“.  
 

3. Dĺžka zmeny (Evidencia – Zamestnanci – Mzdy) 
 
V mzdových údajoch bola upravená kontrola na dĺžku zmeny. Je možné zadávať dĺžku zmeny v intervale 
od 0,01 do 24,00 hodín. 
 

4. Doplnenie údajov pre ISCP - TREXIMA (Evidencia – Zamestnanci – mzdy) 
 
Od 1. štvrťroku  2012 je platná nová štruktúra vety pre štatistické zisťovanie o cene práce. Štruktúra vety 
bola doplnená o nové ukazovatele. 
Do doplnkových údajov zamestnanca boli doplnené nové polia: 

 SK ISCO-08 – kód pracovnej činnosti zamestnanca podľa novej klasifikácie 
zamestnaní na sedem miest.  

 Odbor vzdelania – kód odboru stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania 
zamestnanca. Kód sa vypĺňa len u zamestnancov, ktorí ukončili štúdium v roku 
1991 a neskôr. Ako pomoc pri konštrukcii kódu môže používateľ využiť tlačidlo na 
konci poľa. Po jeho stlačení sa objaví obrazovka pre výber roku ukončenia školy, 
okresu školy, typu školy atď. Stlačením tlačidla „Zápis“ na tejto obrazovke sa 
prenesie vytvorený kód do doplnkových údajov. 

 

 
5. Zrušenie výpočtu mzdy (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet) 

 
Do výpočtu mzdy bolo doplnené tlačidlo „Zrušenie výpočtu“. Po stlačení tlačidla dôjde k zrušeniu výpočtu 
mzdy zamestnanca a zatvoreniu okna výpočtu.  
 
 

6. Tlač pokladničného dokladu úhrady faktúry v hotovosti 
 
Doplnená komunikácia s pokladnicami EURO 50 TE Mini a EURO 150. Na typoch pokladníc je možné 
vytlačiť pokladničný doklad úhrady faktúry v hotovosti. 
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