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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Aktualizovaný číselník KOV (katalóg odborov vzdelania) 2015 pre štatistiky TREXIMA 

Na základe informácií spoločnosti TREXIMA bol číselník Katalóg odborov vzdelania doplnený o kódy 
odborov stredných a vysokých škôl ukončených v roku 2015. 

Kód KOV sa zamestnancovi zadáva na záložke Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky v časti Číselník KOV pre 
štatistiku Trexima Mzdy / Platy. 

 

1.2 Aktualizovaný formulár štatistiky V6-01 

V systéme bol aktualizovaný formulár pre spracovanie štatistiky Štatistika V/B (MPSVR SR) 6-01 Ročný 
výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére na 
rok 2015. Termín odovzdania štatistiky je 30.7.2015. 

2 Ďalšie úpravy a vylepšenia 

2.1 Nová udalosť po zmene PAM položky pre PAM položku SPF10226 Osobné ohodnotenie % - suma 

V systéme sú zapracované dve PAM položky, určené pre špecifický postup výpočtu osobného ohodnotenia 
(viac v sprievodnom liste k update 3.05 v kapitole Nová položka Osobné ohodnotenie %). 

 



PRÍBEH HUMANET 

www.humanet.sk 
 

 
 

2 

Pre nastavenie PAM položky SPF10226 Osobné ohodnotenie % - suma bola dopracovaná ďalšia tzv. 
Udalosť po zmene PAM položky. 

Prvá udalosť s názvom S003207 Zmena PAM položky pre Zákonník práce, ktorá je dnes nastavená v oboch 
PAM položkách osobného ohodnotenia %, pri  pridávaní percenta osobného ohodnotenia zo základného 
platu mesačného do položky SPF10225 Osobné ohodnotenie % - % na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky 
mzdy automaticky pridá položku SPF10226 Osobné ohodnotenie % - suma, do ktorej vypočíta súčin 
percenta a sumy základného platu mesačného v položke SPF10201 Základný plat mesačný zaokrúhlený 
na celé číslo matematicky. 

 

Nová udalosť po zmene S003208, Zmena PAM položky pre Zákonník práce, na 2 DM mat. vykoná rovnaký 
výpočet, len výsledok zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky. 

 

Zmenou udalosti po zmene v položke SPF10225 Osobné ohodnotenie % - % a SPF10226 Osobné 
ohodnotenie % - suma na udalosť S003208 Zmena PAM položky pre Zákonník práce, na 2 DM mat. sa 
vypočítaná suma osobného ohodnotenia % zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky. 

Príklad:  

Na záložke Rola/ Platy  a mzdy/ Zložky mzdy má zamestnanec pridanú PAM položku Základný plat 
mesačný. Ak pridá PAM položku Osobné ohodnotenie % - % so sumou percenta 11,3, systém automaticky 
pridá PAM položku Osobné ohodnotenie % - suma do ktorej vypočíta: 

444,5 x 11,3 % = 50,2285 = 50,23 (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta matematicky) 
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