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Do programu je doplnené spracovanie "Plánovanie dovoleniek", "Podnikový plán dovoleniek". Z hľadiska 

dátových štruktúr je spracovanie plánovania dovoleniek rozložené do súborov MZPLNDH.dbf a 

MZPLNDP.dbf, kde MZPLNDH.dbf predstavuje hlavičky a MZPLNDP.dbf položky údajov spracovania. 

Hlavičková časť obsahuje okrem identifikačných údajov pracovníka hodnoty pre označenie kalendára, 

nárok na dovolenku, dovolenku z minulého roku a dodatkovú dovolenku. V položkovej sú pre každý 

záznam, ktorý je definovaný jednoznačným kľúčom [oscis]+[sppid]+[obd], zapísané údaje o počte 

kalendárnych dní a o počte pracovných dní. Zároveň je v jednotlivých vetách položkového súboru pre 

každý deň samostatne evidovaný štrukturovaný údaj s nasledujúcim významom jednotlivých pozícií:

1. pozícia = atribút príslušného dňa obdobiu zodpovedajúceho mesiaca z číselníka kalendárov

"P" - bežný pracovný deň

"S" - sobota (pracovné voľno)

"N" - nedeľa (pracovný pokoj)

"H" - platený sviatok / sviatok THP

"K" - sviatok THP

"T" - smena

2. pozícia = typ započítania do fondu pracovného času z číselníka atribútov kalendárov  

" " - nezapočítava sa

"F" - započítava sa ako pracovný deň v rozsahu dohodnutého úväzku

"H" - započítava sa ako sviatok

"P" - zarátava sa ako pracovný deň/smena s pevným počtom hodín

3. pozícia = informácia o podnikovom pláne dovoleniek

" " - bez obmedzenia

"Z" – zákaz čerpania

"P" – povinné čerpanie

4. pozícia = informácia o osobnom pláne dovoleniek

" " - bez požiadavky alebo schválenia dovolenky

"o" – požiadavka na dovolenku

"O"- schválená dovolenka



1. Postup spracovania



V tejto časti sa nachádza 

podnikový plán dovoleniek



V prvom kroku je potrebné 

samostatne zadať rok, za 

ktorý sa má spracovať 

plánovanie dovoleniek



Pri opakovanom spustení 

spracovania za daný rok sa 

na základe voľby užívateľa

vykoná proces aktualizácie 

zoznamu pracovníkov



Podnikové plány:

„P“- povinné čerpanie



Podnikové plány:

„Z“- zákaz čerpania



Osobné plány:

„o“- požiadavka na dovolenku



Osobné plány:

„o“- schválená dovolenka



Hromadné zadanie podnikového plánu 

– Povinné čerpanie s generovaním 

schválenej dovolenky





Hromadné zadanie podnikového plánu 

– Povinné čerpanie bez generovania 

schválenej dovolenky





Hromadné zadanie podnikového plánu –

Zákaz čerpania s vymazaním požadovanej 

alebo schválenej dovolenky





2. Tlačové zostavy plánovania dovoleniek







































Samostatný zápis osobných plánov dovoleniek je možné individuálne doplniť podľa potrieb 

konkrétneho užívateľa.

1. môže byť vytvorený samostatný program pre zápis osobných plánov priamo zamestnancami, ktorý je 

nezávislý na podsystéme MZD (samostatne spúšťaný individuálny program)

2. import z dochádzkových systémov alebo smenovníc (podľa dát ktoré sú v týchto systémoch 

zaznamenávané)

3. individuálny import z podkladov vytvorených v tvare XLS, TXT, CSV






