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1 Úvod 

1.1 Účel dokumentu 

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú 
popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP 
objekty.  
 
Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených 
dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do  modulovej 
používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa 
(HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces. 
 
Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradil do svojej príručky tak, aby bol tento proces 
implementovaný v rámci modulového dokumentu.  
 
Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu 
systému do produktívnej prevádzky. 
 

1.2 Zoznam skratiek 

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je 
zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky. 
 

Skratka  Vysvetlenie  

ALV ALV výstup v SAP sa chápe Výstup do tabuľky 

CES Centrálny ekonomický systém  

CISŠS Centrálny informačný systém štátnej služby 

DŠR Detailná špecifikácia riešenia 

HR Human Resources pomenovanie pre Ľudské zdroje 

ID Identifikátor 

IT Infotyp 

OJ Organizačná jednotka 

OM Organizačný manažment 

OPM Opis pracovného miesta 

OŠZM Opis štátnozamestnaneckého miesta 

PA Personalistika 

PLM Plánované miesto 

PY Mzdy (Payroll) 

SAP 
System Applications and Products in Data Processing je označenie 
podnikového ekonomického systému dodávaného spoločnosťou SAP AG so 
sídlom v nemeckom Waldorfe  

SAPGUI SAP Grafical User Interface – Grafické užívateľské rozhranie  

SK ISCO 08 Štatistická klasifikácia zamestnaní 

WF workflow 

Tabuľka 1 
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1.3 Vysvetlenie pojmov 

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného 
zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.  
 

Pojem  Vysvetlenie  

Drag&Drop 

Ťahaj a pusť (Drag&Drop ) alebo potiahni a pusť je technika 
používaná v grafických prostrediach pri premiestňovaní objektov 
alebo úprave tvarov pomocou myši spočívajúca v tom, že sa stlačí 
a drží stlačené tlačidlo myši pri jej súčasnom posúvaní po podložke 
a v cieľovom bode sa tlačidlo pustí. 

Workflow 

Je technický objekt v systéme CES, ktorý reprezentuje definíciu 
súslednosti systémových alebo ľudských krokov (aktivít, úloh) 
a rozhodnutí (systémových, ľudských) za účelom dosiahnutia 
určitého cieľa (napríklad schválenie faktúry). 

Infotyp 

Infotyp je obrazovka, ktorá obsahuje skupinu vzájomne súvisiacich 
údajov. Každý infotyp má svoj názov a 4-miestny číselný kľúč 
v týchto číselných intervaloch: 0000 – 0999 kmeňové dáta 
(Organizačné priradenie, Dáta k osobe, Adresy, Základná mzda, 
atď.) 2000 – 2999 časové dáta (Neprítomnosť, Plán zmien, ...atď.) 
Ide o súhrnné zobrazenie informácií v jednom vizuálnom celku, 
ktoré sú navzájom logicky prepojené.  

  

  

  

Tabuľka 2 
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2 Prihlásenie do SAP 

Prihlásenie sa do systému SAP pozostáva z dvoch krokov: 

• Prihlásenie do datacentra a spustenie klientskeho programu SAPGUI 

• Zadanie prihlasovacích údajov 

2.1 Spustenie SAPGUI 

Po prihlásení do DataCentra je potrebné otvoriť program SAP Logon prostredníctvom ikony SAP CES 
770 ALL (obrázok). 

 
Po aktivácii (kliknúť 2-krát alebo prvý krát kliknúť na ikonu a druhý krát na linku Otvoriť) sa zobrazí 
okno s definovanými prepojeniami. 
 

 
 
Poznámka: Používateľ nemusí mať po spustení programu SAP Logon zobrazené všetky systémy. 
Konkrétne zobrazenie vyplýva z nastavenia SAP Logonu. 
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2.2 Zadanie prihlasovacích údajov 

Pre prihlásenie do systému používateľ zapíše do prihlasovacieho okna svoje prihlasovacie údaje. 
 

Názov položky Význam Príklad 

Klient Zadáva sa číslo migračného klienta 100 

Užívateľ Zadáva sa používateľské meno AK123456 

Heslo Zadáva sa používateľské heslo 
iniciálne/produktívne 

Moje30Heslo% 

Jazyk 
prihlásenia 

Zadáva sa jazyk prihlásenia SK 

 
Ak sa prihlasujete prvýkrát do SAP, po vložení inicializačného hesla, ktoré ste dostali od vášho 
administrátora, SAP vás požiada o vloženie nového hesla: 
 

 
 
Do poľa Nové heslo ako aj do poľa Opakovanie hesla sa zadáva rovnaké produktívne heslo. Heslo má 
svoje pravidlá a preto po jeho zadaní dostanete informáciu o práve nastavených pravidlách (minimálne 
1 veľké písmeno, jeden špecifický znak, jedna číslica, 10 a viac znakov a pod.). Heslo si môžete zmeniť 
pri nasledujúcom prihlásení pomocou ikony Nové heslo na prihlasovacej obrazovke. 
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3 Základné ovládanie 

Existujú štyri dôležité prvky spoločné pre všetky SAP obrazovky:  

• Záhlavie obrazovky a riadkové menu 

• Horizontálne menu 

• Stavový riadok 

3.1 Záhlavie obrazovky a riadkové menu 

Záhlavie obrazovky obsahuje základné ovládanie okna SAP. 
 

 
 

1. Pomocou ikony  je možné meniť aktuálne okno ako aj zrušiť prebiehajúcu transakciu resp. 
vytvoriť nový režim. 

 
 

2. Pomocou ikony  je možné odhlásenie sa zo systému. 
 
3. Prostredníctvom cesty Dodatky/Nastavenia je možné povoliť zobrazovanie transakcií (technických 
názvov). 

 
Otvorí sa samostatné okno, kde je potrebné označiť možnosť Zobrazenie technických názvov. 
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Následne sa v menu roly budú zobrazovať aj technické názvy tzv. transakcie. 
 

 
 
4. Prostredníctvom cesty Systém/odhlásenie je taktiež možné odhlásenie sa zo systému. 
 

 

3.2 Horizontálne menu 

 
Horizontálne menu je umiestnené pod Riadkovým menu. Obsahuje mnohé užitočné tlačidlá, na ktoré 
je možné klikať. 

Názov Ikona Popis 

ENTER 
 

Rovnaká funkčnosť ako kláves <Enter>. Tlačidlo je možné 
použiť na overenie dát, alebo na pohyb z aktuálnej obrazovky 
do ďalšej, ak boli vložené dáta do všetkých požadovaných polí. 
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Transakčné 
okno  

Prostredníctvom transakčného okna je možné vyvolať 
funkcionalitu pomocou transakcie (skrátený technický názov). 
Pomocou šípky sa zobrazí 15 posledne zadaných transakcií. 

Uloženie 
 

Uloženie informácií, ktoré boli vložené do SAP. Ide o funkciu 
podobnú funkcii "uložiť" v programoch ako Microsoft Word, 
ale o niečo komplexnejšiu. Keď kliknete na toto tlačidlo, 
informácia sa automaticky odošle do správnej účtovnej knihy a 
správneho dokumentu. 

Späť 
 

Vracia na predchádzajúcu SAP obrazovku. Niekedy vzhľadom 
na povahu prebiehajúcej transakcie nie je možné používať 
ikonu. V týchto prípadoch použite tlačidlo EXIT. 

Ukončenie 
 

Opustiť transakciu vrátením sa do úvodnej obrazovky (bez 
uchovania dát). 

Zrušenie 
 

Zastavenie (zrušenie) procesu, na ktorom práve pracujete. 

Tlač 
 

Tlač zostavy, reportu. 

Hľadanie 
 

Prostredníctvom hľadania a ďalšieho hľadania je možné spustiť 
vyhľadávania znakového reťazca v názvoch alebo aj v 
technických názvoch. 

Stránkovanie 
 

Prechod v zoznamoch na - Prvú stranu - Predchádzajúcu stranu 
- Nasledujúcu stranu - Poslednú stranu 

Nové okno 
GUI  

Prostredníctvom ikony je možné pripojiť ďalší režim práce 
(ďalšie okno). Maximálny počet okien závisí od konfigurácie 
systému. 

Úprava 
lokálneho 
layoutu 

 
Možnosti na úpravu lokálneho SAP GUI. Dôležité je povolenie 
zobrazenia vo výklopných zoznamoch. Výber možnosti: 

 
V časti Interaction Design, v Visualization 1 mať zakliknuté obe 
možnosti pre Controls. 

 
 

3.3 Stavový riadok 

Na spodnej časti okna sa nachádza stavový riadok, ktorý informuje o aktuálnom stave systému. 
Poskytuje informácie vo forme chybových správ, výstražných správ a informačných správ ako napr. 
"zmeny boli vykonané". Môžete vyvolať nasledovné tri typy správ:  

• I: Informačné správy. Správy sú neformálne. Keď dostanete tento typ správy, môžete 

pokračovať po stlačení ENTER  - Znak  

• W: Výstražné správy. Prečítajte si pozorne odkaz. Ak sa nevyžadujú žiadne korekcie, 

pokračujte stlačením klávesy ENTER – Znak  

• E: Chybové správy. Chybová správa znamená, že:  
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o Do jedného alebo viacej povinných polí neboli vložené dáta 

o Dáta neboli zadané správne 

o Neboli zadané správne dáta 

Aby ste mohli pokračovať, musíte chybu opraviť – Znak . 

 

 
 
Stavový riadok tiež ukazuje označenie SAP systému (napr. produktívny SAP systém SEP), číslo 
aktuálneho režimu, označenie klienta a poskytuje informáciu, či pracujete v režime vkladania (INS) 
alebo prepisovania (OVR). 
 
Na stavovom riadku si môžete zobraziť rôzne informácie – kód transakcie, číslo, klienta, používateľa 
kliknutím na ikonu v ľavom dolnom rohu, čím sa rozbalia jednotlivé informácie. Môžete si vybrať 
pomocou ikony niektorú z ponúkaných položiek. 
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4 Vyvolanie transakcie 

Kódy transakcií sú viacznakové kódy, ktorými sa z úvodnej obrazovky SAP Easy Access vstupuje do 
obrazoviek jednotlivých transakcií. Takmer ku každej transakcii, ktorú chcete vykonať, je možný dvojitý 
prístup:  

• prostredníctvom riadkového menu roly 

• prostredníctvom priameho zadania transakcie 

4.1 Riadkové menu roly 

Používateľ si môže zobraziť 2 typy riadkového menu: 

• prostredníctvom používateľského menu, na základe rolí, ktoré mu boli pridelené (v tomto 
menu má používateľ oprávnenie na všetky transakcie). 

o  
 

• prostredníctvom Menu SAP, ktoré je štandardné pre všetkých používateľov (v tomto menu 
má používateľ oprávnenie len na vybrané transakcie). 

o  
 
Na základe výberu sa mu zobrazia priečinky s používateľskými alebo štandardnými transakciami.  
Dvojlikom na transakciu sa spustí vybraná aplikácia -napríklad transakcia PPOME. 
 

 

4.2 Priame zadanie transakcie 
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Priame zadanie transakcie sa deje prostredníctvom transakčného okna, kde je potrebné zadať 
transakciu - technický názov a následne ENTER. 
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5 Organizačný manažment 

Organizačný manažment je spolu s personálnou administráciou základným stavebným kameňom 
modulu HR. Organizačná štruktúra predstavuje súhrn informácií zobrazujúcich prostredie spoločnosti 
v časovom horizonte – v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Informácie sú uchovávané v kľúčových 
objektoch - organizačná jednotka, plánované miesto a funkcia.  
 
Vzájomným poprepájaním objektov tohto komponentu, ako aj objektov z iných modulov systému SAP 
(napríklad nákladové stredisko z modulu CO) vzniká štruktúra organizácie. 
 
Údaje z Organizačného manažmentu slúžia k niekoľkým účelom: 

• sú primárnym zdrojom údajov pre personálnu administratívu, kam sa prenášajú údaje o 
organizačnej jednotke, plánovanom mieste, profesii a iné. 

• sú základnou štruktúrou, ktorá vykresľuje schému usporiadania organizácie. 

• sú primárnym zdrojom stotožnenia finančných nákladov so štruktúrou ľudských zdrojov. 

• sú základnou štruktúrou pre schvaľovacie procesy – jednak z pohľadu evidencie priamych 
nadriadených ako aj z pohľadu evidencie príznaku schvaľovateľa v podobe pridelenej 
kompetencie a ich zástupcov. 

 

 
 
Na vytvorenie organizačnej štruktúry budú využívané nasledujúce hlavné objekty: 

• Organizačná jednotka (objekt O) 

• Plánované miesto (objekt S) 

• Funkcia (objekt C) 
Organizačné jednotky a plánované miesta sú spojené do vizuálne stromovitej štruktúry. Funkcia je 
spojená s plánovaným miestom. 
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Upozornenie! 
Objekt funkcia je centrálne udržiavaná a využívajú ju všetky účtovné okruhy. Nakoľko je možné, aby 
každý používateľ mohol založiť prepojenie plánovaného miesta a funkcie, rovnakej funkcie, môže sa 
stať, že objekt bude krátkodobo blokovaný. 
 
K nim sa budú pripájať objekty súvisiace s inými modulmi: 

• Osoba (objekt P) - prepojenie s modulom HR-PA, číslo pracovného pomeru zamestnanca 

• Centrálna osoba (objekt CP) - prepojenie s modulom HR-PA, hlavné číslo zamestnanca, ktoré 
združuje všetky jeho pracovné pomery. Vytvára sa automaticky na pozadí. 

• Nákladové stredisko (objekt K) - prepojenie na modul CO 

• Kompetencia (objekt RY) - prepojenie na modul WF (schvaľovanie) 

• Kvalifikácia (objekt Q) - prepojenie na modul Talent manažment – Vzdelávanie 

• Školenie (objekt E) – prepojenie s modulom Vzdelávanie 
 
Aktivácia (zopnutie) komponentov HR-PA a HR-OM znamená spoločné zdieľanie vzájomného 
priradenia objektov organizačného manažmentu v personálnej administrácii. V praxi to znamená, že 
zamestnanec preberá z plánovaného miesta vybrané vlastnosti: 

• preberie priradenie k organizačnej jednotke 

• preberie nákladové a rozpočtové priradenie buď z organizačnej jednotky alebo plánovaného 
miesta 

• preberie priradenie k funkcii do poľa profesia v IT0001 Organizačné priradenie 

• preberie priradenie preferenciu priradenia ku skupine a okruhu pracovníkov z IT1013 

• preberie tarifné zaradenie z IT1005 v IT0008 Základné mzdy 

• a iné. 
 
Plánované miesta budú vytvárané len pre skupiny pracovníkov: 

• 1 - Štátna služba 

• 2 - Verejný záujem 

• 3 - Verejný záujem, ale odmeňovanie podľa Zákonníka práce 

• 4 - Zákonník práce 

• 6 - Zdravotnícky pracovník odmeňovaný ako vo verejnom záujme 

• 7 - Zdravotnícky pracovník odmeňovaný podľa Zákonníka práce 

• 8 - Umelecký pracovníci 

• 9 - Ústavní činitelia (okrem okruhu pracovníkov UZ) 

• A - Verejný ochranca práv a člen rady 

• B - Sudcovia 
 
Integrácia bude nastavená na všetky skupiny pracovníkov z dôvodu dynamických štrukturálnych 
oprávnení, avšak používateľ musí správne priradiť osobné číslo na plánované miesto. Ostatné skupiny 
pracovníkov budú integrované prostredníctvom priradenia k organizačnej jednotke. 

5.1 Prepojenia s modulom HR PA 

Základným Infotypom prepojenia medzi modulmi HRPA a HROM je Infotyp 0001, v ktorom používateľ 
priradí osobné číslo k plánovanému miestu. V prípade ak osobné číslo patrí do skupiny/okruhu 
pracovníkov, ktorá nemá plánované miesto, vyberie len organizačnú jednotku. V prípade, ak 
používateľ priradí osobné číslo k plánovanému miestu, informácia sa zapíše aj do modulu HROM (do 
IT1001, do IT1007). Previazanie týchto modulov má dopad aj na zradenie zamestnanca do skupiny 
a okruhu pracovníkov, za návrh hodnôt v IT0008 ako aj na nákladové a rozpočtové zaradenie pri 
zaúčtovaní miezd. Detailnejšie to popisujú moduly HRPA a HRPY. 
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Priradenie osobného čísla k plánovanému miestu má svoje zásady, ktoré je potrebné dodržiavať 
vzhľadom k tomu, že údaje z modulu OM budú odosielané do iných modulov automatizovane. Je 
nutné dodržiavať stanovené pravidlá. 
 
Pre integráciu PA a OM platí: 

• Ak je osobné číslo zo skupiny integrovaných a je aktívne, musí mať priradenie k plánovanému 
miestu na 100%. 

• Ak je osobné číslo zo skupiny integrovaných a je neaktívne, má priradenie k plánovanému 
miestu na 0% 

• Ak je osobné číslo priradené k plánovanému miestu len čiastočne, tak má priradenie 
k plánovanému miestu len na príslušný počet percent (napríklad na 20%). 

• Ak je kumulovaná funkcia (napríklad je osobné číslo priradené k dvom funkciám), tak je ku 
každému plánovanému miestu priradené len na konkrétny počet % (napríklad k jednému 
plánovanému miestu na 20% a k druhému plánovanému miestu na 80% ale v súčte max. na 
100%) 

o  v Infotype 0001 je priradenie k tomu plánovanému miestu, kde je personálne riadený 

• Ak je osobné číslo zo skupiny neintegrovaných (napríklad dohodár), tak nemá zadané 
plánované miesto z organizačného manažmentu avšak v IT0001 má priradenie k organizačnej 
jednotke. 

• Ak je plánované miesto dočasne neobsadené a z pohľadu organizačnej štruktúry musí zostať 
ako neobsadené, tak je možné prijať osobu na zastupovanie. Zástupca však nie je prijatý na 
takéto miesto, v IT0001 nemá plánované miesto, avšak má nastavené zastupovanie na toto 
miesto (zastupovanie s profilom 04 – dočasne neobsadená funkcia) 

5.2 Prepojenie s modulom User management 

Priradením/odobratím osobného čísla k stoličke s príznakom nadriadeného resp. 
vytvorením/zrušením obsadeného plánovaného miesta nadriadeného sa odošle informácia do 
modulu User management. Následne sa používateľovi automaticky pridelí/odoberie rola 
nadriadeného. 
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6 Organizácia a obsadenie - transakcia PPOME/PPOSE 

Údržba objektov prebieha prostredníctvom transakcií, kde je možné založenie, zmena a zobrazenie 
organizačnej štruktúry (organizačné jednotky a plánované miesta) ako aj vybraných Infotypov. 
Transakcia PPOSE len zobrazuje dáta a transakcia PPOME ich dovolí aj meniť. 

6.1 Popis obrazovky 

Po vstupe do transakcie sa objaví režim zobrazenia Organizačného manažmentu (Organizácia 
a obsadenie), ktorý je užívateľsky nenáročný. Obrazovku je možné rozdeliť do nasledujúcich častí: 

• Hľadanie – umožňuje vyhľadávanie rôznych objektov podľa názvu, ID a pod. 

• Výsledný zoznam vyhľadaných objektov – umožňuje zobrazovať všetky objekty, s ktorými 
užívateľ pracuje, ktoré vyhovujú zadaným podmienkam vyhľadávania 

• Lišta nástrojov – obsahuje ikony, ktorými používateľ definuje akciu pre prácu s objektmi 

• Spracovávaná časť organizačnej štruktúry – zobrazuje aktuálne spracovávanú organizačnú 
štruktúru podľa podmienok zobrazenia definovaných používateľom 

• Detail spracovávaného objektu – zobrazuje detailné informácie o objekte, ktorý je aktuálne 
vyznačený v poli pre zobrazenie organizačnej štruktúry. Počas používania je možné túto časť 
zbaliť. 

 

 
 
Všetky časti obrazovky slúžia na úpravu práce alebo zobrazenia plochy pre zobrazenie organizačnej 
štruktúry. 
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6.1.1 Nastavenie režimu zobrazenia/zmeny 

V ľavom hornom rohu obrazovky je umiestnený textový popis transakcie. Súčasne sa tam nachádza aj 
ikona na prepnutie medzi dvomi transakciami PPOME a PPOSE. 
 
V prípade, ak sa v ľavom hornom rohu nachádza pomenovanie Organizácia a obsadenie zobraziť, ste 
v transakcii PPOSE, ktorá umožňuje zobrazenie organizačnej štruktúry. 
 

 
 
V prípade, ak sa v ľavom hornom rohu nachádza pomenovanie Organizácia a obsadenie zmeniť, ste 
v transakcii PPOME, ktorá umožňuje zmenu organizačnej štruktúry.  
 

 
 
Na prepnutie medzi zobrazením a zmenou slúži ikona Zmena na režim. 
 

 

6.1.2 Hľadanie 

Obrazovka hľadania slúži na definovanie podmienok pre vyhľadávanie objektov. V prvom kroku si 
používateľ zvolí objekt, ktorý vyhľadáva a následne spôsob zobrazenia vyhľadávaných objektov 
a podmienky. Vyhľadané objekty zodpovedajúce podmienkam sa zobrazia v časti Výsledný zoznam 
vyhľadaných objektov. 
 

 
 
Pri hľadaní je možnosť použiť nasledujúce ikony 

Ikona Popis funkčnosti 

 
Prostredníctvom týchto ikon je možné vrátiť sa späť k poslednému 
vyhľadávaniu alebo znovu zobraziť nasledujúce výsledky vyhľadávania. 

 
Prostredníctvom týchto ikon je možné uloženie vyhľadávania, aby bolo 
možné ho použiť aj v budúcnosti, pridať ďalšie, zobraziť podmienky 
uloženého vyhľadávania a vymazať uložený variant vyhľadávania. 
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Pomocou týchto ikon je možné rozbaliť a zbaliť možnosti vyhľadávania. 

 
Pre každý objekt existuje viacero spôsobov vyhľadávania. 

• Voľné vyhľadávanie 

• Hľadaný pojem 

• Hľadanie štruktúry 

• História objektu 
 

 

6.1.2.1 Voľné vyhľadávanie 

Prostredníctvom Voľného vyhľadávania si používateľ sám definuje podmienky vyhľadávania. Po 
označení tejto možnosti sa otvorí samostatné okno, v ktorom sa definujú podmienky pre 
vyhľadávanie. 
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Blok 1. – výber polí pre vyhľadávanie 
Blok 2. – definovanie hodnoty pre vybrané pole 
Blok 3. – potvrdenie výberu a súčasne spustenie vyhľadávania 
 
Príklad 
Potrebujete vyhľadať všetky organizačné jednotky, ktorých skratka za začína na 1510. Zvoľte Voľné 
vyhľadávanie pre objekt OJ, zo skupiny polí pre objekt vyberte pole Skratka objektu. V pravej časti okna 
definujte hodnotu pre toto pole t.j. 1510, za ktoré dajte znak *, ktorý nahrádza ľubovoľný reťazec. 
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V časti Výsledný zoznam vyhľadaných objektov sa zobrazia všetky organizačné jednotky 
zodpovedajúce podmienkam. Následne s nimi môžete pracovať. 

6.1.2.2 Hľadaný pojem 

Vyhľadávanie podľa konkrétneho pojmu vyhľadáva podľa skratky objektu a označenia objektu 
v IT1000. Do okna pre vyhľadávanie sa zadá hľadaný pojem a systém zobrazí všetky objekty, ktoré 
vyhovujú podmienkam (ktoré obsahujú zadaný reťazec). 
 

 
 
Príklad 
Potrebujete vyhľadať všetky plánované miesta vedúcich. Pre objekt S vyberiete hľadanie podľa pojmu 
a vpíšete hľadaný text, potvrdíte hľadanie. V spodnej časti sa zobrazia všetky plánované miesta, ktoré 
vyhovujú zadaným podmienkam. Následne môžete s nimi pracovať. 
 

 

6.1.2.3 Hľadanie štruktúry 

Najpoužívanejším spôsobom vyhľadávania pre OJ a PLM je vyhľadávanie v štruktúre. Ide o prehľadný 
spôsob hierarchického usporiadania objektov O a S aj so vzájomnými väzbami. Stačí vybrať objekt 
a kliknúť na Hľadanie. V časti Výsledný zoznam vyhľadaných objektov sa zobrazí organizačná štruktúra. 
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Upozornenie! 
Objekt Funkcia nie je hierarchicky usporiadaný ako objekty OJ a PLM a preto nie je možné ho 
v štruktúre zobrazovať. 

6.1.2.4 História objektu 

Pri možnosti História objektu sa zobrazia archivované objekty, pokiaľ také existujú. V systéme CES sa 
momentálne takéto objekty nevyskytujú. 

6.1.3 Zobrazenie vyhľadaných objektov 

Po zvolení spôsobu vyhľadávania a stanovení podmienok sa v ľavej spodnej časti zobrazí zoznam 
vyhľadaných objektov, ktoré zodpovedajú podmienkam. Zobrazenie zoznamu sa dá upravovať. Po 
dvojkliku na vybraný objekt sa zobrazí v pravej časti obrazovky, kde je možné si ho prezerať alebo s ním 
ďalej pracovať. Zobrazenie objektov v tejto časti pomáha pri údržbe organizačnej štruktúry, najmä pri 
presune objektov organizačnej štruktúry. 
 

 
 
V bloku je možné použiť nasledujúce funkcie, ktoré závisia od zvoleného spôsobu vyhľadávania. 
 

Ikona Popis funkčnosti 

 
Pomocou ikony si môžete skryť blok pre stanovenie podmienok 
vyhľadávania a tým sa zväčší blok pre zobrazenie výsledkov 
vyhľadávania. Rovnakou ikonou vrátite späť. 

 
Ikona na vyhľadávanie objektov v zobrazenom zozname. Ak 
podmienkam vyhovuje viac objektov, druhou ikonou sa zobrazia ďalšie 
vyhovujúce objekty. 
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Rozbalenie a zbalenie uzla. 

 

V prípade zobrazenia štruktúry je možné organizačnú štruktúru 
aktualizovať – buď len samotnú vybranú štruktúru alebo aj 
s prepojenými objektami. 

 Zobrazenie legendy k používaným značkám. Napríklad 

 

 
Konfigurácia stĺpcov – pomocou ikony si zvolíte aké informácie sa majú 
zobrazovať pri vyhľadaných objektoch. Napríklad 

 

 Zobrazenie detailu označeného objektu. 

 Vzostupné a zostupné usporiadanie vyhľadaných objektov. 

 
Nastavenie filtrovania vyhľadaných hodnôt. 

 
Možnosť tlače aktuálneho zoznamu. 

 

Formát zobrazenia výstupného zoznamu. 

 
Zobrazenie neprepojených objektov 

 
Dvojklikom na vybraný objekt v tejto časti sa objekt resp. celá štruktúra zobrazí v časti na spracovanie 
v pravej časti obrazovky. 

6.1.4 Pracovná plocha 

Pravá strana obrazovky slúži na prácu s objektom. V tejto časti sa vykonávajú zmeny objektov a ich 
Infotypov. Objekt/štruktúru, ktorú chceme spracovávať zobrazíme v pravej časti tým, že na ňu v ľavej 
časti vyhľadaných objektov dvakrát klikneme. 
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Pravú stranu môžeme rozdeliť na 3 časti: 

• Lišta nástrojov na prácu s objektom spolu s rozhodujúcim dátumom 

• Organizačná štruktúra – spracovávaná časť. 

• Detail objektu – práca s Infotypmi. 

6.1.4.1 Dátum 

Pri spustení transakcie sa automaticky preddefinuje systémový dátum na detailné zobrazenie/údržbu 
organizačnej štruktúry. Tento dátum je dôležitý z hľadiska aktuálnosti zobrazovaných dát ako aj 
z hľadiska prípadných vykonávaných zmien priradenia prípadne založenia objektov.  
 

 
 
Zmena dátumu zobrazenia/zmeny. 

• Kliknite na ikonu Dátum a obdobie prognózy. 

• Otvorí sa pop-up okno, kde zmeníte Dátum začatia na požadovaný dátum. 

• Výber potvrdíte ikonou Vykonanie (resp. stlačíte F8). 
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K tomuto dátumu sa načíta organizačná štruktúra. Tento dátum bude začiatkom platnosti pri zakladaní 
objektov a základných infotypov z záložke Základné dáta. 
 
Upozornenie! 
Objekty organizačná jednotka a plánované miesto sa zakladajú k dátumu účinnosti, najčastejšie 
k prvému dňu v mesiaci. 

6.1.4.1.1 Obdobie prognózy 

Pri definovaní začiatočného dátumu platnosti sa otvorí okno, kde je možnosť nastavenia zobrazenia 
organizačnej štruktúry aj s dodatočnými zmenami. V zadanom období sa zobrazia aj informácie 
o objektoch (organizačných jednotkách a plánovaných miestach), ktorých priradenie sa v skúmanom 
období zmení. 
 
Príklad 
Do dátumu zmeny uvediem dátum napríklad začiatok roka a obdobie prognózy nastavím na 12 
mesiacov. 

 
 
Systém zobrazí ikonu zmeny pri každom objekte, ktoré sa v skúmanom období (1.1.2022 plus 12 
mesiacov) nejakým spôsobom zmenilo. 
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6.1.4.2 Lišta nástrojov  

Lišta nástrojov obsahuje ikony vyvolávajúce konkrétnu akciu alebo úpravu zobrazenia organizačnej 
štruktúry na ploche pre zobrazenie organizačnej štruktúry. Pre prácu s objektmi a zobrazením je 
možné využívať ikony, ktoré nie sú potlačené (farebne zašedené). 
 
Na prácu sú používané nesledujúce ikony 

Ikona Popis funkčnosti 

 
Skok – ponúka možnosti zobrazenia. Najčastejšie je používaná možnosť Plán 
obsadenia (štruktúra). 

 Založenie nového objektu. 

 Kopírovanie objektu 

 Zmena priradenia objektu 

 Vymedzenie platnosti objektu – ukončenie jeho platnosti 

 Výmaz objektu 

 Zmena zobrazenia poradia objektu v rámci organizačnej štruktúre 

 
Posunutie objektu (štruktúry) hierarchicky na vyššiu úroveň 

 Tlač organizačnej štruktúry 

 
Vyhľadávanie objektov 

 Rozbalenie a zbalenie uzla 

 Zobrazenie cesty vyhodnotenia 

6.1.4.3 Spracovanie organizačnej štruktúry 

V časti pre spracovanie objektov organizačnej štruktúry je možné vykonávať aktivity popísané v časti 
Práca s objektom. 
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6.1.4.4 Detail 

V časti pre Detail je možné vykonávať činnosti popísané v časti Infotypy.  

6.2 Práca s objektami 

V transakcii PPOME môžete pracovať s objektom O – organizačná jednotka a s objektom S – plánované 
miesto. 
 
Upozornenie! 
V prípade, že pracujeme vo viacerých režimoch s tým istým objektom, systém vypíše hlásenie 

a nedovolí pracovať s daným objektom. Pokiaľ chceme 
pracovať s touto organizačnou jednotkou, musíme z nej odísť v jednom z režimov. 

6.2.1 Založenie plánovaného miesta 

Založenie plánovaného miesta na organizačnej jednotke sa vykonáva prostredníctvom ikony 
Založenie.  

• Kliknite na organizačnú jednotku, na ktorej potrebujete založiť nové plánované miesto. 

• Kliknite na ikonu Založenie. 

• Otvorí sa okno, v ktorom určíte, či chcete založiť podriadenú organizačnú jednotku alebo 
plánované miesto. Zvoľte plánované miesto. 

• Potvrďte výber. 
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V rámci zvolenej organizačnej jednotky sa založí nové plánované miesto k zvolenému dátumu. V časti 
detail zadefinujete vlastnosti plánovaného miesta prostredníctvom Infotypov. Pomocou lišty 
nástrojov môžete upraviť umiestnenie plánovaného miesta. 

 
 
Zmeny budú platné až po uložení. 
 

 
 
Upozornenie! 
Zmeny budú vykonané k rozhodujúcemu dátumu. 
 
Upozornenie! 
Pokiaľ vykonávate viac zmien naraz, systém sa po určitom počte vykonaných zmien opýta, či chcete 
zmeny uložiť. 
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6.2.2 Založenie organizačnej jednotky 

Založenie organizačnej na organizačnej jednotke sa vykonáva prostredníctvom ikony Založenie.  

• Kliknite na organizačnú jednotku, na ktorej potrebujete založiť podriadenú organizačnú 
jednotku 

• Kliknite na ikonu Založenie. 

• Otvorí sa okno, v ktorom určíte, či chcete založiť podriadenú organizačnú jednotku alebo 
plánované miesto. Zvoľte organizačnú jednotku. 

 

 
 
Pod označenou organizačnou jednotkou sa založí nová organizačná jednotka k zvolenému dátumu. 
V časti detail zadefinujete jej vlastnosti prostredníctvom Infotypov. 
 
Zmeny budú platné až po uložení. 

 
 
Upozornenie! 
Zmeny budú vykonané k rozhodujúcemu dátumu. 
 
Upozornenie! 
Pri založení organizačnej jednotky je nevyhnutné založenie IT1018. Ak nededí nákladové stredisko po 
nadriadenej organizačnej jednotky je nevyhnutné založiť aj kmeňové nákladové stredisko do IT1001 
ako prepojenie medzi O a K. 
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6.2.3 Kopírovanie plánovaného miesta 

Kopírovanie plánovaného miesta je vhodné použiť pri zakladaní viacerých podobných plánovaných 
miest. Najskôr si založte vzorové plánované miesto, zadefinujte mu všetky potrebné infotypy a potom 
ho skopírujte prostredníctvom možnosti kopírovania. 
 
Postupujte nasledovne 

• Označte plánované miesto, ktoré budete kopírovať. 

• Kliknite na ikonu kopírovania. 

• Otvorí sa samostatné okno, kde zvolíte 
o  počet plánovaných miest, ktoré chcete vytvoriť 
o  počiatočný a koncový dátum platnosti. 

• Potvrdíte 
 

 
 
Zmeny budú platné až po uložení. 
 

 
 
Upozornenie! 
Zmeny budú vykonané k rozhodujúcemu dátumu. 
 
Upozornenie! 
Pri kopírovaní sa skopírujú všetky platné Infotypy, ktoré malo kopírované plánované miesto založené 
aj s hodnotami a súčasne aj všetky platné prepojenia. Je dôležité skontrolovať prepojenia najmä 
vzhľadom k priradeným zastupovania a kompetenciám, ktoré sa taktiež skopírujú. Nekopíruje sa len 
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prepojenie na osobné číslo, ktorým je plánované miesto obsadené. Odporúčame vždy skontrolovať 
skopírované prepojenia v transakcii PP01 v Infotype 1001. 

6.2.4 Kopírovanie organizačnej jednotky 

Kopírovanie organizačnej jednotky je rovnaké ako kopírovanie plánovaného miesta.  
 
Postupujte nasledovne 

• Označte OJ, ktoré budete kopírovať. 

• Kliknite na ikonu kopírovania. 

• Otvorí sa samostatné okno, kde zvolíte 
o  počet organizačných jednotiek, ktoré chcete vytvoriť 
o  počiatočný a koncový dátum platnosti. 

• Potvrdíte 
 

 
 
Následne sa na rovnakej úrovni založia organizačné jednotky s rovnakými vlastnosťami (Infotypmi) ako 
mala pôvodná organizačná jednotka. Vlastnosti, infotypy môžete následne pre každú z nich zmeniť. 
 

 
 
Zmeny budú platné až po uložení. 
 

 
 
Upozornenie! 
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Zmeny budú vykonané k rozhodujúcemu dátumu. 
 
Upozornenie! 
Nebudú skopírované plánované miesta, ktoré sú priradené k pôvodnej organizačnej jednotke, avšak 
môžu byť skopírované ostatné dôležité informácie. Odporúčame vždy skontrolovať skopírované 
prepojenia v transakcii PP01. 
 
Upozornenie! 
Pri kopírovaní organizačnej jednotky skontrolujte všetky platne založené Infotypy, ktoré sa taktiež 
skopírujú. Je veľmi dôležité skontrolovať priradenie kmeňového nákladového strediska v IT0001 ako aj 
Infotypu 1018. 

6.2.5 Zmena priradenia plánovaného miesta 

Meniť priradenie plánovaného miesta k organizačnej jednotke je najvhodnejšie vykonávať 
prostredníctvom funkcie Drag&Drop.  
 
Postup je nasledovný 

• Nastavíte si dátum od ktorého má byť plánované miesto priradené pod inú organizačnú 
jednotku (najčastejšie k prvému v mesiaci). 

• Skontrolujete, či plánované miesto nie je obsadené (inak sa zmena dotkne aj osobného čísla). 

• V ľavej časti obrazovky si zobrazíte plánované miesto, ktoré chcete preradiť pod inú 
organizačnú jednotku a v pravej časti si zobrazíte organizačnú jednotku, kam chcete 
plánované miesto premiestniť. 

• Chytíte myškou plánované miesto a potiahnete ho na ľavú stranu pod cieľovú organizačnú 

jednotku, až kým sa ikona myšky nezmení na  

• Pustíte 
 

 
 
Zmeny budú zapísané do IT1001 pre plánované miesto a aj pre organizačnú jednotku. 
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Zmeny budú platné až po uložení. 

 
 
Upozornenie! 
Zmeny budú vykonané k rozhodujúcemu dátumu. 
 
Upozornenie! 
Ak je plánované miesto obsadené, zmena sa zaznamená aj na osobnom čísle v IT0001. 
 
Upozornenie! 
Ak sú k plánovanému miestu založené prepojenia v IT1001 – ku kompetenciám, k zastupovaniu, ku 
kmeňovému nákladovému stredisku a pod. prenesú sa spolu s plánovaným miestom. 

6.2.6 Zmena priradenia organizačnej jednotky 

Meniť priradenie organizačnej jednotky je najvhodnejšie vykonávať prostredníctvom funkcie 
Drag&Drop.  
 
Postup je nasledovný 

• Zadáme dátum, odkedy sa mení priradenie organizačnej jednotky. 

• Skontrolujeme, či sú na organizačnej jednotke priradené plánované miesta (inak sa prenesú 
spolu s organizačnou jednotkou). 

• V ľavej časti obrazovky si zobrazíte organizačnú jednotku, ktorú chcete preradiť pod inú 
organizačnú jednotku a v pravej časti si zobrazíte organizačnú jednotku, kam ju chcete 
premiestniť. 

• Chytíte myškou organizačnú jednotku a potiahnete ho na ľavú stranu pod cieľovú organizačnú 

jednotku, až kým sa ikona myšky nezmení na  

• Pustíte 
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Zmeny budú zapísané do IT1001 pre zmenené organizačné jednotky. 
 
Zmeny budú platné až po uložení. 

 
 
Upozornenie! 
Spolu s organizačnou jednotkou budú prenesené aj plánované miesta, ktoré sú k organizačnej jednotke 
priradené. 
 
Upozornenie! 
Zmeny budú vykonané k rozhodujúcemu dátumu. 
 
Upozornenie! 
Ak by chcel používateľ premiestniť nadriadenú organizačnú jednotku pod podriadenú, systém mu to 
nedovolí a dostane hlásenie. 

 
 
Upozornenie! 
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Pri zmene priradenia sa ponecháva informácia aj v prepojeniach, napríklad na kmeňové nákladové 
stredisko. V takomto prípade premiestnená organizačná jednotka nezdedí kmeňové nákladové 
stredisko po novej nadriadenej organizačnej jednotke. 

6.2.7 Vymedzenie plánovaného miesta 

Prostredníctvom ikony Vymedzenie je možnosť ukončiť platnosť celého plánovaného miesta 
(plánované miesto zaniká), alebo len ukončiť platnosť jeho priradenia k organizačnej jednotke. 
 

 
 
Vymedzenie - Objekt 
V prípade, ak chcete ukončiť platnosť celého plánovaného miesta, kliknite na plánované miesto 
a vyberte možnosť Vymedzenie/Objekt. Zobrazí sa nové okno, v ktorom určíte Hraničný dátum, teda 
posledný deň platnosti plánovaného miesta.  

• Pri plánovanom mieste sa zobrazí znak odstránenia objektu. 

• Zmení sa dátum platnosti objektu do. 

• Všetky infotypy založené k tomuto plánovanému miestu ukončia svoju platnosť k tomuto 
dátumu. 

 

 
 
Zmeny budú platné až po uložení. 
 

 
 
Upozornenie! 
Ak chcete ukončiť platnosť obsadeného plánovaného miesta, je potrebné najskôr upraviť Infotyp 0001 
pre osobné číslo, osobu posadiť na nové plánované miesto a až potom ukončiť platnosť plánovaného 
miesta. Systém nedovolí ukončiť obsadené plánované miesto. Dostanete nižšie uvedené hlásenie. 

 
 
Vymedzenie – Priradenie 
V prípade, ak chcete vymedziť priradenie plánovaného miesta k organizačnej jednotke, použite 
možnosť Vymedzenie/Priradenie. Zobrazí sa okno, v ktorom určíte Hraničný dátum, teda posledný 
deň platnosti priradenia plánovaného miesta k organizačnej jednotke. 
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Zmenou priradenia sa vymedzí/ukončí len priradenie A003 v IT1001 medzi S a O. 
 
Zmeny budú platné až po uložení. 

 
 
Upozornenie! 
Vymedzené plánované miesto je potrebné priradiť k inej organizačnej jednotke inak zostane 
neviditeľné pre organizačnú štruktúru. 
 
Upozornenie! 
Ak je plánované miesto obsadené, tak sa zmena zapíše aj do IT0001 a pre osobné číslo sa založí nový 
záznam do tohto IT. 
 
Upozornenie! 
V systéme CES sú aktívne dynamické štrukturálne oprávnenia. To znamená, že každý používateľ HR má 
možnosť spracovávať len konkrétnu časť štruktúry priradenú k najvyššej organizačnej jednotke. Ak sa 
toto priradenie preruší, používateľ stratí oprávnenie na objekt (napríklad na plánované miesto). 
Neodporúčame preto používať možnosť vymedzenia priradenia objektu. 

6.2.8 Vymedzenie organizačnej jednotky 

Prostredníctvom ikony Vymedzenie je možnosť ukončiť platnosť celej organizačnej jednotky 
(organizačná jednotka zaniká), alebo len ukončiť platnosť jej priradenia k vyššie postavenej 
organizačnej jednotke. Ukončenie platnosti organizačnej jednotky má vplyv aj na podriadené 
plánované miesta a prípadne aj osobné čísla, ktoré sú na týchto plánovaných miestach priradené. 
 
Vymedzenie – Objekt 
V prípade, ak chcete vymedziť platnosť organizačnej jednotky – ukončiť jej platnosť, je potrebné, aby 
organizačná jednotka nemala priradené žiadne plánované miesta. Vyberiete možnosť 
Vymedziť/Objekt, zadáte hraničný dátum a potvrdíte. 

• Pri objekte sa zobrazí ikona odstránenia. 

• Hraničný dátum sa zapíše ako posledný dátum platnosti organizačnej jednotky. 

• Hraničný dátum sa zapíše ako posledný dátum priradenia organizačnej jednotky. 

• Všetky platné Infotypy, ktoré má táto organizačná jednotka platné ukončia svoju platnosť 
k tomuto dátumu. 
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Zmeny budú platné až po uložení. 
 

 
 
Upozornenie! 
Ak existuje priradenie plánovaného miesta k organizačnej jednotke, tak nie je možné ukončiť jej 
platnosť. Systém na to upozorní hlásením. 

 
 
Vymedzenie – Priradenie 
V prípade, ak chcete vymedziť priradenie organizačnej jednotky k nadradenej organizačnej jednotke, 
použite možnosť Vymedzenie/Priradenie. Zobrazí sa okno, v ktorom určíte Hraničný dátum, teda 
posledný deň platnosti priradenia plánovaného miesta k organizačnej jednotke.  

• Pri objekte sa zobrazí ikona odstránenia 

• Zmení sa dátum priradenia objektu 

• V IT1001 sa ukončí platnosť priradenia k vyššie priradenej organizačnej jednotke 
 

 
 
Zmeny budú platné až po uložení. 
 

 
 
Upozornenie! 
Vymedzenie priradenia organizačnej jednotky nemá vplyv na zmenu podriadených plánovaných miest, 
prípadne osobných čísel. 
 
Upozornenie! 
Z dôvodu straty oprávnení kvôli štrukturálnym oprávneniam neodporúčame používať túto možnosť 
vymedzenia len priradenia. 
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6.2.9 Výmaz plánovaného miesta 

Pre výmaz plánovaného miesta môžete použiť ikonu Výmaz . Kliknite na neobsadené plánované 
miesto (neobsadené ani v minulosti), vyberte vždy možnosť Výmaz/objekt a uložte prostredníctvom 

ikony Uloženie . Systém vymaže objekt so všetkými Infotypmi. 
 
Upozornenie! 
V prípade, ak by ste chceli vymazať plánované miesto, ktoré je alebo v minulosti bolo obsadené,. 
Systém vám to nedovolí a upozorní vás na to. 

 

6.2.10 Výmaz organizačnej jednotky 

Pre výmaz organizačnej jednotky môžete použiť ikonu Výmaz . Kliknite organizačnú jednotku, 
ktorá nemá priradené plánované miesta, vyberte možnosť Výmaz/Objekt a uložte prostredníctvom 

ikony Uloženie . Organizačná jednotka bude vymazaná so všetkými zadanými Infotypmi. 
 
Upozornenie! 
Ak by ste chceli vymazať organizačnú jednotku, ktorá má priradené plánované miesta, tak to systém 
nedovolí a upozorní hlásením. 

 

6.3 Infotypy 

V transakcii PPOME môžete pracovať s vybranými Infotypmi, ktoré popisujú objekty Organizačná 
jednotka a Plánované miesto. Každý Infotyp má svoju platnosť. 
 
Infotyp je sumár informácií, ktoré popisujú jednotlivé objekty s určitou platnosťou. Správanie sa 
jednotlivých záznamov infotypov závisí od objektu a aktuálneho nastavenia. Niektoré zmeny Infotypov 
vyvolávajú automaticky zmeny aj v iných moduloch (najmä v personalistike a mzdách). Infotyp sa môže 
deliť na subtypy – čo je jemnejšie členenie Infotypu na podskupiny. 
 
Pre plánované miesto je možné v transakcii PPOME založiť a meniť: 

• V záložke Základné dáta 
o názov plánovaného miesto – zapíše sa do IT1000, 
o priradenie objektu C (funkcie) k plánovanému miestu (SK ISCO 08) – zapíše sa 

do IT1001, 
o označiť miesto vedúceho – zapíše sa do IT1001, 
o nastaviť status obsadenia – zapíše sa do IT1007, 
o verbálny popis – zapíše sa do IT1002. 

• V záložke Plánovaná platba 
o priradenie k druhu tarify, tarifnej oblasti, k platovej triede – zapíše sa do IT1005 

• V záložke Rozdelenie nákladov 
o špecifické nákladové a rozpočtové priradenie plánovaného miesta – zapíše sa do 

IT1018. 

• V záložke Skupina a okruh pracovníkov 
o priradenie plánovaného miesta k skupine a okruhu pracovníkov z modulu HRPA. Toto 

priradenie sa navrhne pri založení IT0001 v module HRPA pre osobné číslo – zapíše sa 
do IT1013. 
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o pre plánované miesto priradené k ŠS je možné založiť len záznam s priradením ku 
skupine pracovníkov 1. 

• V záložke Adresa budovy 
o  údaje o budove, v ktorej má plánované miesto výkon práce 
o  zadáva sa len v prípade, ak je miesto výkonu plánovaného miesta iné, ako je miesto 

výkonu organizačnej jednotky. 

• V záložke Opis štátnozamestnaneckého miesta 
o údaje o atribútoch ŠZM – zapíše sa do IT9051. 

• V záložke Opis pracovného miesta 
o zaradenie pracovného miesta v rámci katalógu pracovných činností – zapíše sa do 

IT9052. 

• V záložke Kvalifikačné predpoklady 
o atribúty plánovaného miesta súvisiace s kvalifikačnými predpokladmi – zapíše sa do 

IT9053. 

• V záložke Atribúty plánovaného miesta 
o evidencia vybraných atribútov plánovaného miesta, ktoré plánované miesto spĺňa 

alebo nie – zapíše sa do IT9055. 

• V záložke Platové náležitosti 
o evidencia požadovaných platových náležitostí na plánované miesto – zapíše sa do 

IT9056. 

• V záložke Iné vlastnosti PLM 
o evidencia vlastností plánovaného miesta v rámci špecifických číselníkov – zapíše sa do 

IT9060. 

• V záložke Špecifická evidencia PLM 
o evidencia špecifických informácií organizácie k plánovanému miestu – zapíše sa do 

IT9070. 
 
Pre organizačnú jednotku je možné založiť a meniť: 

• V záložke Základné dáta 
o názov organizačnej jednotky – zapíše sa do IT1000, 
o verbálny popis – zapíše sa do IT1002. 

• V záložke Priradenie účtu 
o zobrazenie nákladového okruhu, ktorý sa odvodí z účtovného okruhu v IT1008 – údaje 

nie sú zapísané v module HR, 
o kmeňové nákladové stredisko – zapíše sa do IT1001 a dedia ho podriadené 

organizačné jednotky, 
o pracovný úsek – zapíše sa do IT1008 – dedia ho podriadené organizačné jednotky, 
o účtovný okruh – zapíše sa do IT1008 – dedia ho podriadené organizačné jednotky, 
o personálna oblasť – zapíše sa do IT1008 – dedia ho podriadené organizačné jednotky, 
o čiastková personálna oblasť – zapíše sa do IT1008 – dedia ho podriadené organizačné 

jednotky. 

• V záložke Rozdelenie nákladov 
o špecifické nákladové a rozpočtové priradenie plánovaného miesta – zapíše sa do 

IT1018. 

• V záložke Adresa budovy 
o  údaje o budove, v ktorej sa organizačná jednotka sídli 

• V záložke Referenti 
o Priradenie ku skupine referentov pre personálnu evidenciu, časovú evidenciu a pre 

zúčtovanie – zapíše sa do IT9000. 
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o Skupina referentov je odvodená od personálnej oblasti, ku ktorej je organizačná 
jednotka priradená v Infotype 1008. Ak daná organizačná jednotka toto priradenie 
nemá, tak sa automaticky neodvodí. Ak ho má založené, tak sa predvyplní. 

• V záložke Práca v zahraničí 
o  sú evidované informácie súvisiace s prácou v zahraničí – zapíše sa do IT9054. 

• V záložke Pomocné indexy OJ 
o  je evidencia číselníkových hodnôt pre organizačnú jednotku – zapíše sa do IT9100. 

• V záložke Špecifická evidencia OJ 
o evidencia špecifických informácií organizácie k organizačnej jednotke – zapíše sa do 

IT9170. 
Význam jednotlivých Infotypov je popísaný v časti Popis Infotypov modulu HROM. 

6.3.1 Založenie infotypu 

V prípade, že Infotyp existuje, tak sa pri jeho názve zobrazuje zelená ikona.  
 

 
 
Ak chceme Infotyp založiť najčastejšie na to použijeme ikonu Založenie. 
 

 
 
Pred samotným založením je dôležité nastaviť dátum platnosti Infotypu. Ten môže byť odlišný (kratší) 
ako je interval platnosti samotného objektu. 
 

 

6.3.2 Vymedzenie platnosti záznamu Infotypu 

Ak je Infotyp založený, vymedzenie je možné vykonať napríklad prostredníctvom ikony Vymedzenie. 
 

 
 
Po kliknutí sa zobrazí samostatné okno, kde používateľ zadá koncový dátum platnosti. 
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Po potvrdení sa zmení/vymedzí dátum platnosti Do. 
 

 
 
Upozornenie! 
Vymedzenie platnosti Infotypu nie je možné vykonať nad každý Infotypom v tejto transakcii. Akciu je 
vhodné vykonať v transakcii PP01. 

6.3.3 Výmaz záznamu Infotypu 

V prvok kroku je dôležité vybrať záznam, ktorý plánujete vymazať. Výber sa uskutoční pomocou ikony 
Výber obdobia. 
 

 
 
Po výbere záznamu použite ikonu Výmaz. 
 

 
 
Záznam bude vymazaný. Uložte. 

6.4 Špecifiká Infotypov 

6.4.1 Záložka Základné dáta 

Na záložke Základné dáta sa zobrazujú informácie z viacerých Infotypov – z IT1000, 1001, 1002 a 1007. 
Na záložke sa zobrazuje ikona, ktorá dáva informáciu, o existencii ďalších záznamov v prepojeniach. 
Môže nastať niekoľko kombinácií, ikona sa zobrazuje aj pri plánovanom mieste aj pri organizačnej 
jednotke, napríklad: 

•  

•  
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•  
 
Ak je uvedené, že obdobia existujú, tak existuje viac ako jeden záznam obdobia platnosti.  
 
Systém vyhodnocuje aj podľa rozhodujúceho dátumu a s ním porovnáva.  

• Žltá ikona sa zobrazí, ak existuje záznam s obdobím, ktorého koniec je nižší dátum ako je 
koniec dátumu v IT1000 daného objektu (plánovaného miesta alebo organizačnej jednotky). 
Porovnáva sa teda so záznamom platnosti IT1000 platnom k rozhodujúcemu dátumu.  

• Ak taký záznam neexistuje, tak sa zobrazí zelená ikonka 

• Ak má plánované miesto priradenú osobu vo vybranom období resp. v rozhodujúci deň, tak sa 
do období započíta aj toto obdobie a aj s ním sa porovnáva. 

6.4.2 Záložka Priradenie účtu 

Záložka Priradenie účtu obsahuje informácie z dvoch Infotypov – z IT1008 plus priradenie ku 
kmeňovému nákladovému stredisku z IT1001. V prípade ak je označený tento IT zelenou ikonou 

existencie záznamu , môže to znamenať 3 situácie: 

• Je založený len IT1008 

• Je založené len prepojenie kmeňového nákladového strediska v IT1001 

• Je založený aj IT1008 aj prepojenie s kmeňovým nákladovým strediskom v IT1001 
 
Na záložke Priradenie účtu sa zobrazujú údaje založené k danej organizačnej jednotke – v bielom poli 
alebo zdedené informácie z vyššej organizačnej jednotky s informáciou o dedení v modrom poli. 
 
Napríklad 
Modro podfarbené polia sú zdedené. 

 
 
Bielo podfarbené polia (Personálna oblasť a čiastková personálna oblasť) sú priradené priamo 
k vybratej organizačnej jednotke, nededia sa. 
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6.4.3 Záložka Rozdelenie nákladov 

Aby bola v systéme zachovaná konzistencia medzi jednotlivými Infotypmi a informáciami, ikona 
založenia v tomto Infotype chýba. Je tu však možnosť výberu období. Systém odporučí, v ktorých 
obdobiach sa diali závislé zmeny a odporučí časové intervaly na založenie záznamu tohto Infotypu. 
Používateľ vyberie obdobie, zadá dáta do Infotypu a uloží. 
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7 Expertný režim - transakcia PP01/PO10/PO13 

Presnejšie zobrazenie a práca s objektom a jednotlivými Infotypmi je pomocou expertného režimu, 
ktorý zahŕňa transakcie: 

• PP01 – práca so všetkými objektami organizačnej štruktúry 

• PO10 – práca s organizačnými jednotkami 

• PO13 – práca s plánovanými miestami 

7.1 Popis vstupnej obrazovky 

Vstupná obrazovka transakcií sa skladá z nasledujúcich častí: 

• Záhlavie obrazovky – používa sa napr. na prácu s objektom. 

• Horizontálne menu – práca s obrazovkou. 

• Menu údržby – práca s Infotypmi. 

• Hľadanie – používa sa na stanovenie podmienok vyhľadávania (použitie rovnaké ako 
v transakcii PPOME). 

• Výsledný zoznam hľadania – používa sa na výber objektu pre spracovanie (použitie rovnaké 
ako v transakcii PPOME). 

• Identifikácia objektu – výber konkrétneho objektu. 

• Menu Infotypov – výber Infotypu na spracovanie. 

• Definovanie obdobia – stanovenie konkrétneho časového obdobia na prácu s Infotypom. 
 

 

7.2 Hľadanie 

Spôsob hľadania objektov a ich zobrazenia je detailne popísaný v časti pre transakciu PPOME. 
V transakcii PP01/PO10/PO13 je možnosť zobraziť oblasť hľadania alebo ju potlačiť. 
 
Potlačenie zobrazenia oblasti hľadania vyvoláte pomocou menu záhlavia v časti Nastavenia/Potlačenie 
zobrazenia manažéra objektov. 
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Znovu-zobrazenie oblasti hľadania vyvoláte pomocou menu záhlavia v časti Nastavenia/Zobrazenie 
manažéra objektu. 
 

 

7.3 Identifikácia objektu 

Pre konkrétnu identifikáciu objektu, s ktorým sa pracuje v transakcii je potrebné zvoliť: 

• Aktuálny plán – všetky objekty sú uložené ako 01 – Aktuálny plán 

• Typ objektu 
o  O – Organizačná jednotka 
o  S – Plánované miesto 
o  C – Funkcia 

• ID objektu 
o  je možné zadať priamo ID objektu 
o  je možnosť prebrať ID objektu dvojklikom z Výsledného zoznamu hľadania 
o  je možnosť vybrať objekt pomocou matchcodu, ktorý sa zobrazí na okraji poľa, keď 

do neho kliknete. 
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7.4 Práca s objektom 

V transakcii PP01 (PO10/PO13) je možné spracovávať objekty iným spôsobom ako v transakcii PPOME. 
Transakcia umožňuje: 

• Založenie objektu 

• Kopírovanie objektu 

• Vymedzenie objektu 

• Výmaz objektu 

7.4.1 Založenie objektu 

Je potrebné vedieť, že objekt existuje vtedy ak má založený Infotyp 1000-Objekt. Založením záznamu 
Infotypu 1000 systém automaticky objektu pridelí identifikátor (ID – jednoznačný 8-miestny číselný 
identifikátor). Objekty O a S sú súčasťou štruktúry, preto je potrebné ich navzájom prepojiť. 
 
Postup pri založení je nasledovný: 

• Nastavte variant plánu, v ktorom objekt zakladáte – 01 Aktuálny plán 

• Vyberte Typ objektu – plánované miesto S alebo organizačnú jednotku O 

• Nastavte správne obdobie platnosti 

• Označte Infotyp 1000 a dajte založiť 

 
• Automaticky sa otvorí IT1001 priradenie, kde je potrebné zadať priradenie organizačnej 

jednotky k vyššej organizačnej jednotke resp. priradenie plánovaného miesta k rganizačnej 
jednotke. 

 
V IT1000 - Objekt, sa definujete Skratka a Označenie. 

• Skratka pre plánované miesto – vyberte z číselníka 

• Skratka pre organizačnú jednotku – zadajte platnú konvenciu – prvé 4 čísla účtovného okruhu, 
ktorému je organizačná jednotka priradená – pomlčka – skratka na 7 znakov. 
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Upozornenie! 
Pri Objektoch O a S je dôležité dbať na založenie aj IT1001 – Prepojenie. Organizačnú jednotku pripojiť 
k nadriadenej organizačnej jednotke a plánované miesto priradiť k nadriadenej organizačnej jednotke. 
Ak tak neurobíte, založené objekty neuvidíte v organizačnej štruktúre, stratíte na ne oprávnenie. 

7.4.2 Kopírovanie objektu 

Kopírovanie objektu v transakcii PP01 nie je vizuálne tak prehľadné ako v transakcii PPOME, avšak 
systém Vám zobrazí všetky skopírované prepojenia a Infotypy, čo v transakcii PPOME nevidíte. 
 
Postup pri kopírovaní je nasledovný: 

• Vyberiete objekt (napr. plánované miesto), ktoré chcete kopírovať a zadáte 
Objekt/Kopírovanie 

 
 

• Otvorí sa samostatné okno, kde môžete zadefinovať novú skratku a označenie. Je dôležité, aby 
ste označili Skopírovanie prepojení, inak objekt nebude patriť k žiadnej organizačnej jednotke 
a stratíte naň oprávnenie. 
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• Systém si ešte verifikuje kontrolnou otázkou, či naozaj chcete daný objekt kopírovať. 
Používateľ má možnosť voľby kopírovania prepojení. 
 

 
 

• Po potvrdení systém vypíše zoznam všetkých kopírovaných Infotypov 
o v stĺpci ID objektu systém pridelí nové ID daného objektu 
o nakoľko sa kopíruje aj prepojenie, tak nový objekt je zaradený rovnako ako pôvodný, 

kopírovaný objekt 

 
 
Upozornenie! 

• Všetky dátumy platnosti Infotypov sa skopírujú z pôvodného objektu. 

• Skopírujú sa všetky Infotypy pôvodného objektu. 

• Ak dá používateľ možnosť kopírovania aj prepojení, tak sa skopírujú všetky prepojenia okrem 
priradeného osobného čísla pre plánované miesto. 

• Objekt sa skopíruje aj s pôvodným dátumom platnosti. 
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7.4.3 Vymedzenie objektu 

Vymedzenie platnosti objektu znamená ukončenie platnosti objektu. Týmto krokom sa 
vymedzí/ukončí platnosť všetkých Infotypov. 
 
Postup pri vymedzení je nasledovný 

• Vyberte objekt, ktorého platnosť chcete vymedziť 

• Zvoľte Objekt/Vymedzenie 
 

 
 

• Otvorí sa nové okno, kde zvolíte Hraničný dátum – čo je posledný dátum platnosti objektu 
a zadajte Vymedzenie objektu 
 

 
 

• Systém vyvolá v novom okne kontrolné upozornenie, kde upozorňuje, že budú vymedzené 
všetky prepojenia. 
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• Po potvrdení systém ukončí všetky platné Infotypy k Hraničnému dátumu. 
Napr. 
 

 
 
Upozornenie! 
Ak vymedzíte platnosť obsadeného plánovaného miesta, tak sa osobnému číslu vymedzí platnosť 
IT0001 s priradením na plánované miesto a založí sa nový záznam tohto IT s plánovaným miestom 
99999999. 

7.4.4 Výmaz objektu 

Výmazom objektu sa vymažú všetky existujúce Infotypu daného objektu. Pokiaľ sú na organizačnej 
jednotke priradené plánované miesta a na plánovanom mieste osobné číslo, nie je možné objekt 
vymazať. 
 
Postup výmazu objektu je nasledovný: 

• Vyberte objekt, ktorý chcete vymazať a zadajte Objekt/Výmaz 
 

 
 

• Zobrazí sa informácia o forme výmazu, kde zvolíte jednoduchý výmaz bez transportu. 
 

 



 
 
 
 

   

 
CES_M03_Prirucka_Organizacny manazment_v1.0 Strana 54 z 260 

 

 

• Systém zobrazí upozornenie 
 

 
 

• Po potvrdení sa vymažú všetky Infotypy zvoleného objektu a tým sa objekt úplne odstráni. 

7.5 Služby pre objekt 

Formuláre ako OPM alebo OŠZM bude možné pripojiť k plánovaným miestam pomocou ikony Služby 

pre objekt . 

7.5.1 Založenie dokumentu 

Pre založenie resp. pripojenie dokumentu k plánovanému miestu vykonajte nasledujúce kroky: 

• Zobrazte si objekt v transakcii PP01 

• Kliknite na Služby pre objekt/Založenie/Archivácia dokumentu Business 

 
• Otvorí sa nové okno pre archiváciu 
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• V prípade, že chcete pripojiť opis miesta (OPM alebo OŠZM) urobte dvojklik na Opis 

plánovaného miesta (ak chcete pripojiť inú prílohu vykonajte dvojklik na Všeobecná príloha 
HR-OM. 

• Otvorí sa okno, kde prílohu vyhľadáte, dáte otvoriť 

• V nasledujúcom okne zapíšete názov prílohy 

 
• V okne Archiv.z.frontendu sa doplní cesta k prílohe, ktorá sa má do systému dotiahnuť. 

Potvrdíte. 
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• Príloha sa doplní do zoznamu príloh 

7.5.2 Zoznam príloh 

Zoznam príloh vyvoláte prostredníctvom ikony Služby pre objekt. Kliknete na Služby pre 
objekt/Zoznam príloh. 
 

 
 
Otvorí sa okno s prehľadom všetkých pripojených príloh. 
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V danom okne je možné pripájať ďalšie opisy, editovať ich ak sú v editovateľnom formáte alebo si ich 
nechať len zobraziť, prípadne si ich stiahnuť na lokálny disk resp. vymazať. 
 

 
Založenie nového dokumentu 

 
Zobrazenie dokumentu 

 
Uloženie dokumentu na lokálny disk 

 
Zmena dokumentu 

 
Výmaz dokumentu 

 
Aktualizácia zoznamu dokumentov 

 
Detail informácií o dokumente 

 

7.6 Menu údržby Infotypov 

Na prácu v transakcii PP01/PO10/PO13 sa používajú nasledujúce ikony: 
 

Ikona Popis funkčnosti 

 Prepínanie medzi režimom zobrazenia a údržby. 

 Založenie Infotypu a Objektu 

 Zmena Infotypu 

 Zobrazenie Infotypu 
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 Kopírovanie Infotypu 

 Vymedzenie Infotypu 

 Výmaz Infotypu 

 Prehľad záznamov v Infotype 

 
Služby pre objekt 

 
V transakcii môžeme zakladať, vymazávať a meniť vlastnosti objektov prostredníctvom Infotypov, 
prikladať k nim prílohy a pod. Transakcia umožňuje 

• Založenie Infotypu 

• Zmena Infotypu 

• Zobrazenie Infotypu 

• Kopírovanie Infotypu 

• Vymedzenie Infotypu 

• Výmaz Infotypu 

• Prehľad záznamov v Infotype 

7.6.1 Založenie Infotypu 

Pre každý objekt je možné založiť povolené Infotypy. Všeobecne je potrebné dodržať nasledovný 
postup: 

• Vyberte objektu, ktorému chceme založiť Infotyp 

• Označte Infotyp, dátumu platnosti a kliknite na ikonu založenia 

 
• V prípade ak Infotyp obsahuje subtypy, zvoľte požadovaný subtyp 

• Vyplňte potrebné polia 
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Upozornenie! 

Ak je v Infotype niektoré pole označené nasledujúcim znakom , tak ide 
o povinné pole a je potrebné ho vyplniť. 
 
Upozornenie! 
V prípade ak v časovom intervale, do ktorého záznam zakladáte už existuje nejaký platný záznam, tak 
sa pôvodný záznam vymedzí. Používateľ dostane nasledujúce upozornenie 

 

7.6.2 Zmena Infotypu 

Zmenu dát v Infotype odporúčame vykonávať len v prípade, ak ste sa pomýlili a opravujete danú chybu 
okamžite. Zmena dát v Infotype do minulosti zruší históriu a môže mať negatívny vplyv na existujúce 
väzby. Túto akciu je potrebné vždy dôkladne zvážiť. 
 
Postup zmeny Infotypu je nasledovný: 

• Vyberte objekt a Infotyp, ktorý chcete meniť a zvoľte možnosť Zmena Infotypu. 
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• Systém zobrazí posledný platný záznam. Pomocou šípok  nájdete záznam, ktorý 
plánujete meniť. Po vyhľadaní správneho záznamu zmeníte dáta a uložíte zmeny. 

7.6.3 Zobrazenie Infotypu 

Na zobrazenie dát v Infotype sa používa ikona . Ide o bezpečný spôsob ako si dáta prezrieť 
a súčasne nevykonať nevyžiadanú zmenu.  
 
Postup zobrazenia Infotypu je nasledovný 

• Vyberte objekt, vyznačte Infotyp a zvoľte možnosť prezerania. 
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• Systém zobrazí posledný platný záznam. Pomocou šípok nájdete záznam, ktorý 
plánujete prezerať. 

7.6.4 Prehľad záznamov v Infotype 

Každý Infotyp môže obsahovať viac záznamov, ktoré sa líšia buď subtypom alebo časovou platnosťou. 
Na to, aby ste si urobili prehľad toho, čo sa v danom Infotype nachádza, je vhodné použiť Prehľad 
v kombinácii s časovou platnosťou. Aby sa zobrazili všetky záznamy, ktoré sa v systéme nachádzajú 
použite obdobie Všetko alebo zadajte obdobie od 1.1.1800 do 31.12.9999. 
 
Postup je nasledovný: 

• Zadajte objekt, zvoľte Infotyp, obdobie a kliknite na ikonu Prehľad 

 
• Zobrazia sa všetky založené záznamy. 

 
 
Upozornenie! 
Zmenou obdobia na vstupnej obrazovke upravíte aj výstupný zoznam zobrazených záznamom t.j. 
zobrazia sa len tie záznamy, ktoré zodpovedajú vybranému obdobiu. 
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V prehľade pre IT1001 je možnosť použitia Ikony Filter , pomocou ktorej je možnosť vyfiltrovať 
len záznamy, ktoré sú predmetom záujmu. 
 

 

7.6.5 Kopírovanie Infotypu 

Kopírovanie Infotypu je vhodný spôsob ako opraviť/zmeniť dáta v Infotype a pritom nezasiahnuť do 
minulosti. Nakoľko sa na dáta v OM viažu aj iné moduly, je vhodné kopírovať s platnosťou od 1. dňa 
v mesiaci (napríklad kvôli zúčtovaniu). Nakoľko daný Infotyp môže mať viac záznamov, je vhodné pri 
kopírovaní použiť najskôr Prehľad, kde sa zvolí správny záznam a až potom kopírovanie. 
 
Postup je nasledovný 

• Zadajte objekt, Infotyp, Obdobie Všetko (aby sa zobrazili aj dáta z minulosti) a zvoľte možnosť 
Prehľad 

 
• Zobrazí sa tabuľka so všetkými platnými záznamami. Vyberte požadovaný záznam, ktorý 

chcete kopírovať a zadajte možnosť Kopírovanie 
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• V skopírovanom zázname najskôr upravte platnosť 

 
• Následne zmeňte požadované atribúty Infotypu a uložte. 

 
Upozornenie! 
V prípade, že sa zvolená platnosť skopírovaného záznamu prekrýva s existujúcim záznamom, platnosť 
pôvodného bude vymedzená. 

 

7.6.6 Vymedzenie Infotypu 

Vymedzenie infotypu je ukončenie platnosti daného záznamu.  
 
Upozornenie! 
Vymedzenie IT1000 nie je možné. V takomto prípade ide o vymedzenie objektu a vykonáva sa ako 
Vymedzenie objektu. 
 
Postup je nasledovný 

• Zadajte objekt, Infotyp, Obdobie Všetko (aby sa zobrazili aj dáta z minulosti) a zvoľte možnosť 
Prehľad 

• Zobrazia sa všetky záznamy. Vyberte ten, ktorý chcete vymedziť a kliknite na ikonu 
Vymedzenie 
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• Zobrazí sa označený záznam a systém umožní prepísať koncový dátum platnosti a tým 

vymedziť platnosť záznamu. 

 
• Zmenu dátumu uložte. 

7.6.7 Výmaz Infotypu 

Pri výmaze Infotypu môžete postupovať dvomi spôsobmi (rovnako ako pri zobrazení, vymedzení 
a pod. Prvý spôsob je už na výberovej obrazovke označiť výmaz a druhý spôsob je použiť pri výmaze 
Prehľad. 
 
Postup výmazu z hlavnej obrazovky: 

• Zadajte objekt, ktorému chcete vymazať záznam v Infotype, zadajte obdobie Všetko a zvoľte 
príslušný Infotyp. 
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• Systém zobrazí posledný záznam a prostredníctvom šípok  nájdite záznam, ktorý 
chcete vymazať. 

• Kliknite na ikonu Výmaz. Systém zobrazí kontrolnú otázku. Po jej potvrdení bude záznam 
vymazaný. 

 
 
Postup s použitím prehľadu: 

• Zadajte objekt, Infotyp, Obdobie Všetko (aby sa zobrazili aj dáta z minulosti) a zvoľte možnosť 
Prehľad 

• Zvoľte záznam, ktorý chcete vymazať a kliknite na ikonu výmaz 
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• Systém položí kontrolnú otázku o výmaze 

 
• Po výmaze zobrazí informáciu o výmaze 
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8 Popis Infotypov modulu HROM 

Každý objekt je možné popísať skupinou vlastností, ktoré sú súhrnne evidované v logických celkoch 
nazývaných infotypy. Niektoré z infotypov sú dané štandardné (rozumej identické pre rôzne systémy 
SAP) a niektoré sú na mieru vytvorené podľa potrieb zákazníka. V nasledujúcich kapitolách sú bližšie 
popísané vlastnosti týchto infotypov a polia, ktoré sa v nich nachádzajú.  

8.1 Infotyp 1000 – Objekt 

Existencia objektu je definovaná existenciou Infotypu 1000, t.j. ak má objekt založený tento Infotyp, 
tak existuje aj keď nie prepojený so žiadnym iným objektom. Založením IT1000 sa teda objekt stáva 
definovaným. Ak objekt O a S neprepojíte so štruktúrou (rozumej, že nezaložíte IT1001) tak strácate 
naň oprávnenie. Ak objekt existuje, tak záznam platí do 31.12.9999. Pri ukončení platnosti tohto 
objektu sa ukončia platnosti aj všetkých založených infotypov a súčasne aj platnosť Infotypu 1000.  
 

 
 
Do polí infotypu sa zadáva pomenovanie objektov. 

8.1.1 Polia IT1000 

Infotyp sa skladá z nasledujúcich polí: 
Platnosť Od – Do 

• Dátumami sa riadi existencia objektu 

• Podľa týchto dátumov sa zobrazuje v organizačnej štruktúre 

• Polia sú odosielané do iných systémov ako platnosť existencie objektu 
Skratka objektu 

• Zobrazuje sa v rámci organizačnej štruktúry v module PA 

• Zobrazuje sa v Infotype 0001 v module PA 

• Pole je odosielané do iných systémov (napr. CISŠS) 
Označenie objektu 

• Zobrazuje sa v rámci organizačnej štruktúry v module PA 

• Zobrazuje sa v Infotype 0001 v module PA 

• Pole je doťahované do formulárov Opisu 

• Pole je odosielané do iných systémov (napr. CISŠS) 
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8.1.2 Špecifiká IT1000 

Organizačná jednotka 
Do Skratky objektu sa uvedie číslo začínajúce 4-miestnym kódom účtovného okruhu/personálnej 
oblasti, následne pomlčka a zaužívaná skratka organizačnej jednotky. 
 
Označovanie je nasledovné: 

• prvé 4 znaky sú vždy účtovným okruhom 

• nasleduje pomlčka 

• zvyšné znaky (7 znakov) je zaužívaná skratka 
 
Do poľa Označenie sa vpíše obvyklý názov organizačnej jednotky.  
 
Najvyššiu organizačnú jednotku nezakladá používateľ, už bude v systéme založená. Najvyššia 
organizačná jednotka má číslo z intervalu od 1 po 9999. Na základe tohto jednoznačného ID sú 
vytvorené štrukturálne oprávnenia na celú podriadenú organizačnú štruktúru (na podriadené 
organizačné jednotky, plánované miesta ako aj osobné čísla). Jej skratku nebude možné zmeniť 
a systém vypíše hlásenie:  

 
 
Rovnako nebude možná zmena skratky podriadenej organizačnej jednotky, pokiaľ nemáme 
oprávnenie na daný účtovný okruh, v ktorom sa organizačná jednotka nachádza. Systém pri zmene 
skratky kontroluje na pridelenú rolu odvodenú od roly ZXXXX_HROM_SYSTEMIZACIA. 
 
Napríklad: 
V systéme chce používateľ zmeniť skratku pre organizačnú jednotku na 1310-SEK. Používateľ má 
priradenú rolu, v ktorej je oprávnenie na personálnu oblasť 1510. 
 
Pred zmenou:  
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Po zmene: 

 
 
Keďže systém pri zmene krátkeho názvu organizačnej jednotky kontroluje rolu, tak pri zadaní hodnoty 
do krátkeho názvu, ktorá nekorešponduje s personálnou oblasťou, na ktorú má používateľ oprávnenie, 
systém vypíše hlásenie: 
 

 
 
Plánované miesto 
Označovanie plánovaného miesta je v kompetencii organizácií. Pri skratke sa z dôvodu prehľadnosti 
organizačnej štruktúry odporúča použiť nasledujúce skratky podľa nasledujúceho popisu: 
 

Skratka Označenie 

ŠS Štátna služba 

VZ Verejný záujem 

VZZP Verejný záujem odmeňovaný podľa zákonníka práce. 

ZP Zákonník práce 

ZDZP Zdravotnícky pracovník odmeňovaný podľa zákonníka práce 

UP Umelecký pracovník (VZ) odmeňovaný podľa zákonníka práce 

UČ Ústavný činiteľ 

VOČR Verejný ochranca práv, ČR (retran) 

SU Sudca 

 
Pri ukladaní IT1000 pre plánované miesto je vytvorená kontrola, aby do krátkeho textu plánovaného 
miesta nebolo možné uložiť iné hodnoty ako sú navrhované. 
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Pri zakladaní krátkeho názvu plánovaného miesta systém kontroluje, či sa daná hodnota nachádza 
v povolenom intervale hodnôt. Pokiaľ používateľ manuálne zadá hodnotu, ktorá sa nenachádza 
v povolenom intervale hodnôt, systém vypíše hlásenie a hodnotu neuloží. 
 

 
 
Funkcia 
Objekt Funkcia (C) je v centrálnej správe a organizácie ich nemôžu zadávať, meniť, ale len priraďovať. 
V poli Skratka je evidovaná hodnota SK ISCO 08 podľa aktuálneho číselníka. Do označenia sa uvedie 
skrátený názov SK ISCO 08. Bežní používatelia môžu objekt C len prideliť. Nemôžu ho ani vytvoriť, ani 
vymazať. Celý názov kódu SK ISCO 08 sa nachádza v Infotype 1002 v subtype 9000. 
 
Pri priraďovaní objektu funkcia plánovanému miestu v transakcií PPOME je objekt funkcia povinný. 

Pokiaľ zostane hodnota pre funkciu prázdna, systém vypíše hlásenie   
a používateľ musí vybrať hodnotu z číselníka matchkódom. Pri zadaní hodnoty, ktorá sa nenachádza 

v číselníku pre SK ISCO 08, systém vypíše hlásenie .  
 
Upozornenie! 
Nakoľko ide o centrálne používaný číselník, môže sa stať, že pri priradení kódu SK ISCO 08 môžete 
dostať hlásenie o blokovaní tohto objektu. Vtedy je potrebné chvíľu počkať a priradiť kód neskôr. 

8.2 Infotyp 1001 – Prepojenia 

Do Infotypu 1001 sú zapisované prepojenia medzi objektami pomocou väzby resp. subtypov. 
Založením IT1001 sa objekt prepojí s organizačnou štruktúrou (poprepájajú sa organizačné jednotky, 
k nim sa pripoja plánované miesta, k plánovaným miestam sa pripoja funkcie a osobné čísla a pod.). 
V Infotype 1001 je vždy dôležité skontrolovať si, s akými inými objektami je objekt spojený. Ukončením 
platnosti prepojení objekt zostáva existovať ako solitér. 
 



 
 
 
 

   

 
CES_M03_Prirucka_Organizacny manazment_v1.0 Strana 71 z 260 

 

 

8.2.1 Polia IT1001 

Infotyp sa skladá z nasledujúcich polí: 
Platnosť Od – Do 

• Dátumami sa definuje vzájomné prepojenie objektov. 

• Polia sa čítajú pri vyhodnotení organizačnej štruktúry (či je objekt v daný deň priradený alebo 
nie). 

Druh prepojenia 

• Subtyp Infotypu 1001 

• Medzi objektami vznikajú navzájom opačné prepojenia A a B (napríklad voči väzbe A003 
vzniká aj väzba B003. 

Typ prepojeného objektu 

• Vyberá sa konkrétny typ objektu z číselníka objektov. 

• Niektoré objekty v CES nie je povolené/možné prepájať. 
ID prepojeného objektu 

• Vyberá sa konkrétne ID objektu z číselníka založených objektov. 

• Číselník sa mení v čase, pretože reflektuje na aktuálne založený zoznam objektov v iných 
moduloch (napríklad na aktuálny zoznam nákladových stredísk a pod.). 

• Konkrétne ID objektov sú súčasťou rozhraní pri odosielaní dát do iných systémov ako aj do 
CISŠS. 

Priorita 

• Pole určuje poradie objektu pri zobrazení. Napríklad ak sa zakladajú plánované miesta na 
organizačnej jednotke, systém im pridelí jednoznačné ID a v tomto poradí sa zobrazujú. Ak je 
potrebné zobrazovať ich v inom poradí je potrebné vyznačiť hodnotu poradia. 

Významnosť 

• Pole určuje percentuálne priradenie objektov 
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8.2.2 Špecifiká IT1001 

V systéme CES budú využívané nasledujúce subtypy: 

Prepojenie Objekt Význam 

A002 O --> O Väzba sa zakladá pri organizačnej jednotke. Je spojením dvoch 
organizačných jednotiek, pričom určuje ku ktorej vyššej organizačnej 
jednotke patrí. 

B002 O --> O Väzba sa zakladá pri organizačnej jednotke. Je spojením dvoch 
organizačných jednotiek, pričom určuje ktorá organizačná jednotka je 
podriadená. 

A003 S --> O Väzba určuje ku ktorej organizačnej jednotke je plánované miesto 
priradené. 

B003 O --> S Väzba určuje ktoré plánované miesta sú priradené k organizačnej 
jednotke. 

A007 C --> S Väzba hovorí ku ktorým plánovaným miestam je funkcia priradená. Takto 
sa v systéme dá zistiť, ktoré plánované miesta majú rovnaký kód SK ISCO 
08. 

B007 S --> C Väzba hovorí o tom, ktorý kód SK ISCO 08 je priradený k plánovanému 
miestu. 

A008 S --> P Väzba hovorí o tom, ktoré osobné číslo je priradené k plánovanému 
miestu. V danom okamžiku môže byť k plánovanému miestu priradených 
viac osobných čísel s rôznou percentuálnou obsadenosťou. 

B008 P --> S Väzba hovorí o tom, ku ktorému plánovanému miestu je osobné číslo 
priradené. V module PA je vidieť priradenie len k jednému plánovanému 
miestu avšak osobné číslo je možné priradiť k viacerým plánovaným 
miestam. Túto väzbu je možné zistiť v module OM. 

A011 O --> K Väzba určuje kmeňové nákladové stredisko, ktoré je priradené 
k organizačnej jednotke. Z tohto prepojenia sa doťahuje aj do IT0001 
v module personalistika u osobných čísel s priradeným plánovaným 
miestom ak nie je iné zadané priamo na plánovanom mieste. 

A011 S --> K Väzba určuje kmeňové nákladové stredisko, ktoré je priradené 
k plánovanému miestu. Z tohto prepojenia sa doťahuje aj do IT0001 
v module personalistika u osobných čísel s priradeným plánovaným 
miestom. 

A012 S --> O Táto väzba hovorí, ktorú organizačnú jednotku riadi plánované miesto.  
V transakcii PPOME je možné zadať riadenie len vlastnej organizačnej 
jednotky. 
V transakcii PP01 je možné zadať aj viacnásobné riedenie organizačnej 
jednotky. To znamená, že jedno plánované miesto môže riadiť viac, 
rôznych organizačných jednotiek. 
Všetky osobné čísla na dotknutých plánovaných miestach sú potom 
v systéme vyhodnocovaný ako vedúci. 

B012 O --> S Väzba hovorí o tom, ktoré plánované miesto riadi organizačnú jednotku. 
Jednu organizačnú jednotku môže riadiť aj viac plánovaných miest 
pričom nemusia sedieť na rovnakej organizačnej jednotke. 

A007 RY --> S Väzba hovorí, ku ktorému plánovanému miestu je kompetencia 
priradená a teda, ktoré plánované miesto popisuje/definuje. 
Kompetenciu využíva workflow, kde pomocou nej hľadá schvaľovateľa. 
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Prepojenie Objekt Význam 

B007 S --> RY Väzba hovorí o tom, ktoré kompetencie sú priradené k plánovanému 
miestu a teda hovorí o tom, ktoré procesy bude schvaľovať osoba 
sediaca na tomto plánovanom mieste. 

A031 S --> Q Väzba hovorí o tom, ktoré kvalifikácie sú priradené k plánovanému 
miestu, ktoré kvalifikácie sú teda potrebné pre obsadenie tohto 
plánovaného miesta. 

B031 Q --> S Väzba hovorí o tom, ku ktorým plánovaným miestam je kvalifikácia 
priradená a teda u ktorých plánovaných miestach je potrebná. 

A031 C --> Q Väzba hovorí o tom, ktoré kvalifikácie sú priradené k funkcii. 

B031 Q --> C Väzba hovorí o tom, ku ktorým funkciám je kvalifikácia priradená 

A210 S --> S Pomocou tejto väzby sa určuje, ktoré plánované miesto je zástupcom. Pri 
zastupovaní 210 je ešte nutné doplniť aj profil zastupovania. 

B210 S --> S Opačná väzba ako je vyššie popísané hovorí, ktoré plánované miesta 
zastupujú. 

A210 S --> P Väzba hovorí o tom, ktoré osobné číslo zastupuje plánované miesto resp. 
osobu sediacu na tomto plánovanom mieste. 

B210 P --> S Väzba hovorí o tom, za ktoré plánované miesta je osobné číslo stanovené 
ako zástupca. 

A045 E --> O Väzba určuje, ktoré školenie je priradené k organizačnej jednotke. 

B045 O --> E Väzba určuje, ktoré organizačné jednotky sú priradené ku školeniu. 

 
Priradenie Kmeňového nákladového strediska 
Priradenie ku kmeňovému nákladovému stredisku sa vykonáva cez prepojenie v IT1001 – toto 
Kmeňové nákladové stredisko sa dotiahne pri prijímaní zamestnanca do IT0001.  

• Ak je kmeňové nákladové stredisko založené len na organizačnej jednotke, dedia ho 
plánované miesta a z nich aj osobné čísla 

• Ak je kmeňové nákladové stredisko priradené k plánovanému miestu, má vyššiu váhu ako 
kmeňové nákladové stredisko priradené k organizačnej jednotke a k osobnému číslu sa 
dotiahne to z plánovaného miesta. 

• Kmeňové nákladové stredisko je doťahované do IT0001 v module PA len pre tie osobné čísla, 
ktoré sú priradené k plánovanému miestu. 

 
Napríklad: 
V infotype 1001 máme vytvorené prepojenie medzi Organizačnou jednotkou 219 a Kmeňovým 
nákladovým strediskom. Tým sa nám vytvorila väzba A011 medzi objektom O a K. 

 
 
Pri prijímaní zamestnanca na túto organizačnú jednotku sa nám do infotypu 0001 dotiahne toto 
Kmeňové nákladové stredisko, ktoré sme priradili v IT1001 tejto organizačnej jednotke.  
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Napríklad: 
Máme priradenú v IT1001 organizačnú jednotku 219 Kmeňovému nákladovému stredisku: 

  
 
Plánované miesto 249 na tejto organizačnej jednotke má ale vlastné priradenie v IT1001 inému 
Kmeňovému nákladovému stredisku: 

 
 
Pri prijímaní zamestnanca na plánované miesto 249 sa do IT 0001 dotiahne prednostne Kmeňové 
nákladové stredisko, ktoré je priradené tomuto plánovanému miestu a nie to z organizačnej jednotky. 
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Upozornenie! 

• Ak je potrebné zmeniť priradenie organizačnej jednotky ku Kmeňovému nákladovému 
stredisku v infotype 1001 a systém mi to nedovolí, pretože už existujú os. čísla na plánovaných 
miestach, ktoré majú iné priradenie. Je potrebné najskôr opraviť osobné čísla. 

• Ak je potrebné zmeniť priradenie Kmeňového nákladového strediska a na plánovaných 
miestach sú zaradené osobné čísla, tak sa priamo z OM mení aj IT0001 pre osobné číslo. 

• Zakladanie kmeňového nákladového strediska je vhodné robiť vtedy, keď ešte nie sú na 
plánovaných miestach priradené osobné čísla.  

 
Priradenie Osobného čísla 
Pri prijímaní zamestnanca resp. pri zakladaní IT0001 v module PA sa zakladá väzba medzi plánovaným 
miesto a osobou, ktorá toto miesto obsadila. Je dôležité pri priradení osoby na plánované miesto zadať 
správne percento priradenia. 
 
Upozornenie! 
Pri zmene priradení IT1001 v module OM sa zmeny odrazia aj na osobnom čísle priradenom 
k plánovanému miestu tak, že sa založí aj IT0001. 

8.3 Infotyp 1002 – Verbálny popis 

Infotyp umožňuje definovať charakteristiky objektov vo forme dlhého textu. Rozdeľuje sa do subtypov. 
Dlhé texty sa následne používajú vo formulároch. 
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8.3.1 Polia IT1002 

Infotyp sa skladá z nasledujúcich polí: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Subtyp 

• Pole subtyp delí záznamy podľa významu. Každý subtyp môže mať iné väzby a prípustnosť pre 
objekt. 

• subtyp 9000 - Celý názov 
o platný pre objekty O, S, C 
o zadávaný vtedy, ak v IT1000 nie je dostatočný počet znakov na pomenovanie objektu 
o využívaný najmä v rozhraniach, pre Opis štátnozamestnaneckého miesta, pre Opis 

pracovného miesta (systém dotiahne prednostne dáta z toho subtypu do formulárov) 
o subtyp je odosielaný do iných systémov 

• subtyp 9S01 - Bližšie urč.najnároč.činn 
o subtyp na definovanie Bližšie určenej najnáročnejšej činnosti 
o platný pre plánované miesto (S) 
o subtyp sa doťahuje sa do formuláru Opis štátnozamestnaneckého miesta 
o subtyp je odosielaný do iných systémov 

• subtyp 9S02 - Bližšie urč.ďalšia.činno 
o subtyp na definovanie Bližšie určenej ďalšej činnosti 
o platný pre plánované miesto (S) 
o subtyp sa doťahuje sa do formuláru Opis štátnozamestnaneckého miesta 
o subtyp je odosielaný do iných systémov 

• subtyp 9S03 - Ostatné činnosti 
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o subtyp na definovanie textu pre Ostatnú činnosť do Opisu štátnozamestnaneckého 
miesta 

o platný pre plánované miesto (S) 
o subtyp sa doťahuje sa do formuláru Opis štátnozamestnaneckého miesta 
o subtyp je odosielaný do iných systémov 

• subtyp 9V01 - Náplň činnosti OPM 
o subtyp na definovanie Náplne činnosti plánovaného miesta pre Opis pracovného 

miesta 
o platný pre plánované miesto (S) 
o subtyp sa doťahuje sa do formuláru Opis pracovného miesta 

• subtyp 9V02 - Špec.požiad.na výkon prác 
o subtyp na definovanie špeciálnych požiadaviek na výkon práce pre Opis pracovného 

miesta 
o platný pre plánované miesto (S) 
o subtyp sa doťahuje sa do formuláru Opis pracovného miesta 

• subtyp 9V03 - Špeciálne činnosti OPM 
o subtyp na definovanie špeciálnych činností pre Opis pracovného miesta 
o platný pre plánované miesto (S) 
o subtyp sa doťahuje sa do formuláru Opis pracovného miesta 

• subtyp 9010 - Ďalšie vzdelanie na miesto 
o  subtyp na doplnenie informácií na ďalšie požiadavky na vzdelanie pre miesto, ktoré 

nie sú súčasťou kvalifikačného katalógu a súčasne nie sú evidované v IT9053. 
o platný pre plánované miesto (S) 

• subtyp 9011 - Iné predpoklady na miesto 
o subtyp na doplnenie ostatných informácií k plánovanému miestu (napríklad 

požadovaný vek, spôsobilosť na právne úkony a pod.) 
o platný pre plánované miesto (S) 

• Subtyp 9012 – Alternatívne jazyky 
o subtyp na požiadaviek alternatívnych jazykov na plánované miesto 
o platný pre plánované miesto (S) 
o subtyp sa doťahuje sa do formuláru Opis pracovného miesta 
o subtyp je odosielaný do iných systémov 

Popis 

• evidencia text bez limitu počtu znakov 

• text sa zadáva do riadkov po 79 znakov 

• text sa doťahuje do formulárov a integrácií podľa popisu v subtypoch 

8.4 Infotyp 1005 – Plánovaná platba 

Infotyp je definovaný pre objekt plánované miesto. Slúži na navrhovanie tarifného zaradenia. V 
prípade zakladania IT0008 Základné mzdy v module PA bude systém navrhovať také tarifné zaradenie, 
ako prislúcha plánovanému miestu zamestnanca. Číselníky infotypu sú totožné s číselníkmi tarifného 
zaradenia zamestnanca pre IT0008 Základné mzdy. 
 
V Infotype sú definované 3 záložky pričom pre projekt CES bude využívaná iba záložka Tarifa. 
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8.4.1 Polia IT1005 

Infotyp sa skladá z nasledujúcich polí: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Zoskupenie štátov 

• Výber štátu z číselníka SAP. V systéme sa nachádza preddefinová hodnota pre Slovensko 
Druh tarify 

• Výber druhu tarifného zaradenia podľa číselníka HR PA 

• Prepojenie na IT0008 v module PA 
Tarifná oblasť 

• Výber tarifnej oblasti podľa číselníka HR PA 

• Prepojenie na IT0008 v module PA 
Zoskupenie okruhov pracovníkov pre tarifné podmienky 

• Priradenie k zoskupeniu okruhov pracovníkov pre tarifné podmienky 

• Po zadaní ostatných polí sa zoskupenie automaticky dotiahne. 
Tarifná skupina Od – Do (alias platová trieda) 

• Výber tarifnej skupiny 

• Stačí vybrať hodnotu v poli Od, do poľa Do sa dotiahne rovnaká 

• Prepojenie na IT0008 v module PA 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov 
Tarifný stupeň Od - Do 

• Výber tarifnej skupiny 

• Ak je tarifný stupeň definovaný už priamo pri výbere Tarifnej skupiny, tak sa vyplní 
automaticky 

• Prepojenie na IT0008 v module PA 
Rozhodujúci dátum pre zobrazenie 
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• K tomuto dátumu sa zobrazuje čiastka prislúchajúca k platovej triede (napríklad ak by bola 
medzičasom valorizácia) 

Časová jednotka 

• Časová jednotka pre odmenu pre zobrazenie 
 
Upozornenie! 
V prípade, že bude v poliach Tarifná skupina a Tarifný stupeň stanovený rozsah rozdielnych hodnôt, 
tak sa do vybraných systémov pošle len jedna hodnota (tá najnižšie zadaná). Napríklad systém CISŠS 
očakáva len jednu hodnotu a nie interval). 

8.4.2 Špecifiká IT1005 

Prepojenie na PA 
Pri zakladaní IT0008 v module PA sa hodnoty z tohto infotypu dotiahnu do infotypu 0008 Základné 
mzdy. Tieto hodnoty budú len navrhované, to znamená, že ich personalista bude môcť zmeniť.  
 
Napríklad: 
Plánované miesto 249 má založený Infotyp 1005 nasledovne ako je zobrazené nižšie na obrázku. 
 

 
 
Pri založení infotypu 0008 sa dotiahnu hodnoty z infotypu 1005, avšak môžu byť editovateľné.  
 

 
 
Založenie intervalu 
V prípade, ak používateľ nezadá žiadnu hodnotu Tarifnej skupiny (prípadne Tarifného stupňa) systém 
automaticky doplní celý interval hodnôt. 
 
Napríklad 
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8.5 Infotyp 1007 – Neobsadené miesto 

Infotyp existuje pre objekt plánované miesto. Pomocou infotypu sa definuje, či ide o obsadené alebo 
neobsadené plánované miesto. Na základe tohto Infotypu je možné získať prehľad všetkých voľných 
(neobsadených) plánovaných miest. Obsadenosť je maximálne 100%. 
 

 
 
Obsadenosť plánovaného miesta je riadená z modulu HR-PA pri zakladaní IT0001 - ak je osoba 
priradená na plánované miesto, zapíše sa obsadenosť miesta a založí sa väzba medzi S --> P. Ak je 
ukončené priradenie osoby na plánované miesto, zapíše sa, že je miesto neobsadené a následne je 
možné ho obsadiť inou osobou. 
 
Príklad 
Pri prijímaní zamestnanca sa systém spýta na vymedzenie neobsadeného miesta. 
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Pokiaľ sa označí možnosť Áno, neobsadené miesto sa vymedzí a založí sa Infotyp 1007 ako obsadené 
miesto od takého dátumu, od akého bol prijatý zamestnanec na toto miesto. 
 

 
 
Súčasne sa založí do IT1001 väzba A008 medzi týmto plánovaným miestom a prijímanou osobou. 
 

 
 
Upozornenie! 
Obsadenosť plánovaného miesta sa posudzuje podľa zadania v IT1007. Táto informácia sa odosiela do 
ostatných systémov. Z tohto IT sa bude čerpať pri odosielaní voľných pracovných miest na obsadenie 
do registrov. 

8.5.1 Polia IT1007 

Infotyp sa skladá z nasledujúcich polí: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Určené na obsadenie 

• Ak je označená táto možnosť systém vyhodnotí, že je plánované miesto neobsadené 
Obsadené/odložené 

• Ak je označená táto možnosť, systém vyhodnotí, že je plánované miesto obsadené 

8.6 Infotyp 1008 - Atribúty priradenia účtov 

Infotyp je možné založiť pre organizačnú jednotku. Je dôležitým identifikátorom v strome organizačnej 
štruktúry. Pre správne fungovanie modulu HR OM je dôležité, aby minimálne najvyššie postavená 
organizačná jednotka v organizačnej štruktúre mala priradenie k účtovnému okruhu a personálnej 
oblasti. Údržba tohto infotypu bude v oprávneniach jednotlivých organizáciách v podobe 
štrukturálnych oprávnení na konkrétnu organizačnú štruktúru. 
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Podriadené organizačné jednotky dedia priradenie v IT1008 od najvyššej organizačnej jednotky. Je 
však možné ich čiastočne meniť založením nového záznamu IT1008 na podriadenej organizačnej 
jednotke.  

• Zvolená personálna oblasť a čiastková personálna oblasť má vplyv na návrh zaradenia 
zamestnanca na plánovanom mieste pri zakladaní IT0001 v module PA. 

• Zvolená personálna oblasť má vplyv na návrh skupiny referentov v IT9000 v module OM. 
 
Kontroly: 

• Pokiaľ chceme založiť IT1008 u organizačnej jednotky pre jeden účtovný okruh, ale podriadená 
organizačná jednotka už má priradenie v IT1008 k inému účtovnému okruhu, systém založenie 
nedovolí a vypíše hlásenie: 

 
• Pokiaľ chceme založiť IT1008 u organizačnej jednotky pre jeden účtovný okruh, ale podriadená 

organizačná jednotka už má priradenie v IT1001 ku Kmeňovému nákladovému stredisku pre 
iný účtovný okruh, systém založenie nedovolí a vypíše hlásenie: 

 
• Pokiaľ chceme založiť IT1008 u organizačnej jednotky pre jeden účtovný okruh, ale podriadená 

organizačná jednotka už má priradenie v IT1018 k inému účtovnému okruhu a Nákladovému 
stredisku, Infotyp 1008 mi systém dovolí založiť. 

• Pokiaľ chceme založiť Infotyp 1018 u podriadenej organizačnej jednotky k jednému 
účtovnému okruhu, ale vyššia organizačná jednotka má v IT1008 priradenie k inému 
účtovnému okruhu, systém mi založenie nedovolí a vypíše hlásenie: 

 
• Pokiaľ chceme založiť v IT1001 prepojenie na Kmeňové nákladové stredisko z jedného 

účtovného okruhu, pričom vyššia organizačná jednotka má v IT1008 priradenie k inému 
účtovnému okruhu, systém mi založenie povolí. 
 

Upozornenie! 
Najvyššia organizačná jednotka musí mať založený tento Infotyp so správnym účtovným okruhom. 
Pokiaľ je zadaný nesprávny účtovný okruh, nebude možné  

• Správne odoslanie údajov do iných systémov (napríklad CISŠS) 

• Správne priradenie celej organizačnej štruktúry k organizácii, k účtovnému okruhu 

• Správne priradenie Kmeňového nákladového strediska.  
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Na základe priradenia najvyššej organizačnej jednotky k účtovnému okruhu sa načíta správna 
organizačná štruktúra pri správe kompetencií v transakcii ZWFRY_KOMPETENCIE - Správa 
kompetencií. Ak nebude zadaná, tak sa štruktúra nestotožní s účtovným okruhom. 

8.6.1 Polia IT1008 

Infotyp sa skladá z nasledujúcich polí: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Účtovný okruh 

• Zadáva sa ID účtovného okruhu 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov 
Pracovný úsek 

• Zadáva sa ID pracovného úseku, pokiaľ sú v rámci účtovného okruhu definované 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov 
Personálna oblasť 

• Zadáva sa ID personálnej oblasti 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov 
Čiastková personálna oblasť 

• Zadáva sa ID personálnej oblasti 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov 

8.7 Infotyp 1013 - Skupina/okruh pracovníkov 

Infotyp existuje pre objekt plánované miesto. Konkrétne je možné pomocou infotypu určiť, akej 
skupine a okruhu pracovníkov bude patriť zamestnanec, ktorý obsadí dané plánované miesto.  Pri 
zakladaní kmeňových dát zamestnanca v PA (Infotyp 0001) sa bude hodnota navrhovať. Pole okruh 
pracovníkov je v tomto infotype nastavené ako povinné.  
 

 

8.7.1 Polia IT1013 

Infotyp sa skladá z nasledujúcich polí: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Skupina pracovníkov 

• Definuje priradenie plánovaného miesta ku skupine pracovníkov 

• Hodnota sa navrhuje do IT0001 pri jeho založení v module PA pokiaľ je osobné číslo 
integrované s modulom OM 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 
Okruh pracovníkov 

• Definuje priradenie plánovaného miesta k okruhu pracovníkov 
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• Hodnota sa navrhuje do IT0001 pri jeho založení v module PA pokiaľ je osobné číslo 
integrované s modulom OM 

• Pre štátnozamestnanecké miesta sa do CISŠS odosiela hodnota okruhu pracovníkov 

8.7.2 Špecifiká IT1013 

V infotype je zapracovaná kontrola, aby bolo možné vybrať z číselníka okruhov pracovníkov len 
vybrané hodnoty pri skupine pracovníkov 1 - štátna služba. Pre ŠS budú povolené len hodnoty z HR-
PA: 
 

Kód Popis 

01 DŠS vo ver.funkcii 

D1 DŠS VF odmeň.ŠS 

02 DŠS riaditeľa KBR 

03 DŠS štatut.orgán 

04 DŠS veľvyslanec 

05 DŠS odborník ÚČ 

06 DŠS odb.just.stážis. 

07 DŠS podľa §7 ods.8 

08 DŠS štip.prg.anal.k. 

10 DŠS na voľ.ŠZM odb. 

11 DŠS voľ.m.ved.ZC-odb 

SS Stála ŠS 

 
 
Upozornenie! 
V prípade, že je plánované miesto so skratkou ŠS, tak je možné založiť IT1013 len so skupinou 
pracovníkov 1. Systém to porovnáva k dátumu platnosti IT1013 pri jeho zakladaní. 
 
Prepojenie na PA 
Ako bolo už vyššie spomenuté, hodnoty z infotypu 1013 v module OM sa navrhujú v IT0001 pri 
zakladaní záznamu.  
 
Napríklad: 
Plánované miesto 249 má založený Infotyp 1013 nasledovne ako je zobrazené nižšie na obrázku. 

 
 
Pri prijímaní zamestnanca sa do infotypu 0001 dotiahnu hodnoty z tohto infotypu.  
 

 

8.8 Infotyp 1018 - Rozdelenie nákladov 
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Infotyp je možné založiť aj pre objekt organizačná jednotka a aj pre plánované miesto. V Infotype sa 
definuje spôsob rozdelenia mzdových nákladov a podľa tohto zadania sa zúčtovávajú mzdy. 
Rozdelenie nákladov je primárne zakladané pre organizačnú jednotku a plánované miesto ho dedí. 
Niektoré polia sa odvodzujú v závislosti od špecifických podmienok jednotlivých účtovných okruhov. 
 
Podklady pre zadanie nákladového a rozpočtového priradenia zadá personalista na základe podkladov 
z ostatných modulov. 
 

 
 
V Infotype je viditeľné aj Kmeňové nákladové stredisko, ktoré je zapísané v IT1001 ako prepojenie 
medzi O – K. Nemusí byť zapísané priamo na spracovávanej organizačnej jednotke, informácia sa dedí 
z nadriadenej organizačnej jednotky. 
 

 
 
Upozornenie! 
V prípade, že je organizačná štruktúra v IT1008 priradená k  účtovnému okruhu AAAA, systém nedovolí 
založiť IT1018 k inému účtovnému okruhu, len k AAAA. 
 
Upozornenie! 
Všetky organizačné jednotky musia mať založený IT1018, v opačnom prípade môže byť problém 
s dokladom pri zúčtovaní miezd. 

8.8.1 Polia IT1018 

Infotyp sa skladá z nasledujúcich polí: 
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Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Kmeňové nákladové stredisko 

• Len sa v IT1018 zobrazuje z prepojenia nastaveného medzi objektami O a K na danej 
organizačnej jednotke alebo na vyššie postavenej organizačnej jednotke 

Účtovný okruh 

• Zadáva sa ID účtovného okruhu pre potreby zaúčtovania miezd 

• Prepojenie so zúčtovaním miezd 

• Prepojenie s číselníkom modulu FI 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 
Nákladové stredisko 

• Zadáva sa ID nákladového strediska 

• Prepojenie sú zúčtovaním miezd 

• Prepojenie s modulom modulu CO 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 
Zákazka 

• Predstavuje doklad vzniknutý v module SD 

• Prepojenie s modulom SD 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 
Prvok ŠPP 

• Evidencia programu rozpočtu 

• Prepojenie s modulom FM 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 
Fond 

• Evidencia fondu 

• Prepojenie s modulom FM 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 
Finančné stredisko 

• Vnútorné organizačné členenie organizácie z pohľadu rozpočtu.  

• Prepojenie s modulom FM 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 
Funkčná oblasť 

• Funkčná oblasť 

• Prepojenie s modulom FM 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 
Grant 

• Grant 

• Prepojenie s modulom FM 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 
Percentuálna sadzba 

• Eviduje sa percento priradenia k zadanej kombinácii nákladového a rozpočtového priradenia 

• Hodnota je odosielaná do iných systémov. 

8.9 Infotyp 1952 - Adresa budovy 

Adresa budovy je primárne udržiavaná na organizačnej jednotke. V prípade, že plánované miesto má 
odlišnú adresu, je možné pre plánované miesto zadať odlišnú adresu ako má organizačná jednotka. 
Odlišnú adresu je možné udržiavať aj v module PA na osobnom čísle. Priradenie adresy sa vykonáva 
výberom adresy z číselníka. Číselník vytvára modul RE-FX. Dáta adresy sú doťahované aj do formulárov 
PA. 
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Upozornenie! 
Číselník adries udržiava modul RE-FX Správa nehnuteľností. 

8.9.1 Polia IT1952 

V infotype sú udržiavané nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Číslo adresy 

• Väzba na číselník modulu RE-FX 
 
Na základe vybratého čísla adresy sa doplnia polia: 

• Názov a Názov 2 – názov adresy. Ak je dlhší ako je dĺžka prvého riadku (40 znakov), rozdelí sa 
do dvoch polí 

o Hodnota je odosielaná do iných systémov. 

• Ulica – Názov ulice. Dotiahne sa na základe výberu čísla adresy. 
o Hodnota je odosielaná do iných systémov. 

• Číslo domu – Zadané číslo domu. Dotiahne sa na základe výberu čísla adresy. 
o Hodnota je odosielaná do iných systémov. 

• Poštové smerovacie číslo – Zadané PSČ. Dotiahne sa na základe výberu čísla adresy. 
o Hodnota je odosielaná do iných systémov. 

• Mesto – Zadané mesto. Dotiahne sa na základe výberu čísla adresy. 
o Hodnota je odosielaná do iných systémov. 

8.10 Infotyp 5585 - Komunikácia (105) 

Do infotypu je zapisované doplňujúce identifikátory pre objekt. Napríklad staré ID plánovaného 
miesta, organizačnej jednotky z pôvodného systému z dôvodu kontroly parametrov plánovaného 
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miesta/organizačnej jednotky pri migráciách ako aj iné identifikátory. Infotyp je prípustný pre 
plánované miesto a organizačnú jednotku.  
 

 

8.10.1 Polia IT5585 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Subtyp 

• subtyp 9000 - Staré ID plan. miesta 
o platný pre objekt S 
o založený automaticky pri migrácii 
o ID systému – vypĺňa sa hodnotou účtovného okruhu 
o Dlhá ID/číslo – vypĺňa sa hodnotou starého ID plánovaného miesta z pôvodného 

systému 

• subtyp 9001 - Staré ID org. jednotky 
o platný pre objekt O 
o založený automaticky pri migrácii 
o ID systému – vypĺňa sa hodnotou účtovného okruhu 
o Dlhá ID/číslo – vypĺňa sa hodnotou starého ID organizačnej jednotky z pôvodného 

systému 

8.11 Infotyp 9000 - Referenti 

Prostredníctvom infotypu je možné na úrovni organizačnej jednotky prideliť k: 

• Skupine referentov 

• Personálnemu referentovi 

• Referentovi pre časovú evidenciu 

• Referentovi zúčtovania 
Informácie sa preberajú do IT0001 v module HR-PA a následne budú využívané v dochádzke. 
 
Pole Skupina je automaticky prednavrhnuté podľa hodnoty v poli Personálna oblasť v infotype 1008, 
ktorý je založený na danej organizačnej jednotke (nie na vyššie postavenej organizačnej jednotke, 
z vyššej sa informácia nedoťahuje). Používateľ túto prednastavenú hodnotu môže podľa potreby 
zmeniť.  
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8.11.1 Polia IT9000 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Skupina 

• Hodnota personálnej oblasti, ktorá sa preberá z IT1008 na rovnakej organizačnej jednotke 
Personálny referent 

• Odporúčaná hodnota personálneho referenta pre organizačnú jednotku 

• Hodnota sa preberá do IT0001 modulu PA 
Referent časovej evidencie 

• Odporúčaná hodnota referenta časovej evidencie pre organizačnú jednotku 

• Hodnota sa preberá do IT0001 modulu PA 
Referent zúčtovania 

• Odporúčaná hodnota referenta pre zúčtovanie pre organizačnú jednotku 

• Hodnota sa preberá do IT0001 modulu PA 
 
Hodnoty sú preberané v IT0001 v module PA pri zakladaní záznamu. 
 

 

8.12 Infotyp 9051 - Opis štátnozamestnaneckého miesta  
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Do infotypu sú zapisované údaje potrebné pre Opis štátnozamestnaneckého miesta, ktoré súčasne 
slúžia ako podklad pre RŠZM a pre reporting. Infotyp je využívaný pre plánované miesto. 
 

 
 
Pokiaľ je zvolená možnosť Iný vedúci štátny zamestnanec v poli Vedúca funkcia ŠZ, dynamicky sa objaví 
textové pole na 80 znakov, kde sa vpisuje názov funkcie, ktorý sa odosiela do CISŠS. 
 

 
 

Po zvolení Najnáročnejšej činnosti alebo Ďalšej činnosti sa objaví informačné okno , ktoré po 
kliknutí zobrazí celý názov činnosti. 
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8.12.1 Polia IT9051 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Funkcia ŠZ 

• výber z číselníka funkcií pre štátnozamestnanecké miesto 

• dáta sú odosielané do CISŠS 

• vstupuje do formuláru pre Opis štátnozamestnaneckého miesta 
Vedúca funkcia ŠZ 

• výber z číselníka vedúcich funkcií pre štátnozamestnanecké miesto 

• dáta sú odosielané do CISŠS 

• vstupuje do formuláru pre Opis štátnozamestnaneckého miesta 
Odbor štátnej služby 

• výber z číselníka pre Odbor štátnej služby 

• dáta sú odosielané do CISŠS 

• vstupuje do formuláru pre Opis štátnozamestnaneckého miesta 
Miesto odborníka dočasne potrebného na plnenie úloh štátnej služby 

• označí sa checkbox ak miesto spĺňa podmienku 

• dáta sú odosielané do CISŠS 

• vstupuje do formuláru pre Opis štátnozamestnaneckého miesta. Ak je chcekbox vyplnený, do 
formuláru sa zapíše slovo ÁNO. 

Najnáročnejšia činnosť 

• V prvom kroku sa vyberie legislatívny rámec najnáročnejšej činnosti a v druhom kroku sa 
dynamicky definuje číselník. Možnosť zadania maximálne 4 možností.  

• dáta sú odosielané do CISŠS 

• vstupuje do formuláru pre Opis štátnozamestnaneckého miesta 
Ďalšia činnosť 

• V prvom kroku sa vyberie legislatívny rámec najnáročnejšej činnosti a v druhom kroku sa 
dynamicky definuje číselník . Možnosť zadania maximálne 4 možností.  

• dáta sú odosielané do CISŠS 

• vstupuje do formuláru pre Opis štátnozamestnaneckého miesta 
Požiadavky podľa osobitného predpisu podľa § 38 ods. 2 písm. c) 

• Textové pole na max 80 znakov 

• dáta sú odosielané do CISŠS 
Požiadavky určené služobným úradom podľa § 38 ods. 2 písm. c) 

• Textové pole na max 80 znakov 

• dáta sú odosielané do CISŠS 

8.12.2 Špecifiká IT9051 

Kontroly: 
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• Infotyp nie je možné uložiť pokiaľ nie je vyplnená aspoň jedna hodnota, resp. pokiaľ nie sú 
vyplnené všetky povinné polia infotypu. 

• V poli Odbor ŠS nemôžu existovať 2 rovnaké hodnoty. Infotyp sa neuloží a vypíše hlásenie 

 
• V poliach pre Najnáročnejšiu a Ďalšiu činnosť nemôžu existovať 2 rovnaké hodnoty. Infotyp sa 

neuloží a vypíše hlásenie  

• V poliach pre Najnáročnejšiu a Ďalšiu činnosť musia byť vpísané záznamy od prvého riadku. 

V opačnom prípade systém vypíše hlásenie  

• V infotype pre výber Najnáročnejšej činnosti používateľ musí zvoliť najskôr Legislatívny rámec 
a až potom Legislatívnu položku. V opačnom prípade systém vypíše hlásenie 

 

8.13 Infotyp 9052 - Opis pracovného miesta 

V infotype je udržiavaná informácia o priradení plánovaného miesta ku katalógu pracovných činností.  
Pri práci s Infotypom je v prvom kroku potrebné vybrať katalóg, podľa ktorého plánované miesto 
vykonáva pracovnú činnosť. Pri práci s Infotypom je potrebné dodržať postupnosť pri výbere 
jednotlivých hodnôt – začína sa výberom hodnoty Katalóg, pokračuje sa na Odvetvie, Platovú triedu 
atď. Každý ďalší výber závisí od zvolenej predchádzajúcej hodnoty. 
 

 
 
V infotype sú spracované podklady z Nariadenia vlády 341/2004. a z prílohy zákona 564/2001 Z. z. 
 
Výber hodnoty katalógu 
Najprv zvolíte typ Katalógu, v ktorom sa daná pracovná činnosť nachádza 

• pokiaľ ide o pracovnú činnosť s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom 
záujme, vyberiete Katalóg A 

• pokiaľ ide o pracovné činnosti remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou 
fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, vyberiete Katalóg B 

Následne zvolíte Odvetvie, v ktorom sa daná pracovná činnosť nachádza. Odvetvia predstavujú 
jednotlivé časti vybraného Katalógu.  
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Napr. 

 
 

Po odvetví definujete Platovú triedu pracovnej činnosti podľa Nariadenia vlády 341/2004. 
Napr. 

 
 
Následne zvolíte Vzdelanie potrebné pre danú pracovnú činnosť, ktoré je definované v Nariadení 
vlády 341/2004. V prípade, ak sa pre danú skupinu činností vzdelanie neudáva a je rozdelené iným 
spôsobom, vyberte jedinú možnosť „vzdelanie nie je ustanovené“. 
Napr. 

 
 

Ďalej vyberiete Legislatívne poradie, ktoré vychádza z Nariadenia vlády 341/2004 a predstavuje číslo 
vedľa pracovnej činnosti. 
Napr. 

 
 
Pokiaľ ste zvolili typ Katalógu B, tak do pracovnej činnosti zadávate aj hodnoty Okruh a Poradové číslo. 
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• Pole Okruh predstavuje oblasť, v ktorej sa daná pracovná činnosť nachádza z Nariadenia 
vlády 341/2004. Nachádza sa len pri niektorých odvetviach pracovných činností, najmä tam, 
kde nie je uvedené vzdelanie. 

• Ako posledné pole zvolíte Poradové číslo. Keďže pri vyskladaní niektorých pracovných 
činností sa stalo, že nemali jedinečné označenie (napr. existovali 2 rozdielne pracovné 
činnosti s rovnakým kódom), tak sa pridalo toto pole, aby každá činnosť mala svoje jedinečné 
označenie. Číslo udáva len to, v akom poradí sa daná činnosť v nariadení publikuje. 

 
Existuje viac spôsobov zadávania: 

• Vpísaním hodnôt priamo do polí – hodnoty jednotlivých polí je potrebné vyhľadať v reporte 
s transakciou ZHRPD_PCINNOST_VIEW - Zobrazenie pracovných činností 

• Postupným vyhľadávaním – príklad 1 uvedený nižšie 

• Čiastočným vpísaním hodnôt a čiastočným vyhľadávaním – príklad 2 uvedený nižšie. 
 
Príklad 1 s postupným vyhľadávaním 
Príklad založenia pracovnej činnosti z Nariadenia vlády 341/2004, ktorá je vyznačená nižšie na 
obrázku: 
 

 
 
Postup je nasledovný: 

• V Nariadení vlády 341/2004 zistíte, že sa činnosť nachádza v katalógu pre fyzické práce 
a teda vyberáte v infotype Katalóg B 

 
 

• Ďalej z Nariadenia vlády 341/2004 zistíte, že sa táto činnosť nachádza v Odvetví 16. 
Samospráva (vyšší územný celok a obec) a spadá pod platovú triedu 01.V infotype zvolíte 
Odvetvie 16 a platovú triedu 01 

 
  

• V Nariadení vlády 341/2004 v Katalógu B sa označenie Vzdelania, do ktorého sú zaradené 
pracovné činnosti, nachádza pod pojmom Kvalifikačné predpoklady. Pri pracovnej činnosti, 
ktorú chcete založiť sa v Nariadení vlády 341/2004 nachádza, že sa Kvalifikačné predpoklady 
neustanovujú a teda pre vzdelanie vyberiete možnosť 01 – vzdelanie nie je ustanovené. 



 
 
 
 

   

 
CES_M03_Prirucka_Organizacny manazment_v1.0 Strana 95 z 260 

 

 
 

• V ďalšom kroku zvolíte Legislatívne poradie, ktoré predstavuje číslo vedľa pracovnej činnosti 
v Nariadení vlády 341/2004. – zvolíte 02 

 

 
 

• Keďže vyberáte pracovnú činnosť z Katalógu B, tak je potrebné zvoliť hodnotu v poli Okruh. 
Okruh predstavuje oblasť v Nariadení vlády 341/2004, do ktorej je daná činnosť zaradená. 
V Nariadení vlády vidíte, že sa daná činnosť nachádza v Okruhu Ďalšie pracovné činnosti 
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• Keďže existovali viaceré pracovné činnosti, ktoré mali takéto isté označenie (vyskladané z polí 
Katalóg, Odvetvie, Platová trieda, Vzdelanie, Legislatívne poradie a Okruh), tak sa do 
označenia pracovnej činnosti pridala hodnota Poradové číslo, ktorá tieto činnosti od seba 
odlišovala. Vyskytuje sa len v špecifických prípadoch. 

o  v infotype sa preto pri poslednom poli Legislatívne poradie po stlačení matchkódu 
ponúknu na výber 2 pracovné činnosti, ktoré sa budú odlišovať práve touto 
poslednou hodnotou.  

 

 
 
Po zadaní všetkých hodnôt sa v poslednom poli s názvom Pracovná činnosť založí kód pracovnej 
činnosti, za ktorých je ikona s plným znením pracovnej činnosti. 
 

 
 
Príklad 2 s čiastočným vpísaním hodnôt a čiastočným vyhľadávaním 
V tomto prípade viete z legislatívy, že vyberáte činnosť z katalógu pre fyzickú prácu, v odvetví 16, pre 
platovú triedu 01 a viete, že pri činnosti je poradové číslo 02. Tieto hodnoty zadáme do Infotypu. 
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Následne kliknite do poľa pre Vzdelanie a vyberiete jednu z možností. 
Znovu zvolíte legislatívne poradie 02 a vyberiete Okruh a poradové číslo. 

8.13.1 Polia IT9052 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Katalóg  

• Výber typu katalógu. Používateľ má na výber z dvoch typov katalógov – A (pre duševnú 
činnosť) alebo B (pre fyzickú činnosť). 

• Na základe priradenia ku katalógu systém automaticky vyberie príslušný formulár pre Opis 
pracovného miesta. 

Odvetvie 

• Jemnejšie členenie katalógu podľa rezortov, odvetví alebo skupín odvetví 
Platová trieda 

• Platová trieda 
Vzdelanie 

• Zastúpenie požadovaného vzdelania pre pracovnú činnosť 

• V prípade, že nie je vzdelanie v legislatíve uvedené, je potrebné vybrať „vzdelanie nie je 
ustanovené“. 

Legislatívne poradie 

• Predstavuje číslo, ktoré sa v nariadení nachádza bezprostredne pri texte pracovnej činnosti. 
Okruh 

• Predstavuje oblasť, v ktorej sa daná pracovná činnosť nachádza 
Poradové číslo 

• Poradové číslo položky v katalógu. Toto pole bolo pridané, aby mali všetky činnosti jedinečné 
označenie.  

Pracovná činnosť 

• Kód z katalógu pracovných činností vyskladaný z jednotlivých položiek. Výsledný kód bude na 
zobrazenie. 

• Ikona Zobrazenie textu umožní zobrazenie celého textu pracovnej činnosti v samostatnom 
okne. 

• Text sa doťahuje do formuláru Opis pracovného miesta do časti Hlavná činnosť. 

8.13.2 Špecifiká IT9052 

Kontroly: 
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• Infotyp nie je možné uložiť pokiaľ nie je vyplnená aspoň jedna hodnota, resp. pokiaľ nie sú 
vyplnené všetky povinné polia infotypu. 

• Pri zakladaní infotypu je potrebné vypĺňať polia postupne od vrchu nadol tak, aby spolu 
vytvorili označenie pre pracovnú činnosť. Pokiaľ nebudeme vypĺňať polia postupne, systém na 

to upozorní hlásením  

• Pre Katalóg A sa nevypĺňa hodnota Okruh ani Poradové číslo. Tieto polia sa automaticky 
„vyšedia“, pokiaľ je na začiatku zvolený Katalóg A 

 

8.14 Infotyp 9053 - Kvalifikačné predpoklady 

V Infotype 9053 sú evidované údaje týkajúce sa vzdelania, požadovaných kvalifikácií a požadovanej 
praxe na plánovanom mieste.  
 

 

8.14.1 Polia IT9053 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Požadované vzdelanie 

• výber z číselníka vzdelaní, ktorý je rovnaký ako číselník HR-PA v IT0022 (číselník Treximy) 
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• Povinné pole.  

• Pri štátnozamestnaneckom mieste je hodnota odosielaná do CISŠS. 

• Hodnota vstupuje do OPM aj do OŠZM 
Študijný odbor 

• Sústava študijných odborov podľa vyhlášky 244/2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky 

• výber z číselníka študijných odborov, ktorý je rovnaký ako číselník HR-PA v IT0022.  

• Hodnota vstupuje do OŠZM 

• Pri štátnozamestnaneckom mieste je hodnota odosielaná do CISŠS. 
Osobitný kvalifikačný predpoklad 

• Textové pole na max 80 znakov. 

• Pri štátnozamestnaneckom mieste je hodnota odosielaná do CISŠS. 

• Hodnota vstupuje do OPM. 
Odborná prax – typ  

• text k typu praxe na max 40 znakov.  

• Pri štátnozamestnaneckom mieste je hodnota odosielaná do CISŠS. 

• Hodnota vstupuje do OŠZM.  
Odborná prax – trvanie 

• hodnota zadávaná číslom na 2 desatinné miesta.  

• Hodnota vstupuje do OŠZM. 

• Pri štátnozamestnaneckom mieste je hodnota odosielaná do CISŠS. 
Odborná prax – jednotka 

• výber z možností rokov/mesiacov.  

• Pri štátnozamestnaneckom mieste je hodnota odosielaná do CISŠS. 

• Hodnota vstupuje do OŠZM. 

8.14.2 Špecifiká IT9053 

Kontroly: 

• V poliach pre Študijný odbor nemôžu existovať 2 rovnaké hodnoty. Infotyp sa neuloží a vypíše 

hlásenie  

8.15 Infotyp 9054 - Práca v zahraničí 

V prípade potreby evidencie ukazovateľov pre organizačnú jednotku alebo pre plánované miesto 
vykonávajúce činnosť v zahraničí, je vytvorený samostatný IT9054.  
 
Ak je Infotyp založený na organizačnej jednotke a na plánovaných miestach sedia osobné čísla, ktoré 
sú priradené k čiastkovej personálnej oblasti 9999 a ktoré majú príslušný mzdový druh, tak sa im mzda 
prepočítava týmto koeficientom. V prípade, ak má tento Infotyp založené len plánované miesto, tak 
sa príslušným koeficientom prepočítava mzda len zamestnancovi na tomto plánovanom mieste, pokiaľ 
má zadaný príslušný mzdový druh a je priradený k čiastkovej personálnej oblasti 9999. 
 
Vhodné je, aby mala organizačná jednotka priradenie k čiastkovej personálnej oblasti 9999 v Infotype 
1008. 
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8.15.1 Polia IT9054 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Štát 

• výber z číselníka štátov 
Región 

• výber z číselníka regiónov 
Kľúč príjemcu 

• výber z číselníka kľúčov príjemcov. Previazaný na štandardný číselník kľúčov príjemcov v 
module HR-PY 

Hlavná mena 

• výber zo štandardného číselníka SAP 
Doplnková mena 

• výber zo štandardného číselníka SAP 
Platový koeficient ŠS 

• zápis čísla s max. 8 desatinnými miestami. Pri poli sa nachádza informačné okno o možnosti 

rozsahu znakov v poli   

• koeficientom bude prepočítaná mzda zamestnanca v skupine pracovníkov 1 so zaradením do 
čiastkovej personálnej oblasti 9999 

Platový koeficient VZ 

• zápis čísla s max. 8 desatinnými miestami. Pri poli sa nachádza informačné okno o možnosti 

rozsahu znakov v poli  

• koeficientom bude prepočítaná mzda zamestnanca v skupine pracovníkov 2 so zaradením do 
čiastkovej personálnej oblasti 9999 a s priradením okruhu pracovníkov V1, V2, V3 a V4 

Platový koeficient VZ pre pedagogického a odborného zamestnanca 
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• zápis čísla s max. 8 desatinnými miestami. Pri poli sa nachádza informačné okno o možnosti 

rozsahu znakov v poli  

• koeficientom bude prepočítaná mzda zamestnanca v skupine pracovníkov 2 so zaradením do 
čiastkovej personálnej oblasti 9999 a s priradením okruhu pracovníkov V5 a V6 

Platový koeficient pre osobnostnú stupnicu učiteľov VŠ, výskum a vývoj 

• zápis čísla s max. 8 desatinnými miestami. Pri poli sa nachádza informačné okno o možnosti 

rozsahu znakov v poli  

• koeficientom bude prepočítaná mzda zamestnanca v skupine pracovníkov 2 so zaradením do 
čiastkovej personálnej oblasti 9999 a s priradením okruhu pracovníkov V7 a V8 

8.15.2 Špecifiká IT9054 

Kontroly: 

• Infotyp nie je možné uložiť pokiaľ nie je vyplnená aspoň jedna hodnota, resp. pokiaľ nie sú 
vyplnené všetky povinné polia infotypu. 

• Polia pre Platové koeficienty majú rozsah maximálne 12 znakov s maximálne 8 desatinnými 
miestami. V prípade, že sa zadá iné číslo, ako je požadované, systém vypíše štandardné 

hlásenie  

8.16 Infotyp 9055 - Atribúty plánovaného miesta 

Zoznam jednoduchých atribútov/príznakov na plánovanom mieste. V prípade označenia atribútu, 
plánované miesto hodnotu spĺňa a v prípade neoznačenia ju nespĺňa.  
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8.16.1 Polia IT9055 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Analytická kapacita 

• Hodnota sa odosiela do CISŠS 
Miesto Profesionálneho náhradného rodiča 
Projektové plánované miesto (národné projekty, projekty EÚ) 

• Označené pole sa nezapočítava do limitov 

• Miesto je možné detailnejšie špecifikovať popisom (Názov projektu mimo EÚ) 
Miesto pre aktívnu zálohu 
Príznak, že štátnu službu môže vykonávať len štátny občan SR 

• Hodnota odosielaná do CISŠS 
Preukázanie bezúhonnosti 

• Hodnota odosielaná do CISŠS 
Miesto ako Dobrovoľná vojenská príprava 
Rotácia 
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Zdravotný preukaz 
Výkon verejnej funkcie podľa zákona 357/2004 čl.2 

• vstupuje do formuláru pre Opis štátnozamestnaneckého miest do poľa Miesto odborníka 
ústavného činiteľa. Pokiaľ je hodnota v infotype označená, do formuláru sa vpíše slovo ÁNO. 

• Plánované miesto je možné označiť len v prípade, že organizačná jednotka je v IT9100 
priradená k organizačnému útvaru. 

Ovládanie štátneho jazyka 
Práca v zahraničí podľa 151/2010 Z.z. 

• Hodnota odosielaná do CISŠS 
Administratívna kapacita 
Miesto mimoriadnej významnosti 

• Hodnota odosielaná do CISŠS 
Miesto spolufinancované z finančných prostriedkov EÚ 

• vstupuje do formuláru pre Opis štátnozamestnaneckého miesta. Pokiaľ je hodnota v infotype 
označená, do formuláru sa vpíše slovo ÁNO. 

• Hodnota odosielaná do CISŠS 

• Označené pole sa nezapočítava do limitov 
Typ projektu EÚ 

• Zobrazí sa v závislosti od označenia poľa Miesto spolufinancované z finančných prostriedkov 
EÚ 

• Hodnota odosielaná do CISŠS 
Názov projektu EÚ 

• Zobrazí sa v závislosti od označenia poľa Miesto spolufinancované z finančných prostriedkov 
EÚ 

• Hodnota odosielaná do CISŠS 
Miesto vhodné pre absolventa 

• vstupuje do formuláru pre Opis štátnozamestnaneckého miesta. Pokiaľ je hodnota v infotype 
označená, do formuláru sa vpíše slovo ÁNO. 

• Hodnota odosielaná do CISŠS 

8.16.2 Špecifiká IT9055 

Pri označení možnosti Výkon verejnej funkcie podľa zákona 357/2004 Čl. 2 je vykonaná kontrola k 
akému typu útvaru je organizačná jednotka priradená (v IT9100). 

• Ak je organizačná jednotka priradená k typu útvaru, je možné označiť túto možnosť. 

• Ak je priradená k typu org. jednotky, tak nie je možné túto možnosť označiť. 

• Ak nie je organizačná jednotka priradená k žiadnemu typu útvaru, používateľ nevie pole 
označiť a uložiť, dostane hlásenie 

 
Kontroly: 

• Infotyp nie je možné uložiť pokiaľ nie je vyplnená aspoň jedna hodnota, resp. pokiaľ nie sú 
vyplnené všetky povinné polia infotypu. 

8.17 Infotyp 9056 - Platové náležitosti 

V infotype je evidencia požadovaných platových náležitostí na plánovanom mieste. Vyberá sa Typ 
platu a následne aj príplatok. Ak je na plánovanom mieste len evidencia existencie príplatku netreba 
zadávať už žiadne iné súčasti.  
 
Pri mzdovom druhu je možné zadať: 

• Len príplatok 
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• Príplatok a jeho hodnotu s výškou v Eurách alebo percentách 

 
 

• Príplatok a jeho hodnotu v intervale v Eurách alebo v percentách. 

 
 
Číselník príplatkov nie je prepojený s modulom Personalistika.  
 
V prvom kroku používateľ vyberie typ platu, z ktorého sa majú príplatky vyberať. V závislosti od výberu 
bude mať možnosť vyberať z príplatkov. 

• Ak bude v poli vybratý príplatok bez ďalších údajov, znamená to, že na plánovanom mieste je 
nárok. 

• Ak bude v poli vybratý príplatok a zapísaná aj hodnota Od, tak musí byť vybratá aj jednotka. V 
takomto prípade na osoba na plánovanom mieste presne stanovaný nárok. 

• Ak bude pri príplatku evidovaná aj hodnota v poli Od aj v poli Do bude nutné vybrať aj 
jednotku. Jednotky musia byť identické. 
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V prípade, ak nebude postačovať preddefinovaný počet riadkov, je možné pridávať/odoberať ďalšie. 
 

 

8.17.1 Polia IT9056 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Plat 

• Povinné pole 
Príplatok 

• Výber je závislý na zvolenej hodnote poľa Plat 
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• Podmienené zadávanie hodnôt 

8.17.2 Špecifiká IT9056 

Kontroly: 

• Pole Plat je povinné pole. 

• Pokiaľ nie je vybraný Plat, systém nedovolí vybrať hodnotu v poli Príplatok. Vypíše hlásenie 

 
• V poli Do musí byť hodnota vyššia ako v polia Od, inak systém vypíše hlásenie 

 
• Nie je dovolené uložiť rovnaký príplatok viackrát 

 

8.18 Infotyp 9060 - Iné vlastnosti PLM 

Infotyp slúži na evidenciu doplňujúcich vlastností plánovaných miest vyplývajúcich z potreby väčšieho 
množstva organizácií. 
 

 

8.18.1 Polia IT9060 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Plánovaná hodnosť – podľa zákona 

• Výber z číselníka zákonov definujúcich hodnosť 
Plánovaná hodnosť – hodnosť  
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• Výber z číselníka hodností priradených k zákonom 

• Hodnoty sú závislé na výbere legislatívy v predchádzajúcom poli 
Kategória pre výstroj – podľa zákona 

• Výber z číselníka legislatívnych rámcov definujúcich výstroj 
Kategória pre výstroj – výstrojná trieda 

• Výstrojná trieda pre plánované miesto - výber z číselníka 

• Hodnoty sú závislé na výbere legislatívy v predchádzajúcom poli 
Pracovné hodiny do týždňa 

• Zadáva sa maximálne dvojmiestnym číslom s dvomi desatinnými miestami 
Pracovný úväzok v % 

• pracovný úväzok vyjadrený v percentách. Zadáva sa maximálne 3 miestnym číslom s dvomi 
desatinnými číslami 

Stupeň riadenia – legislatívny rámec 

• Legislatívny rámec pre stanovenie stupňa riadenia. Výber z číselníka 
Stupeň riadenia – legislatívna položka 

• Výber z číselníka stupňov riadenia 

• Hodnoty sú závislé na výbere legislatívy v predchádzajúcom poli 
Osobné ochranné pracovné pomôcky 

• Výber z číselníka Osobných ochranných pracovných pomôcok 

8.18.2 Špecifiká IT9060 

Kontroly: 

• Infotyp nie je možné uložiť pokiaľ nie je vyplnená aspoň jedna hodnota, resp. pokiaľ nie sú 
vyplnené všetky povinné polia infotypu. 

• V infotype pre výber Plánovanej hodnosti používateľ musí zvoliť najskôr zákon a až potom 
hodnosť. V opačnom prípade systém vypíše hlásenie 

 
• V infotype pre výber Kategórie pre výstroj používateľ musí zvoliť najskôr zákon a až potom 

výstrojnú triedu. V opačnom prípade systém vypíše hlásenie  

 
• V infotype pre výber Stupňa riadenia používateľ musí zvoliť najskôr legislatívny rámec a až 

potom legislatívnu položku. V opačnom prípade systém vypíše hlásenie  

 

8.19 Infotyp 9070 - evidencia na plánovanom mieste 

Do infotypu si môže každá organizácia (účtovný okruh) dať zapracovať špecifický číselník, ktorý bude 
využívať na delenie a evidenciu plánovaných miest. Číselník bude teda odvodený od účtovného 
okruhu. V prípade, že bude platný pre všetky organizácie, bude na mieste personálnej oblasti zadaný 
znak *. 
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Podľa toho, k akej personálnej oblasti je daná organizačná jednotka (na ktorej sa plánované miesto 
nachádza) priradená v infotype 1008, sa navrhnú príslušné číselníky. 
 
Preddefinovaných je 10 riadkov na zaevidovanie vlastností PLM. Bude však možné ich dopĺňať 

pomocou znakov . 
 
Príklad 
Pre personálne oblasti spadajúce do kapitoly 13 je možnosť priradiť plánované miesto v rámci rozpisu 
miest. 
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8.19.1 Polia IT9070 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Číselník 

• Výber číselníka podľa potreby organizácie 
Hodnota 

• Výber z číselníka organizácie 

8.20 Infotyp 9100 - Pomocné indexy OJ 

V Infotype sa nachádza evidencia pomocných vlastností organizačnej jednotky. Vybrané hodnoty sú 
odosielané do CISŠS. Každá organizačná jednotka služobného úradu by mala mať priradenie 
k Organizačnému útvaru. 
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8.20.1 Polia IT9100 

V infotype sú evidované nasledujúce polia: 
Platnosť Od – Do 

• Definuje dátum platnosti záznamu 
Špecifické postavenie org. útvaru 

• možnosť zakliknutia checkboxom.  

• Informácia je odosielaná do CISŠS 
Názov osobitného predpisu 

• Zobrazenie poľa je závislé na označení organizačnej jednotky – Špecifické postavenie 
organizačného útvaru 

• Informácia je odosielaná do CISŠS 

• Zadáva sa text na 80 znakov 

• Hodnota sa doplní do formuláru Opis pracovného miesta 
Typ organizačného útvaru – Typ útvaru 

• výber z číselníka matchkódom.  

• Výber z číselníka bude odosielaný do CISŠS 
Typ organizačného  útvaru – zameranie 

• výber z číselníka matchkódóm. 
Typ organizačnej jednotky 

• výber z číselníka matchkódóm. 
Odbor pre výskum 

• výber z číselníka matchkódóm. 

8.20.2 Špecifiká IT9100 

Organizačnú jednotku je možné priradiť buď k Typu organizačného útvaru alebo k Typu organizačnej 
jednotky. Akonáhle používateľ vyberie jednu z možností, tak tú druhú už nebude vedieť priradiť. Pri 
služobných úradoch sa vyberá priradenie k Typu organizačného útvaru. 
 
V prípade označenia organizačnej jednotky ako Špecifické postavenie organizačného útvaru, je 
možnosť jeho priradenia aj k Typu organizačného útvaru. 
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Kontroly: 

• Infotyp nie je možné uložiť pokiaľ nie je vyplnená aspoň jedna hodnota, resp. pokiaľ nie sú 
vyplnené všetky povinné polia infotypu. 

• Pokiaľ je označená hodnota Typ organizačného útvaru, je povinné vyplnenie poľa Zameranie, 

inak systém vypíše hlásenie  

• Nie je možné priradenie organizačnej jednotky súčasne aj k Typu org. útvaru aj k Typu org. 
jednotky. V takomto prípade systém vypíše hlásenie  

 
• Pri zakliknutí poľa Špecifické postavenie org. útvaru sa dynamicky zobrazí pole Názvu 

osobitného predpisu na max 80 znakov. 

 
 
Prepojenia: 

• Typ útvaru – pokiaľ je pole vyplnené vstúpi do formuláru pre Opis pracovného miesta do poľa 
Organizačný útvar. Odosiela sa do CISŠS. 

• Typ organizačnej jednotky - pokiaľ je pole vyplnené vstúpi do formuláru pre Opis pracovného 
miesta do poľa Organizačný útvar 

8.21 Infotyp 9170 - Špecifická evidencia OJ 

Do infotypu si môže každá organizácia zapracovať špecifický číselník, ktorý bude využívať na delenie a 
evidenciu na organizačnej jednotke. Číselník bude teda odvodený od personálnej oblasti. V prípade, 
že bude platný pre všetky organizácie, bude na mieste personálnej oblasti zadaný znak *. 
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Podľa toho, k akej personálnej oblasti je daná organizačná jednotka priradená v infotype 1008, sa 
navrhnú príslušné číselníky. 
 
Preddefinovaných je 10 riadkov na zaevidovanie vlastností PLM. Je však možné ich dopĺňať pomocou 

znakov . 
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9 Kvalifikácie 

Plánované miesto a aj Funkcia môžu byť charakterizované aj prostredníctvom doplňujúcich informácií 
v podobe kvalifikácií. Kvalifikácia je samostatný objekt, ktorý má svoje vlastnosti a prepojenie medzi 
týmito objektami je viditeľné v prepojeniach v IT1001. Údržba prepojení sa vykonáva aj v module 
Vzdelávanie. 
 
Vybrané kvalifikácie prepojené s plánovaným miestom vstupujú do opisov a súčasne sú tieto 
informácie odosielané do CISŠS. Pre štátnozamestnanecké miesto je dôležité  

• priradenie požadovaných jazykových kvalifikácií a súčasne aj ich úroveň 

• priradenie zdravotnej spôsobilosti (kategória prác z hľadiska zdravotného rizika 1, 2, 3 alebo 
4) 

• priradenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností 

• priradenie oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a súčasne aj 
úroveň (Vyhradené, Dôverné, Tajné a Prísne tajné) 

9.1 Pracovná plocha – transakcia PPPM 

V roly HROM sú v časti Organizačný manažment/Údržba/Kvalifikácie umiestnené transakcie na správu 
prepojenia kvalifikácií a na zobrazenie priradených kvalifikácií. Postup pridelenia kvalifikácie je 
obdobný pre oba objekty (aj pre S – plánované miesto aj pre C -funkciu). 
 
Pracovná plocha sa skladá z viacerých častí. V ľavej časti je oblasť na vyhľadávanie objektov (v hornej 
časti na zadanie podmienok a v spodnej časti na zobrazenie vyhovujúcich objektov) rovnako ako 
v transakcii PPOME, kde je to podrobne popísané. 
 
Pracovná plocha sa skladá z nasledujúcich častí: 

1. Rozhodujúci dátum na priradenie kvalifikácie 
2. Oblasť vyhľadávania  
3. Ikony na prácu s kvalifikáciami 
4. Hlavička - identifikácia objektu, ku ktorému priraďujeme kvalifikáciu 
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Upozornenie! 
Rola pre modul HROM umožňuje vykonávať v transakcii len nevyhnutný počet výkonov. Všetky ostatné 
oprávnenia sú v roliach pre Vzdelávanie. 

9.2 Určenie dátumu 

Rovnako ako v transakcii PPOME je na pracovnej ploche obrazovky rozhodujúci dátum, ktorý sa 
pokladá za začiatok platnosti vykonaných zmien. 
 

Používateľ klikne na ikonu Dátum  a v samostatnom okne uvedie počiatočný dátum platnosti. Od 
tohto dátumu budú platiť vykonané a uložené zmeny. 

9.3 Hlavička 

Pri štandardnom zobrazení sa v hlavičke objektu, s ktorým sa pracuje zobrazujú len názvy a označenia. 
Niekedy je vhodnejšie používať aj zobrazenie jednoznačných identifikátorov objektov (ID objektu). Pre 
vyvolanie zobrazenia ID objektu kliknite v horizontálnom menu na Náhľad/Kľúč zapnúť. 

 
V hlavičke sa zobrazí aj číselná identifikácia objektov. 
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Ak chcete vypnúť toto zobrazenie, kliknite znovu na Náhľad/Kľúč vypnúť. Zostane jednoduché 
zobrazenie hlavičky. 
 

 

9.4 Priradenie kvalifikácie 

V spodnej časti obrazovky je sada ikon na prácu s priradením kvalifikácie. Postup priradenia je 
nasledovný. 

• Vyberiete objekt, ku ktorému chcete priradiť kvalifikáciu (plánované miesto) a dvojklikom ho 
zobrazíte v hlavičke. 

• Kliknete na ikonu založenie  

• Otvorí sa kvalifikačný katalóg, kde vyhľadáte kvalifikáciu, ktorú chcete priradiť, označíte ju 
a výber potvrdíte. 
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• Vyberiete požadovanú charakteristiku kvalifikácie 
 

 
 

• Môžete upraviť dátum platnosti kvalifikácie (pokiaľ má platiť napríklad len na určité obdobie). 
 

 
 

• Zmeny uložíte 
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Priradenie kvalifikácie k plánovanému miestu sa zapíše do IT1001 ako prepojenie medzi objektami 
S a Q alebo C a Q (podľa toho, ktorému objektu sa kvalifikácia priradila). 

9.5 Výmaz/vymedzenie priradenia kvalifikácie 

V prípade nesprávneho priradenia kvalifikácie má používateľ možnosť vymazať toto priradenie 

prostredníctvom ikony Výmaz  v spodnej časti obrazovky. Pomocou rovnakej ikony je možné aj 
vymedziť platnosť priradenej kvalifikácie. Či sa akcia zachová ako výmaz alebo ako vymedzenie závisí 
na zvolenom dátume v hornej časti obrazovky. 
 
Pri celkovom výmaze je postup nasledovný: 

• Vyhľadajte objekt, ktorému chcete vymazať priradenie kvalifikácie a dvojklikom premiestnite 
jeho dáta do pravej časti pracovnej plochy. 

• V hornej časti obrazovky nastavíte dátum platnosti od dátumu priradenia kvalifikácie. 
 

 
 

• Označte záznam, ktorý chcete vymazať a kliknite na ikonu výmaz v spodnej časti obrazovky. 

• Uložte 
Záznam sa vymaže od dátumu platnosti priradenia. 
 
Pri vymedzení priradenia kvalifikácie je postup rovnaký, len sa musí nastaviť dátum, odkedy už nemá 
byť kvalifikácia priradená. 
Postup je nasledovný: 

• Vyhľadajte objekt, ktorému chcete vymazať priradenie kvalifikácie a dvojklikom premiestnite 
jeho dáta do pravej časti pracovnej plochy. 

• V hornej časti obrazovky nastavte dátum, od kedy už nemá byť kvalifikácia priradená 
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• Označte záznam, ktorý chcete vymedziť a kliknite na ikonu výmaz v spodnej časti obrazovky. 

• Uložte 
Záznam bol vymedzený. 
Kontrolu urobíte tak, že znovu zmeníte dátum v hornej časti obrazovky na obdobie, kedy bola 
kvalifikácia ešte priradená. Uvidíte, že dátum platnosti bol vymedzený. 
 

 

9.6 Zobrazenie profilu 

V menu je dostupná aj transakcia PPPD, ktorá má rovnakú pracovnú plochu ako transakcia PPPM, 
používateľ si v nej môže nechať zobraziť pridelené kvalifikácie pre plánované miesto ako aj pre funkciu. 
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10 Kompetencie 

V rámci využívaných objektov modulu OM bude mať špecifické postavenie objekt kompetencia (RY), 
ktorý nie je štandardnou stavebnou jednotkou organizačnej štruktúry. Prostredníctvom prepojenia 
objektu kompetencia s plánovaným miestom je možné rozšíriť vlastnosti týchto objektov a definovať 
ich ako objekty záujmu pri schvaľovaní.  
 
Objekt kompetencia je nositeľom vlastností, pomocou ktorých sa identifikuje schvaľovateľ v danom 
procese. Ak je plánované miesto spojené s kompetenciou tak osoba priradená na tomto miesto sa 
stáva schvaľovateľom. Každá kompetencia je nositeľom iných vlastností. Prepojenie medzí 
plánovaným miestom a kompetenciou je definované v infotype 1001 pomocou väzby A007/B007. 
 

 
Na vytvorenie kompetencie a jej priradenie k plánovanému miestu slúži transakcia 
ZWFRY_KOMPETENCIE. Oprávnenia na vytváranie kompetencií je v odvodených roliach 
ZXXXX_WF_SPRAVA_KOMPETENCII. Organizačný management má za úlohu priradenie kompetencie 
k plánovanému miestu a vymedzenie platnosti tohto priradenia. Priradenie kompetencie je 
v odvodených roliach ZXXXX_HROM_SYSTEMIZACIA. 
 
Pomocou transakcie je možné: 

• Zobrazenie sady kompetencií pre daný proces schvaľovania 

• Zobrazenie atribútov jednotných kompetencií 

• Priradenie kompetencie k plánovanému miestu v rozmedzí platnosti OD – DO 

• Zobrazenie kompetenčnej matice – t.j. zobrazenie priradených kompetencií k plánovaným 
miestam v organizačnej štruktúre pre jednotlivé procesy 

• Zobrazenie schvaľovateľov pre jednotlivé procesy 
 
Upozornenie! 
Výmaz kompetencie  výmaz priradenia kompetencie nie je v transakcii možný.  
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10.1 Popis kompetencie 

Každá kompetencia sa skladá z nasledujúcich časti: 
Hlavička kompetencie 

• Účtovný okruh, ku ktorému je kompetencia priradená a názov účtovného okruhu 
o každá kompetencia môže byť priradená práve k jednému účtovnému okruhu. 

• ID kompetencie – jednoznačné ID každej kompetencie. Číslovanie zabezpečuje systém, nie je 
možné si predvoliť ID kompetencie. 

• Skratka objektu a Označenie objektu – Priradenie názvov kompetencie je automaticky 
v transakcii a nie je možné ho meniť. Skratka a označenie vzniká ako skladačka z informácií 
v kompetencii – k akému účtovnému okruhu je priradená, o aký typ kompetencie ide, za akých 
atribútov sa skladá. 

• Platnosť kompetencie – kompetenciu má svoju platnosť OD-DO. Štandardne sa kompetencia 
zakladá do 31.12.9999 

Atribúty kompetencie 

• sú vlastne vlastnosti kompetencie. Každý proces môže mať vlastnú sadu atribútov a každá 
kompetencia pre jeden proces má rozdielne atribúty. 

 

 

10.2 Atribúty kompetencie 

Atribúty kompetencie sú jedinečné vlastnosti kompetencie, ktoré sú rozhodujúcim faktorom pre 
nájdenie správneho schvaľovateľa. Je možné ich zadávať viacerými spôsobmi: 

• ako samostatnú hodnotu 
o Napr. 

o  
• ako interval 

o Napr. 

o  
• ako zjednotenie viacerých intervalov a hodnôt, pričom sa využíva možnosť pridania ďalších 

riadkov , v ktorých sa zadefinujú buď jednotlivé hodnoty alebo intervaly 
o  
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V prípade potreby je možné duplikované atribúty z kompetencie vymazať prostredníctvom tlačidla 

 . 
Hodnoty atribútov je možné vyberať z ponúknutých číselníkov alebo zadať priamo. V prípade, ak má 
mať kompetencia všetky hodnoty v číselníku zadáva sa znak *. 
 
Napríklad 

 
 
Upozornenie! 
Nie je možné úplne vymazať preddefinované atribúty kompetencie prostredníctvom Výmaz riadka. 
Minimálne jedno zastúpenie je povinné. 
 
Upozornenie! 
Zmena atribútov kompetencie po jej uložení nie je v transakcii možná. 

10.3 Výberová obrazovka Správy kompetencií 

Na výberovej obrazovke správy kompetencií je potrebne zadať Účtovný okruh, Dátum a Typ 
kompetencie.  
 

 
 
V poli Účtovný okruh si zvolíme účtovný okruh s ktorým budeme pracovať ďalej v správe kompetencií 
(napr. účtovný okruh 1510). Na základe tohto výberu sa na výstupe zobrazí organizačná štruktúra iba 
tejto organizácie.  

• V atribútoch používateľa je parameter BUK od ktorého sa odvodí aj účtovný okruh v tejto 
transakcii, avšak používateľ ho môže zmeniť. 
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V poli Dátum sa pri spustení zobrazí systémový dátum. Tento je možné ponechať alebo zmeniť podľa 
potreby. K tomuto dátumu sa na výstupnej obrazovke zobrazí jednak sada platných kompetencií ako 
aj platná organizačná štruktúra s priradenými kompetenciami k zvolenému dňu. 
 
V poli Typ kompetencie je možnosť výberu typu kompetencie, s ktorým budeme pracovať. 
Po vyplnení polí kliknite na „vykonanie“ alebo pomocou klávesy „F8“. 

 
Upozornenie! 
Načítanie správnej organizačnej štruktúry k účtovnému okruhu (stotožnenie účtovného okruhu 
a organizačnej štruktúry) sa deje prostredníctvom zadaného účtovného okruhu v IT1008 pri 
najvyššie postavenej organizačnej jednotke. V prípade, že najvyššie postavená organizačná jednotka 
nemá IT založený resp. nesprávne založený, tak sa organizačná štruktúra nenačíta správne. 

10.4 Pracovná plocha Správy kompetencií 

Pracovná plocha Správy kompetencií sa skladá z dvoch častí. V ľavej časti sa zobrazujú aktuálne platné 
kompetencie k vybranému procesu – Prehľad kompetencií a na pravej strane sa zobrazuje 
organizačná štruktúra zadaného účtovného okruhu so všetkými pridelenými kompetenciami 
k plánovaným miestam. 
 

 
 
V prehľade kompetencií sa uvádzajú základné vlastnosti: 

• Jednoznačné ID kompetencie 
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• Priradenie k účtovnému okruhu 

• Typ kompetencie 

• Časť atribútov kompetencie 

• Dátum platnosti 

 
 
Prostredníctvom týchto dvoch kooperujúcich zobrazení je možné priradenie kompetencie 
k plánovanému miestu potiahnutím z ľavej časti na pravej strane obrazovky (funkcie Drag&Drop). 
 
V ľavej časti obrazovky je možné vykonávať nasledujúce akcie: 

• Zobraziť Prehľad kompetencií platných k zvolenému dátumu 

• Zobrazenie detailu kompetencie 

• Vyvolať zobrazenie priradenia kompetencie v organizačnej štruktúre. 
 
Upozornenie! 
Zmena dátumu zobrazenia Prehľadu kompetencií ako aj Organizačnej štruktúry sa deje dvomi 
spôsobmi – buď na vstupnej obrazovke alebo na výstupnej obrazovke v pravej časti. 

 
 
V pravej časti je možné vykonávať akcie: 

• Zmena dátumu zobrazenia 

• Zobrazenie organizačnej štruktúry s priradenými kompetenciami (všetkými kompetenciami 
alebo len aktuálne zvolenej kompetencie z výberovej obrazovky) 

• Vyhodnotenie spracovateľa – zobrazenie plánovaných miest a osôb, ktoré sú potencionálnymi 
schvaľovateľmi. 

• Zobrazenie detailu priradenej kompetencie 

• Vymedzenie platnosti priradenia kompetencie 

10.4.1 Zobrazenie detailu kompetencie 

Kliknutím pravým tlačidlom myši na konkrétnu kompetenciu v ľavej časti obrazovky sa zobrazí 
kontextové menu. S použitím možnosti Zobraziť detail sa otvorí pop-up okno s detailným zobrazením 
vlastností kompetencie. 

 

 
 

S použitím možnosti Zobraziť detail sa otvorí pop-up okno s detailným zobrazením vlastností 
kompetencie. 
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Zobrazenie detailu kompetencie je rovnaké aj v pravej časti, po kliknutí pravým tlačidlom na 
kompetenciu a zobrazenie detailu kompetencie. 
 
Upozornenie! 
Je dôležité rozlišovať dátum platnosti kompetencie a dátum priradenia tejto kompetencie 
k plánovanému miestu. 

• Dátum platnosti kompetencie je dátum Od kedy do kedy daná kompetencia existuje. V tomto 
intervale je možné ju priraďovať k plánovaným miestam. 

• Dátum platnosti priradenia kompetencie k plánovanému miestu určuje, v akom intervale je 
plánované miesto schvaľovateľom v danom procese. 

10.4.2 Označenie priradenia v organizačnej štruktúre 

Funkcionalita je určená na vyhľadanie priradenia danej kompetencie v organizačnej štruktúre. Po 
výbere kompetencie, ktorú chceme vyhľadať, klikneme pravým tlačidlom na ňu a zvolíme možnosť 
Označiť priradenia v štruktúre (vpravo). 
 

 
 
Systém vyhľadá všetky plánované miesta, ktoré majú k zvolenému dátumu danú kompetenciu 
priradenú a žlto ich podfarbí. 

10.4.3 Priradenie kompetencie k plánovanému miestu 

Priradenie kompetencie k plánovanému miestu sa vykonáva jednoduchým potiahnutím vybranej 
kompetencie z ľavej časti obrazovky smerom k plánovanému miestu, ktoré má mať kompetenciu 
priradenú (Drag&Drop). 
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Skladá sa z nasledujúcich krokov: 

1. V Prehľade kompetencií vyhľadáme tú kompetenciu, ktorú chceme priradiť. 
2. V Organizačnej štruktúre vyhľadáme plánované miesto, ktoré má byť schvaľovateľom a teda 

mu má byť priradená kompetencia. 
3. Uchopíme kompetenciu v ľavej časti (najvhodnejšie je uchopenie za ikonu kompetencie) 

a potiahneme k plánovanému miestu, kde ju pustíme vtedy, keď sa zmení znak kurzora myši 

na  
 

 
 
Následne sa otvorí okno s informáciou o plánovanom mieste schvaľovateľa. Je dôležité zadať dátum 
priradenia kompetencie k plánovanému miestu – Obdobie. V tomto čase bude osoba na plánovanom 
mieste schvaľovateľom v danom procese. Najskorší možný dátum priradenia od môže byť aktuálny 
systémový dátum. Je možné zadať aj dátum priradenia do budúcnosti. 
 

 
Zadáme správny dátum priradenia kompetencie k plánovanému miestu a zvolíme Založiť. 
 
Upozornenie! 
Dátum priradenia kompetencie Od nemôže ležať pred systémovým dátumom. 
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10.4.4 Rozhodujúci dátum 

Dátum sa preberá z výberovej obrazovky. K tomuto dátumu sa zobrazujú aktuálne platné kompetencie 
zvoleného procesu ako aj organizačná štruktúra. Zmenou dátumu sa aktualizuje aj zoznam 
kompetencií ako aj organizačná štruktúra s priradenými kompetenciami. 
 

 

10.4.5 Filter zobrazenia kompetencií v organizačnej štruktúre 

Používateľ má vždy možnosť zobrazovať v organizačnej štruktúre: 

• Všetky dostupné kompetencie 

• Aktuálny typ kompetencií zvolený na vstupnej obrazovke. 
 
Medzi týmito možnosťami sa prepína prostredníctvom Zobrazenia kompetencií 

 
 
Ak zvolíme ALL – Všetky, tak v organizačnej štruktúre môžeme vidieť priradené všetky typy 
kompetencií, ktoré má plánované miesto priradené. 
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Ak zvolíme konkrétny typ kompetencie, tak sa v organizačnej štruktúre zobrazia len kompetencie 
tohto typu 
 

 

10.4.6 Vyhodnotenie spracovateľa 

Vyhodnotenie spracovateľa  slúži na zistenie, ktoré osobné číslo je spracovateľom danej úlohy. Ide 
o rýchly spôsob zistenia, ktorý nahrádza manuálne prehľadávanie organizačnej štruktúry. Akcia sa 

vyvoláva prostredníctvom ikony:  
 
Po kliknutí na ikonu Vyhodnotenie spracovateľa sa otvorí simulačné okno, v ktorom sa zadajú atribúty 

zvoleného typu kompetencie a spustí Vyhodnotenie spracovateľa . 
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Po vyhodnotení sa v spodnej časti zobrazí zoznam spracovateľov – plánované miesta a ich obsadenosť 
(osobné číslo, meno, používateľ z IT0105 a zastupovanie). 
 

 

10.4.6.1 Zahrnutie zastupovania 

Pri spustení vyhodnotenia spracovateľov má používateľ 3 možnosti zobrazenia zástupcov. Pri otvorení 
okna je primárne nastavená možnosť zahrnutia generálneho zastupovania (teda zastupovania 
nastaveného personalistom). 
Používateľ má možnosť zvoliť si 

• Zobrazenie spracovateľov bez zástupcov 

• Zobrazenie spracovateľov spolu s generálnymi zástupcami 

• Zobrazenie spracovateľov bez pôvodných spracovateľov, teda len zastupovania nastaveného 
personalistami. 
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Bez zástupcov 
Ak bude nastavené vyhodnotenie bez zástupcov, tak zostanú hodnoty zástupcov prázdne. 
 

 
 
Zahrnúť generálne zastupovania 
Ak bude zvolená táto možnosť zobrazia sa zástupcovia nastavení personalistom, teda zastupovanie 
s profilom 01 a 02. 
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Zahrnúť generálne zastupovania bez pôvodných spracovateľov 
Filter zobrazí schvaľovateľov, ktorým je pridelená kompetencia a súčasne zástupcov. Nezobrazia sa len 
tí schvaľovatelia, ktorí majú pridelenú kompetenciu avšak majú aj stanovené zastupovanie. 

10.4.7 Vymedzenie platnosti priradenia kompetencie 

Vymedzenie platnosti priradenia kompetencií sa používa vtedy, ak sa mení charakter plánovaného 
miesta a osoba na danom plánovanom mieste už nemá byť schvaľovateľom.  Od momentu ukončenia 
platnosti kompetencie už nie je osoba na plánovanom mieste schvaľovateľom v danom procese. 
 
Vymedzenia priradenia kompetencie vykonáme v pravej časti obrazovky kliknutím na pravým 
tlačidlom myši na kompetenciu a výberom možnosti  Vymedziť platnosť priradenia. 

 

 
 
Otvorí sa okno Vymedzenie platnosti, kde zadáme posledný dátum platnosti priradenia kompetencie 
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A obdobie priradenia sa zmení. 
 

 

10.4.8 Pomocné ikony organizačnej štruktúry 

 
Pomocou ikony Rozbaliť všetko sa rozbalí celá organizačná štruktúra so všetkými organizačnými 
jednotkami, plánovanými miestami ako aj s priradenými kompetenciami. 
 

 
Pomocou ikony Zbaliť všetko sa skryjú všetky súčasti organizačnej štruktúry a zostane zobrazená len 
najvyššia organizačná jednotka. 

 
 

 
Pomocou ikony Rozbaliť sa rozbalí časť organizačnej štruktúry. Kliknite na organizačnú jednotku 
a zadajte Rozbaliť – tým sa rozbalí len zvolená vetva organizačnej štruktúry (podriadené organizačné 
jednotky, plánované miesta a priradené kompetencie. 
 

 
Pomocou ikony Zbaliť za skryje zvolená časť organizačnej štruktúry. Kliknite na organizačnú jednotku 
a zadajte Zbaliť – tým sa skryje len zvolená vetva organizačnej štruktúry. 
 

 
Pomocou ikony Aktualizácia sa aktualizuje jednak Prehľad kompetencií ako aj Organizačná štruktúra. 
 
Príklad. 
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Pri zobrazení správy kompetencií k dátumu 19.7.2022 založím kompetenciu platnú od 1.8.2022 do 
31.12.9999. Okamžite po založení sa zobrazí v Prehľade kompetencií, aj keď nezodpovedá aktuálnemu 
dátumu 

 
 
Po zvolení ikony Aktualizácia mi nová kompetencia zmizne, pretože sa aktualizuje aj Prehľad aj 
Organizačná štruktúra. 
 
Príklad 
Počas práce v Správe kompetencií sú vykonané organizačné zmeny. Na to, aby sa premietli aj do tejto 
transakcie (okamžite) je možné použiť ikonu Aktualizácia. 
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11 Zastupovanie 

Nastavením zastupovania sa v systéme CES menia toky schvaľovania jednotlivých procesov 
(schvaľovanie služobných ciest, schvaľovanie objednávok, faktúr, ZFK, schvaľovanie oprávnení v 
systéme a pod.). Táto dôležitá funkcionalita je v správe personalistov danej organizácie. Pre správne 
fungovanie systému je dôležité, aby prípadný schvaľovatelia (jednak nadriadení ako aj plánované 
miesta s kompetenciami) mali nastavené zastupovanie v prípade ak je plánované miesto neobsadené 
resp. prekážky v práci. 
 
Zastupovanie v module OM bude zakladané medzi dvomi plánovanými miestami alebo medzi 
plánovaným miestom a osobou väzbou A210/B210, vždy v jednom účtovnom okruhu. Nastavenie 
zastupovania priamo na osobné číslo je iba v prípade, ak osoba nemá plánované miesto.. 
 
V systéme CES existuje niekoľko profilov, ktorých založenie má svoj význam a jeho 
nastavenie/nenastavenie má dopad na funkcionalitu. 
 
Profil 01 – Poverenie vykonávaním funkcie 

• Označuje sa aj generálne zastupovanie 

• Zadáva sa medzi neobsadeným plánovaným miestom  
o a plánovaným miestom zástupcu (S --> S). 
o osobou zástupcu (S --> P). 

• Profil je v správe personalistu prostredníctvom transakcie ZWF_SUBST_PERS. 

• Ak je zadané zastupovanie medzi plánovaným miestom nadriadeného, tak zástupca bude mať 
oprávnenie na schvaľovanie za nadriadeného. 

• Ak je zadané zatupovanie medzi plánovaným miestom, ktoré má priradené kompetencie na 
schvaľovanie, tak zástupca bude mať oprávnenie na schvaľovanie všetkých týchto procesov. 

• Zastupovanie má v systéme skratku POV_VY_FUNK a označenie 01 Poverenie vykon. funk. 

. 
 
Profil 02 – Poverenie zastupovaním 

• Označuje sa aj generálne zastupovanie 

• Zadáva sa napríklad v prípade dlhodobej neprítomnosti osoby na plánovanom mieste, 
v prípade prekážok v práci resp. ako funkčné dlhodobé zastupovanie 

o Osoba, ktorá je dlhodobo neprítomná zostáva priradená na plánovanom mieste na 
0%, aby bolo viditeľné v systéme, že miesto je obsadené a teda nie je určené do 
výberového konania. 

o zadáva sa medzi dvomi plánovanými miestami (S --> S) alebo medzi plánovaným 
miestom a osobným číslom zastupujúceho (S --> P). 

• Profil je v správe personalistu prostredníctvom transakcie ZWF_SUBST_PERS 

• Ak je zadané zastupovanie medzi plánovaným miestom nadriadeného, tak zástupca bude mať 
oprávnenie na schvaľovanie za nadriadeného. 

• Ak je zadané zatupovanie medzi plánovaným miestom s priradenými kompetenciami na 
schvaľovanie, tak zástupca bude mať oprávnenie na schvaľovanie v daných procesoch. 

• Zastupovanie má v systéme skratku POV_ZASTUP a označenie 02 Poverenie zastupovaním 

 
 
Príklad 
Nadriadený má stanoveného zástupcu, ktorý v prípade jeho neprítomnosti na pracovisku môže 
schvaľovať. Personalista nastaví zastupovanie s profilom 02. V takom prípade, budú vidieť obaja úlohy 
na schválenie. Zástupca ich schváli len v prípade, keď nadriadený nebude môcť. 
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Príklad 
Nadriadený je dlhodobo neprítomný. Personalista vykoná opatrenie, ktorým priradí osobné číslo 
k plánovanému miestu na 0%. Tým zostane miesto z pohľadu systému obsadené. Je však potrebné, aby 
niekto počas jeho neprítomnosti schvaľoval. Je nastavené dlhodobé zastupovanie na jeho zástupcu, 
ten je však aktuálne na služobnej ceste. Personalista nastaví zastupovanie s profilom 02 na týždeň na 
ďalšiu osobu, ktorá je oprávnená schvaľovať. 
 
Profil 03 – Zastupovanie (okrem HR agendy) 

• Zadáva si ju zamestnanec sám prostredníctvom Fiori aplikácie v prípade krátkodobej 
neprítomnosti maximálne na 30 dní. 

• Vždy ide o zastupovanie medzi dvomi osobnými číslami. 

• Ak je osobné číslo nadriadeným, tak zástupca za neho počas krátkodobej neprítomnosti môže 
schvaľovať vybrané procesy.  

• Ak má osobné číslo na plánovanom mieste priradené kompetencie na schvaľovanie, tak 
zástupca za neho počas krátkodobej neprítomnosti môže schvaľovať vybrané procesy – okrem 
HR agendy. 

• Zastupovanie má v systéme skratku ZAST_OTHER a označenie 03 Ostatné zastupovanie 

 
• Viac informácií o spôsobe nastavenia je popísaných v manuáli pre Fiori zastupovanie. 

 
Profil 03a – Zastupovanie pre personálnu agendu 

• Zastupovanie napríklad schvaľovanie dovolenie, schvaľovanie zmien z RFO a pod. 

• Zadáva si ju zamestnanec sám prostredníctvom Fiori aplikácie v prípade krátkodobej 
neprítomnosti maximálne na 30 dní. 

• Vždy ide o zastupovanie medzi dvomi osobnými číslami. 

• Ak je osobné číslo nadriadeným, tak zástupca za neho počas krátkodobej neprítomnosti môže 
schvaľovať vybrané procesy – iba HR agendu. 

• Ak má osobné číslo na plánovanom mieste priradené kompetencie na schvaľovanie, tak 
zástupca za neho počas krátkodobej neprítomnosti môže schvaľovať vybrané procesy – iba HR 
agendu. 

• Zastupovanie má v systéme skratku ZAST_PERS_AG a označenie 03a Personálna agenda 

 
 
Profil 04 – Zastupovanie za dočasne neobsadenú funkciu 

• Zastupovanie sa zadáva len ako informácia, že plánované miesto je voľné na obsadenie, do 
výberového konania aj keď je na ňom priradené osobné číslo 

o je dočasne neobsadené plánované miesto, na ktoré môže prebiehať výberové konanie 
alebo sa plánuje. Na určitú dobu na toto plánované miesto je prijatý zamestnanec. 
Z pohľadu systému sa javí, že plánované miesto je obsadené, ale pre identifikáciu, že 
je určené na obsadenie sa medzi plánovaným miestom a osobou, ktorá na tomto 
mieste sedí (dočasne) založí zastupovanie. Informácia je dôležitá najmä pre plánované 
miesta, za ktoré sa odosielajú informácie do CISŠS. 

• Profil je v správe personalistu prostredníctvom transakcie ZWF_SUBST_PERS. 

• Zastupovanie sa zadáva medzi plánovaným miesto a osobným číslom (S --> P). 

• Nemá žiadny vplyv na schvaľovanie (pretože osoba fyzicky aj sedí na tomto osobnom čísle). 

• Zastupovanie má v systéme skratku ZAST_DOCNEFU a označenie 04 Dočasne neobs. funkcia 

 
 
Ostatné profily 
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• Začínajú číslom 11 a viac a interval je alokovaný pre jednotlivé procesy schvaľovania (napríklad 
pre schvaľovanie objednávok, faktúr a pod.) 

• Profily slúžia len na nastavenie zástupcu iba v danom procese 

• Ak má plánované miesto pridelené kompetencie daného procesu a nastavené toto 
zastupovanie tak sa zástupca bude vyhodnocovať len v tomto konkrétnom procese. Ostatné 
ho nebudú akceptovať. 

• Ide vždy o nastavenie zástupcu medzi plánovanými miestami na maximálne 365 dní. 

• Zastupovanie je povolené zadávať len s rolou ZXXXX_WF_SPRAVA_KOMPETENCII 
 
Na správu zastupovania pre personalistu slúži transakcia ZWF_SUBST_PERS - Správa zastupovaní 
personalistom. Prostredníctvom nej je možné: 

• Nastaviť zastupovanie za profily určené na správu personalistom. 

• Prezeranie zastupovania za všetky profily. 

• Vymedzenie platnosti zastupovania za profily určené personalistom. 

• Predĺženie platnosti zastupovania za profily určené personalistom. 
 
Upozornenie! 
Zástupca reálne nedostane úlohy na schválenie do svojho Inboxu. Zastupovanie mu len umožní vidieť 
úlohy v Inboxe adresáta a pracovať s nimi. Zastupovanie umožní vidieť len tie úlohy, ktoré má 
zastupovanie v sebe definované – generálne zastupovanie umožní vidieť všetky úlohy, zastupovanie 
nastavené gestorom (profil 11 a vyššie) dovolí vidieť len úlohy špecifické pre proces. 

11.1 Vstupná obrazovka 

Vstupnú obrazovku pre zastupovanie je možné rozdeliť na nasledujúce bloky: 

• Účtovný okruh – preberá sa z dát v parametroch používateľa (parameter BUK) 
o  používateľ si ho môže zmeniť avšak oprávnenie na organizáciu sú v roly 

ZXXXX_HROM_SYSTEMIZACIA, z ktorej číta oprávnenie na zastupovanie, na 
organizáciu. 

• Zastupovaný (ZZ) – údaje o zastupovanom objekte 
o používateľ môže zvoliť zastupovanie za osobné číslo (viac osobných čísel) alebo za 

plánované miesto (viac plánovaných miest) alebo za organizačnú jednotku (viac 
organizačných jednotiek) 

• Kto zastupuje (KZ) – údaje o zástupcovi 
o používateľ môže zvoliť ako zástupcu osobné číslo (viac osobných čísel) alebo 

plánované miesto (viac plánovaných miest) alebo môže zadať organizačnú 
jednotku/organizačné jednotky, na ktorých sú zadaní zástupcovia. 

• Údaje zastupovania – údaje pomocou ktorých je možné filtrovať výstupnú zostavu 
o Kategória zastupovania 

▪ G – zastupovanie definované garantom (profil je označený číslom 10 a viac) 
▪ P – zastupovanie definované personalistom (profil 01, 02 a 04) 
▪ Z – zastupovanie definované zamestnancom vo Fiori aplikácii (profil 03 a 03a) 

o Profil zástupcu – údaje na výstupe je možné filtrovať aj priamo zadaním profilu 
o Platnosť zastupovania – na výstupe sa zobrazia zastupovania, ktoré sa prekrývajú 

s týmto intervalom, platnosť zastupovania 
o Dátum pre čítanie priradení – dátum ku ktorému sa prečítajú platné objekty 

organizačnej štruktúry. 
 
Upozornenie! 
V prípade, že zvolíte len účtovný okruh a dátum, systém zobrazí všetky zastupovania, na ktoré máte 
oprávnenie. 
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Z výberovej obrazovky je možnosť: 

• Založiť zastupovanie (táto možnosť bude aj pri zobrazení zastupovaní)  

• Spustiť prehľad zastupovania. 
 
Následne v Prehľade zastupovania je možnosť: 

• Založiť zastupovanie 

• Vymedziť zastupovanie 

• Predĺžiť platnosť zastupovania 

 

11.2 Založenie zastupovania z výberovej obrazovky 

Po spustení transakcie ZWF_SUBST_PERS je možnosť priamo založiť zastupovanie. Kliknite na ikonu 

Založenie zastupovania . Otvorí sa obrazovka, kde 
definujete ostatné podmienky. 
 
V druhom kroku systém automaticky preddefinuje, že ide o kategóriu zastupovania P (Definovaná 
personalistom). Zvoľte správny dátum zastupovania OD-DO a vyberte profil zastupovania. Personalista 
má možnosť vybrať len profily jemu prípustné – 01, 02 a 04. Dajte ENTER, aby sa do spodnej časti 
obrazovky dynamicky preddefinovali ostatné atribúty zastupovania (niekde je možnosť nastaviť 
zastupovanie len medzi plánovanými miestami, niekde aj medzi plánovaným miestom a osobným 
číslom). 
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V treťom kroku vyberte plánované miesto Zastupovaného (ZZ). Výber môžete robiť buď z organizačnej 
štruktúry, alebo si plánované miesto vyhľadať podľa názvu alebo ho môžete priamo zadať podľa 
jednoznačného ID objektu. 
 
Po ENTER sa dotiahnu ostatné identifikačné údaje plánovaného miesta. 
 

 
 
Následne definuje Kto zastupuje (KZ). V niektorých prípadoch to môže byť plánované miesto aj osobné 
číslo a v niektorých prípadoch len plánované miesto. Prepínanie sa medzi nimi zabezpečuje 
Radiobutton. 
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Následne vyhľadajte plánované miesto/osobné číslo zástupcu. Dajte ENTER. Dotiahnu sa údaje 
o zástupcovi. 
 
V spodnej časti obrazovky je možnosť definovania poznámky, pomocou ktorej si personalista poznačí 
dôvod založenia zastupovania. Zastupovanie sa uloží pomocou ikony Uloženie. 
 

 
 
Upozornenie! 
Zastupovanie nie je možné uložiť do minulosti z dôvodu schvaľovania (vznik nekonzistencií pri 

schvaľovaní).  

11.3 Notifikácia 

O založení zastupovania bude zastupujúcemu odosielaná notifikácia na mail, že bol nastavený ako 
zástupca. Taktiež z Fiori aplikácie bude odosielaná notifikácia aj nadriadených. Email bude odoslaný 
na adresu, ktorú má zadanú v IT0105. 
 
Zastupovanie je možné nastaviť v troch prostrediach 

• Zastupovanie nastavené personalistom v module OM (profil 01, 02 a 04) 

• Zastupovanie nastavené garantom za proces schvaľovania v module WF (profil 11 a vyššie) 

• Zastupovanie nastavené zamestnancom vo Fiori aplikácii (profil 03) 
 
Notifikácia na osobu, ktorá bude zastupovať pôjde vždy zo všetkých prostredí. 
Notifikácia na nadriadených pôjde len z Fiori aplikácie 

• Notifikácia na nadriadeného osoby, ktorá si nastavuje zastupovanie 

• Notifikácia na nadriadeného osoby, na ktorú je nastavené zastupovanie 
 
V prípade, ak nebude mať emailovú adresu založenú, tak dostane hlásenie 
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11.4 Prehľad 

Pre spustenie prehľadu slúži ikona Vykonanie  na výberovej obrazovke. Pomocou 
polí výberovej obrazovky je možné obmedziť načítavaných hodnôt. 
 
Na výstupnej obrazovke sa zobrazí ALV výstup s nasledujúcimi poľami: 

• ZZ skutočný typ objektu (skratka ZZ typ obj)- typ objektu zastupovaného. Nadobúda hodnoty 
S pre plánované miesto a P pre osobné číslo. 

 
• ZZ osobné číslo (skratka ZZ os. čís)– osobné číslo zastupovaného. Ak je prázdna hodnota, tak 

plánované miesto nie je obsadené. 

 
• ZZ meno a priezvisko (skratka ZZ meno)– meno zastupovaného 

 
• ZZ plánované miesto (skratka ZZ PM) – ID plánovaného miesta zastupovaného 

o ak je plánované miesto 99999999, tak ide o osobné číslo, ktoré nemá pridelené 
plánované miesto 

o ak sa v tomto poli nachádza prázdna hodnota, ide o osobné číslo, ktoré patrí do 
skupiny osobných čísel bez nároku na plánované miesto (napríklad dohodár) 

 
• ZZ plánované miesto – text označenia plánovaného miesta 

 
• ZZ organizačná jednotka (skratka ZZ OJ) – jedinečné ID organizačnej jednotky zastupovaného 
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• ZZ organizačná jednotka (skratka ZZ OJ) – názov organizačnej jednotky zastupovaného 

 
• KZ skutočný typ objektu (skratka KZ typ obj) – typ objektu zástupcu. Nadobúda hodnoty S pre 

plánované miesto a P pre osobné číslo. 

 
• KZ osobné číslo (skratka KZ os. čís) – osobné číslo zástupcu 

o  ak ide o KZ objekt = S a KZ osobné číslo je prázdne, tak je plánované miesto 
neobsadené 

 
• KZ meno a priezvisko (skratka KZ meno) – meno zastupujúceho 

 
• KZ plánované miesto (skratka KZ PM) – ID plánovaného miesta zastupujúceho 

o ak je plánované miesto 99999999, tak ide o osobné číslo, ktoré nemá pridelené 
plánované miesto 

o ak sa v tomto poli nachádza prázdna hodnota, ide o osobné číslo, ktoré patrí do 
skupiny osobných čísel bez nároku na plánované miesto (napríklad dohodár) 

 
• KZ plánované miesto – pomenovanie plánovaného miesta zastupujúceho 

 
• KZ organizačná jednotka (skratka KZ OJ) – jedinečné ID organizačnej jednotky zástupcu 

 
• KZ organizačná jednotka - názov organizačnej jednotky zástupcu 
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• Platné od – dátum platnosti začiatku zastupovania 

• Platné do – dátum platnosti konca zastupovania 

• Kategória zastupovania 

• Profil zástupcov – hodnota 

• Profil zástupcov – text 

• Zmenil – používateľ, ktorý posledný zmeniť zastupovanie 

• Dátum zmeny – dátum zmeny zastupovania 

• Účtovný okruh 

• Poznámka 
 
 

 

11.4.1 Založenie zastupovania z Prehľadu 

V hornej časti reportu je ikona na založenie nového zastupovania. Pomocou nej sa zobrazí rovnaká 
obrazovka ako v prípade založenia zastupovania z výberovej obrazovky. Postup je identický. 
 

 

11.4.2 Vymedzenie zastupovania z Prehľadu 

Na vymedzenie/ukončenie zastupovania slúži ikona Vymedzenie . Pomocou nej sa ukončí 
zastupovanie v stanovený dátum. Postup je nasledovný: 

• Označte záznam, ktorý potrebujete vymedziť, na ktorý máte oprávnenia a kliknite na ikonu 
Vymedzenie.  

• Zobrazí sa samostatné okno, kde vyznačíte dátum ukončenia (najmenší môže byť aktuálny 
systémový dátum) 
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Zvolený záznam sa vymedzí. 
 
Upozornenie! 
V prípade, ak zvolíte nesprávny dátum ukončenia zastupovania (do minulosti), systém Vám to nedovolí, 
nakoľko už mohli byť vygenerované úlohy na schválenie, ktoré čakajú na schválenie. Vznikli by 
nekonzistencie. 

 
 
Upozornenie! 
V prípade, ak zvolíte na vymedzenie zastupovanie, na ktoré máte oprávnenie len na prehliadanie, 
systém Vám nedovolí ich vymedziť. 

 

11.4.3 Predĺženie platnosti zastupovania z Prehľadu 

Môže sa stať, že existujúce zastupovanie bolo založené avšak z nejakých dôvodov je potrebné ho 

predĺžiť. Na to slúži ikona Predĺženie platnosti . 
 
Postup je nasledovný: 

• Označte zastupovanie, ktorého platnosť chcete predĺžiť. Je potrebné dbať na to, aby to bolo 
zastupovanie v rozsahu oprávnení. Kliknite na ikonu Predĺženie platnosti. 

• Zobrazí sa samostatné okno, v ktorom zadáte nový, konečný dátum platnosti. Po potvrdení sa 
dátum zmení. 

 
 
Upozornenie! 
Nie je dovolené zadávať platnosť predĺženia do minulosti. 
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12 Reporty 

V module OM budú používané štandardné OM výkazy, ktorý výstupom bude buď tabuľka alebo 
organizačná štruktúra, zákaznícke zostavy a query zostavy. 
 
Všetky OM reporty sú umiestnené v menu roly v rámci priečinku Reporty. 

 
 
Následne sú usporiadané podľa významu a objektu, ktorého hodnoty zobrazujú. 

12.1 Výberová obrazovka 

Výberová obrazovka štandardných reportov sa skladá štandardne skladá z nasledujúcich častí: 

• Objekt 

• Obdobie vyhodnotenia 

• Parametre štruktúry 

• Možnosti výberu 

• Ďalšie podmienky 
Pri vybraných transakciách je primárne zobrazená skrátená výberová obrazovka a špecifické možnosti.  
 
Vyhodnotenie organizačnej štruktúry je pole, ktorým sa určuje, či sa majú zobraziť informácie len za 
daný objekt (napríklad za danú organizačnú jednotku) alebo aj za podriadené organizačné jednotky. 

 
Štandardne sa dá vyvolať prostredníctvom označenia možnosti Štandardná výberová obrazovka. 

  
 
Objekt 

 
• Variant plánu 

o variant plánu, v ktorom je organizačná štruktúra založená 
o zadáva sa vždy 01 - Aktuálny plán 

• Typ objektu 
o Objekt, s ktorým sa pracuje  
o zadáva sa O - organizačná jednotka, S - plánované miesto, C - funkcia 

• ID objektu 
o zadáva sa jednoznačné identifikačné číslo objektu 
o pri organizačnej štruktúre je možné vyberať ID z organizačnej štruktúry 
o pri plánovanom mieste je možnosť vyberať z aktuálneho zoznamu plánovaných miest 
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o pri funkcii je možnosť vyberať z aktuálneho zoznamu funkcií 
o výber je doplnený o možnosť viacnásobného zadávania, kde si používateľ môže zadať  

▪ zoznam jednotlivých hodnôt 
▪ výber intervalov 
▪ vylúčenie jednotlivých hodnôt 
▪ vylúčenie intervalov 

 
• Hľadaný pojem 

o pomocné pole pri vyhľadávaní, kde si používateľ zadá názov objektu, ktorý potrebuje 
zobraziť. 

• Status objektu 
o status vyhľadávaného objektu 
o zadáva sa vždy 1 - aktívne 

• Status dát 
o status vyhľadávaných dát 
o zadáva sa vždy 1 - aktívne 

 

 
 
Obdobie vyhodnotenia 

 
• Dnes - zobrazia sa dáta k dnešnému dňu (k systémovému dátumu) 

• Všetko - zobrazia sa všetky vyhovujúce dáta 

• Bežný mesiac - zobrazia sa dáta za aktuálny mesiac 

• Minulosť - zobrazia sa dáta platné pred systémovým dátumom 
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• Bežný rok - zobrazia sa dáta za aktuálny kalendárny rok 

• Budúcnosť - zobrazia sa dáta platné po systémovom dátume 

• Iné obdobie - zobrazia sa dáta platné v zadanom intervale 

• Rozhodujúci deň - zobrazia sa dáta platné k zadanému dňu 
 
Parametre štruktúry 

 
• Cesta vyhodnotenia 

o zadáva sa kľúčom, ktorý predstavuje spôsob náhľadu na prepojenia jednotlivých 
objektov a ich informácií 

o nakoľko sú jednotlivé objekty poprepájané väzbami nakreslenými v časti 3 je dôležité 
zvoliť pohľad, ako má report tieto väzby zobraziť. 

o Význam jednotlivých ciest vyhodnotenia 
 

Cesta vyhodnotenia  Popis  

A002 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná OJ a k nej 
priamo nadradená OJ. 

A003 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a OJ, ku ktorým sú priamo priradené. 

A007 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu C zobrazia všetky plán. 
miesta, ktorým sú dané funkcie priradené. 

A008 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a osoby, ktoré sú im priradené. 

A011 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná OJ a k nej 
priradené nákladové stredisko. 

A012 Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia vedúci daných OJ a OJ, 
ktorým je vedúci. 

ALLPERS Pomocou tejto cesty sa zobrazia zvolené plánované miesta a osoby, 
ktoré ich obsadzujú 

ALLPLSTE Pomocou tejto cesty sa zobrazia zvolené plánované miesta a funkcie a 
kvalifikácie, ktoré sú im priradené 

ARBPL Pomocou tejto cesty sa po zvolení vybranej OJ zobrazia plánované 
miesta, ktoré sú priamo priradené vybranej OJ. Táto cesta nezobrazuje 
celú štruktúru nadol d vybranej OJ, ale len k nej priradené plán. miesta. 

ARBP-O Pomocou tejto cesty sa zobrazí vybraná časť organizačnej štruktúry 
zložená z nadradených a im podriadených org. jednotiek 

A-S-O Pomocou tejto cesty sa zobrazí časť organizačnej štruktúry pracovisko s 
prepojeným plánovaným miestom a org. jednotkou. 

AUFGABE Pomocou tejto cesty sa po zvolení vybranej OJ zobrazia všetky k nej 
priradené plán. miesta spolu s k nim priradeným objektom T (Úloha) a 
hodnotami z IT1004, ktoré prináležia objektu T. Tiež sa zobrazia aj 
funkcie, ktoré sú plán. miestam priradené. 
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AUFGABEP Pomocou tejto cesty sa po zvolení vybranej OJ zobrazia všetky k nej 
priradené plán. miesta spolu s k nim priradeným objektom T (Úloha) a 
hodnotami z IT1004, ktoré prináležia objektu T. Tiež sa zobrazia aj 
osoby, ktoré na nich sedia. 

AUFGABEX Pomocou tejto cesty sa po zvolení vybranej OJ zobrazia všetky k nej 
priradené plán. miesta spolu s k nim priradeným objektom T (Úloha) a 
hodnotami z IT1004, ktoré prináležia objektu T. 

B002 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná OJ a k nej 
priamo podriadené OJ. 

B003 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná OJ a k nej 
priamo priradené plán. miesta. 

B007 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí vybrané plán. 
miesto a funkcia k nemu priradená. 

B008 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu P zobrazí vybraná osoba a 
plán. miesto, ku ktorému je priradená.  

B012 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná OJ a 
plánované miesto, ktoré je nastavené ako Vedúci danej OJ. 

BOSSONLY Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazia iba vedúci danej OJ 
spolu s osobami, ktoré sedia na týchto plán. miestach. 

BP-S-OE Typ objektu O, P, C a K nie je obsiahnutý v tejto ceste. Nachádzajú sa tu 
zobrazené zvolené plánované miesta.  

C_S_O Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu C zobrazí v štruktúre tento 
objekt a plánované miesto ktorému je priradené a rovnako aj OJ ku 
ktorému je toto plánované miesto priradené. 

C_S_S_P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu C zobrazí v štruktúre tento 
objekt a plánované miesto ktorému je priradené a rovnako aj osoba, 
ktorá je priradená tomuto S. 

C_S_S_Q Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu C zobrazí v štruktúre tento 
objekt a plánované miesto ktorému je priradené a rovnako aj 
kvalifikácia (Q), ktorá mu je priradená. 

CACS_BES Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazia všetky podriadené OJ a k 
nim priradené plán. miesta. 

CACS_CDT Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazia všetky podriadené OJ a k 
nim priradené plán. miesta. 

CACS_OE Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazia zvolené OJ bez 
prepojenia na iné OJ. Zobrazia sa k nim ale prepojené plán. miesta. 

CACS_OSU Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazia zvolené OJ bez 
prepojenia na iné OJ. Rovnako to platí pri zvolení objektu S. 

CACS_S_O Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazí konkrétna OJ. Po zvolení 
objektu S za zobrazí tento objekt a OJ, ku ktorej je priamo priradený 
pomocou väzby A003. 

CACS_SB Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazia všetky k nej priradené 
OJ.  

CACS_VPO Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazí konkrétna OJ a OJ ktorá je 
jej priamo nadriadená. 

COCODE Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazí účt. Okruh danej OJ. 
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CPLELST Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazia OJ a k nim priradené 
plán. miesta a osoby. 

CP-S-O Pomocou tejto cesty sa p zvolení S zobrazia plán. miesta a OJ ku ktorým 
sú priamo priradené. 

C-S-O/P Pomocou tejto cesty sa zobrazí plán. miesto, org. jednotka ktorej je 
plán. miesto priamo priradené a osoba, ktorá na danom mieste sedí. 
Po zvolení objektu C sa zobrazí plánované miesto, ktorému je objekt 
priradený a OJ, ktorej je toto plán. miesto priamo priradené. 

C-S-P-DO Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia plán. miesta a 
osoby k nim priradené. Po zvolení objektu C sa zobrazia funkcie a plán. 
miesta, ktoré sú im priradené. 

C-S-P-UP Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia plán. miesta a 
osoby k nim priradené. Po zvolení objektu C sa zobrazia funkcie a plán. 
miesta, ktoré sú im priradené. 

FIND_LB Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí objekt Kariéra 
prepojený k objektu Plánované miesto. 

K-O-S-P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí v štruktúre táto OJ 
a k nej podriadené OJ s plánovanými miestami a osobami, ktoré na 
nich sedia. 

O_O_S_C Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu k nemu prepojenými OJ, plánovanými miestami, ich 
funkciami. 

O_O_S_C2 Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazia len funkcie, ktoré 
sa nachádzajú vo vybranej org. štruktúre. 

O_S_C Pomocou tejto cesty vyhodnotenia sa zobrazí vybraná časť 
organizačnej štruktúry s prepojenými plánovanými miestami a k nim 
prepojenými funkciami 

O_S_P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu k nemu prepojenými OJ, plánovanými miestami a 
osobami. 

O_S_P_O Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu k nemu prepojenými OJ, plánovanými miestami a 
osobami. 

O-AP Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí zvolená OJ a k nej 
priradené plánované miesta. 

O-O Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná OJ a k nej 
nadradené OJ. 

O-O-DOWN Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná OJ a k nej 
podriadené OJ. 

O-O-P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry s prepojenými plánovanými miestami a OJ. 

O-O-S Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazia všetky plán. 
miesta, ktoré sa v danej OJ nachádzajú. 

O-O-S-P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry s prepojenými plánovanými miestami a OJ. 
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O-O-S-P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu k nemu prepojenými OJ, plánovanými miestami a 
osobami. 

O-P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazia len k nej priamo 
priradené plánované miesta spolu s osobami k nim priradenými. 

ORG_PPEM Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu s k nemu prepojenými OJ a jednotlivými osobami 
priradenými týmto plán. miestam vrátane ich funkcií. 

ORG_STEL Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí plánované miesto 
nastavené ako vedúci danej OJ spolu s osobou, ktorá na tomto mieste 
sedí. 

ORGA Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí nadriadenie a 
podriadenie plánovaného miesta 

ORGA-P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí nadriadenie a 
podriadenie plánovaného miesta spolu s osobami 

ORGAS Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí vybraný objekt a 
OJ, ktorej je priamo priradený. 

ORGEH Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná OJ a k nej 
podriadené OJ. 

ORGCHART Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu s k nemu prepojenými OJ a jednotlivými vedúcimi 
daných OJ. 

ORGPOOL Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu s k nemu prepojenými OJ a jednotlivými osobami 
priradenými týmto plán. miestam vrátane ich zástupov a funkcií. 

ORGPOOLC Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu s k nemu prepojenými OJ a jednotlivými osobami 
priradenými týmto plán. miestam vrátane ich zástupov a funkcií. 

OS-AC Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu k nemu prepojenými OJ, plánovanými miestami, ich 
funkciami a kompetenciami. 

O-S-AP Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazia len k nej priamo 
priradené plánované miesta 

OS-CP Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu k nemu prepojenými OJ, plánovanými miestami, ich 
funkciami, osobami a kompetenciami. 

O-S-CP Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazia len k nej priamo 
priradené plánované miesta 

OSP Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí len osoba, ktorá je 
priradená plán. miestu priamo priradené zvolenej OJ. 

O-S-P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazia len k nej priamo 
priradené plánované miesta spolu s osobami k nim priradenými. 

O-S-PHIE Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazia len k nej priamo 
priradené plánované miesta spolu s osobami k nim priradenými. 

P_S_C_O Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí zvolené plánované 
miesto, funkcia a OJ, ktorej je priradené. 
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P_S_S_C Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí zvolené plánované 
miesto a k nemu priradená funkcia. 

P_S_S_OC Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí zvolené plánované 
miesto, funkcia a OJ, ktorej je priradené. 

PERSCM2 Pomocou tejto cesty sa po zvolení OJ zobrazí osoba, ktorá sedí na plán. 
mieste označené ako Vedúci organizačnej jednotky. 

PERS-O Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu k nemu prepojenými OJ a k nim prepojenými osobami. 

PERSON Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu k nemu prepojenými OJ, plánovanými miestami a 
osobami. 

PLSTE Pomocou tejto cesty sa zobrazí prehľad plánovaných miest podľa 
organizačnej štruktúry 

PLSTE-OS Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazí vybraná časť org. 
štruktúry spolu k nemu prepojenými OJ a prepojenými plánovanými 
miestami. 

PLSTE-SA Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazia plán. miesta, 
ktoré sú mu priamo priradené. 

PPLELST Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu O zobrazia plán. miesta, 
osoby a funkcie, ktoré sú mu priamo priradené. 

PPLEORG Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí zvolené plánované 
miesto a OJ, ktorej je priradené. 

P-S-C-O Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia vybrané plán. miesta a 
funkcie a OJ, ktorým sú priradené. 

P-S-O Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia vybrané plán. miesta a OJ, 
ktorým sú priradené. 

P-S-O-O Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia vybrané plán. miesta a 
všetky prepojené OJ.  

QPRACT Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí zvolené plánované 
miesto a kvalifikácia k nemu priradená. 

QREQPROF Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí zvolené plánované 
miesto, funkcia a kvalifikácia k nemu priradená. 

S_ACT_Q Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta, funkcie a kvalifikácie k nim priradené. 

S_C_C_Q Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta, funkcie a kvalifikácie k nim priradené. 

S_NACH_C Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia vybrané plán. miesta a k 
nim priradené funkcie. 

S_NACH_P Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a osoby k nim priradené. 

S_UP Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a všetky OJ, ktoré sa nachádzajú v štruktúre, ktorej je plán. 
miesto priradené. 

SAP_AGNT Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a osoby, k nim priradené. 
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SAP_MANG Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a od nich odvodené tie OJ, ktorým je plánované miesto 
nastavené ako Vedúci OJ. 

SAP_ORG Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta, org. jednotky ku ktorým sú priradené a osoby, k nim priradené. 

SAP_ORGP Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta, org. jednotky ku ktorým sú priradené a funkcie k nim 
priradené. 

SAP_ORGS Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta, osoby k nim priradené a OJ, ku ktorým sú priradené. 

SAP_PSOO Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a OJ, ktoré sú mu nadradené v rámci štruktúry. 

SAP_SORG Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a osoby k nim priradené. 

SBES Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a osoby k nim priradené. 

SBESCX Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a funkcie k nim priradené. 

SBESPERS Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a osoby k nim priradené. 

SBESPLS Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia vybrané plán. miesta. 

SBESX Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta a osoby k nim priradené. 

S-O Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazí zvolené plánované 
miesto a OJ, ktorej je priradené. 

SOLLBE Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia vybrané plán. miesta. 

S-S Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta. 

STELLE Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia vybrané plán. miesta a k 
nim priradené funkcie. 

STENR Pomocou tejto cesty sa po zvolení objektu S zobrazia zvolené plán. 
miesta, funkcie a osoby k nim priradené. 

US_S_S_C Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia vybrané plán. miesta a k 
nim priradené funkcie. 

WF_ORGUN Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia zvolené plán. miesta a OJ, 
ktorým sú priradené. 

WF_SUPOU Pomocou tejto cesty sa po zvolení S zobrazia zvolené plán. miesta a OJ, 
ktoré sú im nadradené. 

ZKOSTL Pomocou väzby sa zobrazia priradené kmeňové nákladové strediská 
v IT1001 pre organizačné jednotky ako aj pre plánované miesta. 

ZKVAL Pomocou väzby sa zobrazia priradené kvalifikácie k plánovaným 
miestam. 

ZOOSCP Zobrazí sa obsadenie plánovaných miest podľa organizačnej štruktúry s 
funkciami 
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ZOOSPRY Zobrazí sa štruktúra organizačných jednotiek s plánovanými miestami 
a osobnými číslami a kompetenciami priradenými k plánovaným 
miestam. 

ZSUBST Zobrazí sa štruktúra s plánovanými miestami a s prideleným 
zastupovaním. 

Z_SUPO-O Pomocou väzby sa získa nadriadená organizačná jednotka k vybranej 
organizačnej jednotke. 

 

• Vektor statusu 
o v systéme CES budú evidované len v statuse 1 - aktívne, preto nie je potrebné zadávať 

alebo zapísať hodnotu 1 

• Prekrytie statusu - nebude používané 

• Hĺbka zobrazenia 
o udáva sa číslom, ktoré predstavuje organizačnú úroveň, do akej sa má organizačná 

štruktúra zobraziť. 
o prvú úroveň predstavuje vybraný objekt 

 
Možnosti výberu 

 
• Základná pracovná doba 

o v systéme CES nebude využívané 

• Len zobrazenie vlastníka 
o ak je označené, zobrazí sa na výstupe len vlastník plánovaného miesta 
o ak nie je označené, zobrazí sa na výstupe aj zástupca plánovaného miesta zadaný 

štandardnou väzbou (väzba medzi S a P A010) 

• Zohľadnenie osôb bez plánovaného miesta 
o ak je pole označené, zobrazia sa aj osoby bez plánovaného miesta 
o ak nie je označené nezobrazia sa osoby bez plánovaného miesta 

 
Ďalšie podmienky 

 
• Technická hĺbka 

o Podobné pole ako Hĺbka zobrazenia. Kým v poli Hĺbka zobrazenia ide len o vizuálnu 
stránku, tak v poli Technická hĺbka ide o hĺbku vyhodnotenia. To znamená do akej 
hĺbky sa majú parametre vyhodnocovať a nie zobrazovať. 

o udáva sa číslom, ktoré predstavuje organizačnú úroveň, do ktorej má report 
vyhodnocovať. 

• Rekurzia 
o nebude používané 
o rekurzia vzniká vtedy ak sa volá rovnaké vyhodnotenie vždy s rozdielnym vstupom a 

nie je jasný koncový bod. Rekurzia má zmysel ak je jasný začiatok resp. koniec a 
funkcie prestanú vyhodnocovať vtedy keď koncový bod dosiahnu. Napríklad v prípade 
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viacnásobného obsadenia plánovaného miesta a súčasne aj zástupcov môže prísť k 
zacykleniu. Vtedy sa rekurzia neodporúča. 

• Klasický výstup 
o označením sa používateľ prepne do klasického (iného zobrazenia) 

12.1.1 Hľadaný pojem na vstupnej obrazovke 

Na vstupnej obrazovke je možnosť použiť možnosť vyhľadávania podľa Hľadaného pojmu. Nakoľko 
platia pravidlá aj pri označovaní plánovaných miest aj pri označovaní organizačných jednotiek, je 
možnosť použiť toto pole ako filter na vyhľadávané objekty. 
 
Príklad  
Chcem zobraziť zostavu len pre štátnozamestnanecké miesta. Do poľa Hľadaný pojem napíšem skratku 
ŠS a spustím Vykonanie (F8). 

 
Otvorí sa mi nové okno so zoznamom plánovaných miest, ktoré vyhovujú podmienkam. Tak označím 

tie, ktoré ma zaujímajú alebo pomocou ikony  označím všetky naraz. 

 
 
Príklad 
Chcem zobraziť zostavu len pre vybrané organizačné jednotky. Do poľa Hľadaný pojem napíšem časť 
názvu organizačnej jednotky, ktorý orámujem znakom *, ktorý mi nahrádza ľubovoľný reťazec a dám 
Vykonanie (F8) – napríklad v účtovnom okruhu 1510 zadám text 1510*. 



 
 
 
 

   

 
CES_M03_Prirucka_Organizacny manazment_v1.0 Strana 154 z 260 

 

 
Zobrazí sa mi samostatné okno sa zobrazia všetky organizačné jednotky, ktoré vyhovujú podmienkam. 

Označím tie, ktoré ma zaujímajú alebo pomocou ikony  označím všetky naraz. 

 

12.2 Výstup ALV 

Tabuľkový výstup zostavy sa nazýva ALV výstup.  

12.2.1 Zobrazenie všetkých hodnôt v riadku 

V prípade, že je výstupná zostava príliš široká a nezobrazujú sa vám všetky hodnoty, je možné si ich 

zobraziť v samostatnom okne prostredníctvom ikony Detaily .  
Označte riadok a kliknete na ikonu Detaily. Následne sa v novom okne zobrazia všetky hodnoty, ktoré 
riadok obsahuje aj s prehľadnými názvami stĺpcov. 
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12.2.2 Triedenie Vzostupné/Zostupné 

Ikony  slúžia na triedenie hodnôt stĺpca. Označte stĺpec a kliknite na jednu z nich. 

• Vzostupné triedenie – usporiada hodnoty od najmenšej po najväčšiu. 

• Zostupné triedenie – usporiada hodnoty stĺpca od najväčšieho po najmenšie. 
 
Upozornenie 
Triediť sa dajú len tie polia, ktoré obsahujú triediace hodnoty (triedenie podľa abecedy, podľa číselných 
hodnôt, podľa dátumu a pod.) 
 
Upozornenie 
V prípade, že sa hodnota v triediacom stĺpci opakuje, vizuálne ju systém zgrupuje do jednej: 

• Bez triedenia 

o  
• S triedením 

o  
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12.2.3 Filter 

Filter sa dá použiť na výber hodnôt v stĺpci .  
Postup 

• Označte stĺpec, z ktorého chcete filtrovať kliknutím na názov stĺpca a kliknite na ikonu Filter. 
Otvorí sa samostatné okno. 

o  
• V novom okne buď zadáte hodnotu, ktorú chcete vyhľadať priamo alebo vyberiete 

z ponúkaných možností prostredníctvom matchcodu a potvrdíte výber. 

o  
o  

Výmaz filtra vykonajte prostredníctvom ikony Výmaz filtra . 

12.2.4 Tlačový náhľad a export do MS Excel 

Ikona  slúži na zobrazenie tabuľky pre samotnou tlačou. Taktiež sa prostredníctvom nej dostanete 
k možnosti exportu zostavy do Excel – t.j. môžete zostavu uložiť na lokálny disk ako XLSX. 
 
Postup: 

• Najskôr výstup zostavy zobrazte v tlačovom náhľade pomocou ikony  
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• Následne môžete zostavu uložiť na lokálny disk vo formáte XLSX pomocou ikony Tabuľková 

kalkulácia  
o  otvorí sa okno, kde môžete zvoliť formát na uloženie. Po jeho odsúhlasení vyhľadáte 

priečinok a súbor uložíte. 

12.2.5 Uloženie do lokálneho súboru 

Pomocou ikony  je možnosť uložiť zostavu do lokálneho súboru vo viacerých formátoch: 
 

 
 

• Ako nekonvertovaný súbor – uloží zostavu vo formáte .txt 
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• Ako Text s tabulátormi – uloží zostavu vo formáte .txt 
 

o  
o  

• Ako rich text format – uloží vo formáte .rtf 
 

 
 

• Ako formát HTML – uloží vo formáte .htm 
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• Do schránky – skopíruje zostavu do schránky, ktorú následne môžete vložiť do iného súboru 
ako nekonvertovaný text 

 

 

12.2.6 Práca s variantmi zobrazenia 

Na prácu s variantmi existujú 3 samostatné ikony . Pomocou nich môžete vami 
pripravený výstup uložiť a použiť aj v budúcnosti na zobrazenie výstupu a môžete ho aj meniť. 
 

 - uloženie variantu 

 - výber variantu 

 - zmena variantu 

12.2.6.1 Zmena variantu zobrazenia 

Zmenu uloženého variantu môžete vykonávať viacerými spôsobmi. Prvým z nich je pomocou ikony 

. Zobrazí sa nové okno, v ktorom sú zobrazené jednotlivé funkcie uplatnené v danom uloženom 
variante. 
 
Na prvej záložke Výber stĺpca sú v ľavej časti zobrazené stĺpce, ktoré sa v zostave zobrazujú a vpravo 
stĺpce, ktoré sa momentálne v zostave nezobrazujú, ale je možné ich pridať. 



 
 
 
 

   

 
CES_M03_Prirucka_Organizacny manazment_v1.0 Strana 160 z 260 

 

 
 
Na druhej záložke Triedenie sa zobrazuje triedenie v zostave ak bolo zadané, v ktorom stĺpci triedenie 
je a či je vzostupné alebo zostupné. 
 

 
 
Na tretej záložke sa zobrazuje použitie filtra, v ktorom stĺpci bolo použité a s akou hodnotou. 
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Na záložke Náhľad sa zobrazuje pomenovanie existujúceho zobrazenia výstupu a je možné ho týmto 
spôsobom aj meniť (napríklad aj zobrazenie v MS Excel).  
 
Na poslednej záložke je možné ovplyvniť doplňujúce vzory Zobrazenia. 
 

 
 
Meniť zobrazenie zostavy, poradie stĺpcov a pod. sa dá aj prostredníctvom kontextového menu. 
Kliknite pravým tlačidlom na stĺpec a získate možnosti – kopírovať text, potlačenie zobrazenie stĺpca, 
nastavenie optimálnej šírky a pod. 
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Ak stĺpec označíte a uchopíte ľavým tlačidlom, máte možnosť ho potiahnuť a premiestniť na iné miesto 
v zostave. 
 

 

12.2.7 Súčet a medzisúčet 

V prípade, že je v poli evidovaná číselná hodnota, je možno nastaviť súčet a medzisúčet pomocou polí 

 
 
V prvom kroku označte stĺpec, v ktorom je číselná hodnota a nastavte súčet. Systém spočíta hodnoty 
v stĺpci a pridá posledný riadok, kam uvedie výslednú sumu. 
 

 
 
Následne označíte stĺpec, prostredníctvom ktorého chcete vypočítať medzisúčty a kliknete na ikonu 
medzisúčet. V stĺpci, kde sme dali vykonať súčet sa doplnia medzisúčty. 
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12.2.8 Obmedzenie rozsahu hodnôt 

Pri vyhľadávaní objektu v zostavách má používateľ možnosť buď vpísať hodnotu alebo ju vyhľadať. 
Podľa tohto o aký typ objektu ide, systém ponúkne niektoré z nasledujúcich možností: 

• Hľadaný pojem 

• Hľadanie štruktúry 

• Skratka a označenie 

• Voľné vyhľadávanie 

12.2.8.1 Hľadaný pojem 

Ak vyhľadávate objekt podľa pojmu, vtedy systém vyhľadáva objekt podľa jeho označenia v IT1000. 
Zadajte textový reťazec, ktorý hľadáte, prípadne ho umiestnite medzi znak *, aby ste rozšírili hľadaný 
zoznam a svoj výber potvrďte. 
 
Príklad 
Chceme vyhľadať organizačné jednotky, ktoré majú v označení reťazec „oddelen“ 

 
 
Po potvrdení vyhľadá všetky organizačné jednotky, ktoré vyhovujú zadanému reťazcu. 
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12.2.8.2 Hľadanie štruktúry 

Objekty, ktoré sú usporiadané do štruktúry (organizačné jednotky a plánované miesta) je možné 
vyhľadávať aj podľa štruktúry. Po označení tejto možnosti systém prepne zobrazenie. Výber 
uskutočníte zakliknutím požadovanej možnosti. 
 

 
 
Ak sa potrebujete vrátiť k inej možnosti vyhľadávania, použite ikonu Iná nápoveď vyhľadávania. 

 
 
Ak potrebujete vybrať napríklad všetky podriadené organizačné jednotky, použite ikonu Označenie 
podstromu. Systém označí všetky podriadené objekty. 

 
 
Pomocou ikony zrušíte označenie podstromu. 
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Pomocou ikony zrušíte označenie všetkých možností. 

 

12.2.8.3 Skratka a označenie 

Ak chcete vyhľadať objekt prostredníctvom Skratky objektu z IT1000, použijete na výber toto pole. 
Pole Označenie je identické vyhľadávanie ako je popísané v časti Hľadaný pojem. 

12.2.8.4 Voľné vyhľadávanie 

Používateľ má možnosť zadefinovať si na vyhľadanie objektu všetky ponúkané kritériá. Vyhľadávanie 
je bližšie popísané v časti pre transakciu PPOME. 

12.2.9 Spustenie na pozadí 

V prípade, ak sa na výstupe zobrazuje veľké množstvo dát a hrozilo by, že by skončil časový limit na 
zobrazenie, je vhodnejšie spustiť report na pozadí. Vtedy používateľ zadefinuje spustenie reportu 
a následne sa môže odhlásiť, resp. pracovať na iných veciach. Report si môže pozrieť, prípadne uložiť 
prostredníctvom transakcie SMX. 
 

Výstup reportu do tabuľky sa nespúšťa prostredníctvom ikony vykonanie , ale pomocou menu. 
Postup je nasledovný: 

• Vyplňte vstupnú obrazovku dátami tak akoby ste šli spustiť report priamo 

• V riadkovom menu nájdite Program/Vykonanie na pozadí  

 
• Otvorí sa okno kde potvrdíte výber. 
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• Po potvrdení sa otvorí ďalšie okno, kde definujete termín spustenia. Ak chcete spustiť hneď, 
kliknite na ikonu Ihneď a svoju voľbu uložte ikonou diskety v spodnej časti okna. 

 

 
 

• V spodnej časti výberovej obrazovky sa zobrazí informácia o spustení. 

 
• Pokračujte v transakcii SMX 

12.2.10 Zobrazenie v MS Excel 

Zostavy, ktorých výstup je v tabuľkovej forme je možné prostredníctvom ikony  priamo zobraziť 
aj v Excel. 
 
Napríklad ak je výstupom tabuľka, je potrebné kliknúť na ikonu Microsoft Excel. 
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Výstup sa prepne do zobrazenia v Excel, kde je možné ďalej pracovať s výstupom. 

 
 

Späť sa dostanete pomocou ikony Späť (F3)  

12.3 Výstup štruktúra  

V niektorých zostavách sa zobrazí strom organizačnej štruktúry (napr. transakcia ZHRPD_OJ_IT1001). 
Výhodnou tohto zobrazenia nie je len to, že sa zobrazí strom s definovanými prepojeniami, ale aj tá, 
že z výstupu je možné priamo editovať zobrazené záznamy. 
 
Napr. zobrazím si podriadené organizačné jednotky a zistím, že je nesprávna skratka objektu 
(Personálne oddelenie má skratku PO a mala by byť POdd). 

 
 
Označím si chybný riadok a prostredníctvom menu Spracovanie/Transakcia údržby vyvolám editáciu 
tohto objektu. 
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Systém ma prepne do transakcie PO10, kde môžem zmeniť skratku v IT1000. 

12.4 Reporty pre Organizačnú jednotku 

Reporty zobrazujú primárne dáta za organizačnú jednotku. 

12.4.1 S_AHR_61016491 - Existujúce organizačné jednotky 

Transakcia S_AHR_61016491 - Existujúce organizačné jednotky 
Report poskytuje informáciu o existujúcich organizačných jednotkách, zobrazuje informácie z IT1000. 
 
Na vstupe sa zadáva organizačná jednotka/štruktúra a obdobie. 
 

 
 
Výstupom je tabuľka, ktorá zobrazuje: 

• TO - označenie objektu 

• Dátum začatia - dátum začiatku platnosti organizačnej jednotky, viaže sa k IT1000. 

• Dátum ukončenia - dátum skončenia platnosti organizačnej jednotky, viaže sa k IT1000. 

• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Označenie - dlhý názov objektu z IT1000 
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• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 

• VP - variant plánu - vždy 01 - Aktuálny plán 

• ID obj. - ID objektu bez vodiacich núl 

• Skratka obj. - krátky názov objektu z IT1000 
 

 

12.4.2 S_AHR_61016503 - Plán obsadenia 

Transakcia S_AHR_61016503 - Plán obsadenia 
Report poskytuje informácie z organizačnej štruktúry o obsadenosti plánovaných miest, skupine a 
okruhu pracovníkov vychádzajúcich z modulu PA z IT0001, o skutočnej pracovnej dobe z IT0007 v 
module PA.  
Vstup 

 
 
Výstupom je tabuľka, ktorá zobrazuje: 

• ID org. - jednoznačné ID organizačnej jednotky 

• Org. jednotka - krátky názov organizačnej jednotky z IT1000 

• Organizačná jednotka - dlhý názov organizačnej jednotky z IT1000 
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• ID plán.miesta - jednoznačné ID plánovaného miesta 

• Skrat.plán.miesta - krátky názov plánovaného miesta z IT1000 

• Plán.miesto - dlhý názov plánovaného miesta z IT1000 

• Osobné číslo - osobné číslo zamestnanca, ktorým je plánované miesto obsadené 

• Pracovník - meno zamestnanca, ktorým je plánované miesto obsadené 

• Skup.pracovníkov - zaradenie zamestnanca do skupiny pracovníkov z IT0001 

• Okruh pracovníkov - zaradenie zamestnanca do okruhu pracovníkov z IT0001 

• Vedúci - v prípade ak je plánované miesto označené ako miesto vedúceho, nachádza sa 
informácia v tomto stĺpci 

• Percento obsadenia - percento obsadenosti zamestnanca (zamestnancov) na plánovanom 
mieste z väzby v IT1001 (napríklad ak je plánované miesto obsadené dvomi osobnými číslami 
na 30% a na 70% tak sa informácia o percente nachádza v tomto stĺpci a plánované miesto je 
v reporte zastúpené dvomi riadkami). 

• Skutoč.prac.doba - mesačný počet hodín zamestnanca z IT0007. 
 

 

12.4.3 S_AHR_61016493 - Organizačný plán 

Transakcia S_AHR_61016493 - Organizačný plán 
Report zobrazuje štruktúru organizačných jednotiek. Priamo z reportu je možné prepínať sa do 
transakcie údržby organizačnej jednotky (do transakcie PO10).  
 
Vstup 

 
 
Na výstupe je strom organizačnej štruktúry s informáciami: 

• hlavička výstupu 
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• Identifikátor objektu - organizačná jednotka 

• Skratka obj. - krátky názov objektu z IT1000 

• TO - typ objektu O 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 

• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Počiat.dátum - dátum začiatku platnosti plánovaného miesta, viaže sa k IT1000. 

• Konc.dátum - dátum skončenia platnosti plánovaného miesta viaže sa k IT1000. 

• Počiat.dátum prepojenia - počiatočný dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Konc.dátum prepojenia - koncový dátum prepojenia objektov z IT1001 
 

 

12.4.4 S_AHR_61016494 - Organizačný plán s plán. miestami 

Transakcia S_AHR_61016494 - Organizačný plán s plánovanými miestami 
Report zobrazuje štruktúru organizačných jednotiek s plánovanými miestami. Priamo z reportu je 
možné prepínať sa do transakcie údržby organizačnej jednotky (do transakcie PO10) alebo do 
transakcie plánovaného miesta (PO13).  
 
Vstup 

 
 
Na výstupe je strom organizačnej štruktúry s informáciami: 

• hlavička výstupu 

• Identifikátor objektu - organizačná jednotka alebo plánované miesto 

• Skratka obj. - krátky názov objektu z IT1000 

• TO - typ objektu O alebo S 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 

• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Počiat.dátum - dátum začiatku platnosti plánovaného miesta, viaže sa k IT1000. 

• Konc.dátum - dátum skončenia platnosti plánovaného miesta viaže sa k IT1000. 
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• Počiat.dátum prepojenia - počiatočný dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Konc.dátum prepojenia - koncový dátum prepojenia objektov z IT1001 
 

 

12.4.5 S_AHR_61016495 - Organizačný plán s osobami 

Transakcia S_AHR_61016495 - Organizačný plán s osobami 
Report zobrazuje štruktúru organizačných jednotiek s osobami. Priamo z reportu je možné prepínať 
sa do transakcie údržby organizačnej jednotky (do transakcie PO10) alebo do transakcie pre údržbu 
osobných čísel (PA30).  
 
Vstup 

 
 
Na výstupe je strom organizačnej štruktúry s informáciami: 

• hlavička výstupu 

• Identifikátor objektu - organizačná jednotka alebo meno zamestnanca 

• Skratka obj. - krátky názov objektu z IT1000 

• TO - typ objektu O alebo P 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 
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• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Počiat.dátum - dátum začiatku platnosti plánovaného miesta, viaže sa k IT1000. 

• Konc.dátum - dátum skončenia platnosti plánovaného miesta viaže sa k IT1000. 

• Počiat.dátum prepojenia - počiatočný dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Konc.dátum prepojenia - koncový dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Percentuálna sadzba - percento prepojenia medzi objektami. 
 

 

12.4.6 ZHRPD_OJ_IT9170 - Výkaz pre Špecifickú evidenciu OJ 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT9170 
Report poskytuje informácie o špecifických priradeniach organizačných jednotiek k zákazníckym 
číselníkom v IT9170. 
 
Vstup 
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky organizačné jednotky a k nim informácie z IT9170. Tabuľka obsahuje tieto stĺpce: 

• TO - Typ objektu, zobrazeného na výstupe (O – Organizačná jednotka) 

• ID obj. – ID organizačnej jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky 

• Označenie objektu – označenie organizačnej jednotky 

• Číselník – ID príslušného číselníka 

• Názov číselníka – zákaznícky názov číselníka 

• Hodnota – hodnota z číselníka priradená k organizačnej jednotke 

• Názov hodnoty – názov priradenej hodnoty 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 1013 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 1013 

 

 

12.5 Reporty pre Plánované miesto 
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Reporty zobrazujú dáta primárne za plánované miesto. 

12.5.1 S_AHR_61016502 - Existujúce plánované miesta 

Transakcia S_AHR_61016502 - Existujúce plánované miesta 
Report poskytuje informáciu o existujúcich plánovaných miestach. Report zobrazuje informácie 
z IT1000. 
 
Vstup 

 
 
Výstupom je tabuľka, ktorá zobrazuje: 

• VP - variant plánu - vždy 01 - Aktuálny plán 

• TO – typ objektu 

• ID obj. - ID objektu bez vodiacich núl 

• Skratka obj. - krátky názov objektu z IT1000 

• Označenie objektu - dlhý názov objektu z IT1000 

• Dátum začatia - dátum začiatku platnosti plánovaného miesta, viaže sa k IT1000. 

• Dátum ukončenia - dátum skončenia platnosti plánovaného miesta viaže sa k IT1000. 
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12.5.2 S_AHR_61018869 - Obdobia neobsadených plánovaných miest 

Transakcia S_AHR_61018869 - Obdobia neobsadených plánovaných miest 
Report dáva informáciu o počte neobsadených dní za plánované miesto ako aj za organizačnú 
jednotku.  
 
Vstup 

 
 
Výstupom je tabuľka, ktorá zobrazuje: 

• ID org.jed. - ID organizačnej jednotky 

• Skratka org.jed. - krátky názov organizačnej jednotky z IT1000 

• Org.jednotka - dlhý názov organizačnej jednotky z IT1000 

• ID plán.miesta - ID plánovaného miesta 

• Skratka plán.miesta - krátky názov plánovaného miesta z IT1000 

• Plánované miesto - dlhý názov plánovaného miesta z IT1000 

• Neobsadené od - dátum odkedy je plánované miesto neobsadené 

• Neobsadené do - dátum dokedy je plánované miesto neobsadené 

• ID majiteľa - osobné číslo aktuálneho majiteľa (v závislosti od obdobia výberu dát) 

• Nový majiteľ - meno zamestnanca 

• Neobs.dni - počet dní neobsadenia plánovaného miesta za dané obdobie 
 

 

12.5.3 S_AHR_61016511 - Kompletný popis plánovaných miest 

Transakcia S_AHR_61016511 - Kompletný popis plánovaných miest 
Report zobrazuje informácie z infotypov 1000, 1001 a 1002 zadaných pre plánované miesto v textovej 
forme. 
 
Vstup 
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Príklad výstupu: 

 

12.5.4 S_AHR_61016512 - Štruktúra výkazu bez osôb 

Transakcia S_AHR_61016512 - Štruktúra výkazu bez osôb 
Report zobrazí zoznam vybraných plánovaných miest. Priamo z reportu je možné prepnúť sa do režimu 
údržby z transakcii PO13. 
 
Vstup 
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Na výstupe je štruktúra s informáciami: 

• hlavička výstupu 

• Identifikátor objektu - plánované miesto 

• Skratka obj. - krátky názov plánovaného miesta z IT1000 

• TO - typ objektu S 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 

• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Počiat.dátum - dátum začiatku platnosti plánovaného miesta, viaže sa k IT1000. 

• Konc.dátum - dátum skončenia platnosti plánovaného miesta viaže sa k IT1000. 
 

 
 
Priamo z reportu je možnosť prepnutia do transakcie údržby označeného objektu. Označte objekt 
a následne vyberte z menu Spracovanie/Transakcia údržby. 
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12.5.5 S_AHR_61016513 - Štruktúra výkazu s osobami 

Transakcia S_AHR_61016513 - Štruktúra výkazu s osobami 
Report zobrazí zoznam vybraných plánovaných miest aj s osobami naň priradenými. Priamo z reportu 
je možné prepnúť sa do režimu údržby z transakcii PO13 pre plánované miesto alebo do transakcie 
PA30 pre zamestnanca. 
 
Vstup 

 
 
Na výstupe je štruktúra s informáciami: 

• hlavička výstupu 

• Identifikátor objektu - plánované miesto alebo osoba 

• Skratka obj. - krátky názov plánovaného miesta alebo osoby z IT1000 

• TO - typ objektu S alebo P 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 

• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Počiat.dátum - dátum začiatku platnosti plánovaného miesta, viaže sa k IT1000. 

• Konc.dátum - dátum skončenia platnosti plánovaného miesta viaže sa k IT1000. 

• Počiat.dátum prepojenia - počiatočný dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Konc.dátum prepojenia - koncový dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Percentuálna sadzba - percento prepojenia medzi objektami. 
 

 
 
Priamo z reportu je možnosť prepnutia do transakcie údržby označeného objektu. Označte objekt 
a následne vyberte z menu Spracovanie/Transakcia údržby. 
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12.5.6 ZHRPD_PLM_IT9070 - Výkaz pre Špecifickú evidenciu PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT9070 
Report poskytuje informácie o špecifických priradeniach plánovaných miesta k zákazníckym 
číselníkom v IT9070. 
 

 
 
Na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme tabuľky plánované miesta a k nim informácie z IT9070. 
Tabuľka obsahuje tieto stĺpce: 

• TO - Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• Číselník – ID príslušného číselníka 

• Názov číselníka – zákaznícky názov číselníka 
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• Hodnota – hodnota z číselníka priradená k organizačnej jednotke 

• Názov hodnoty – názov priradenej hodnoty 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 1013 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 1013 

 

 

12.5.7 ZHRPD_PCINNOST_VIEW - Zobrazenie pracovných činností 

Transakcia ZHRPD_PCINNOST_VIEW - Zobrazenie pracovných činností 
Report poskytuje informáciu o číselníku katalógu pracovných činností z IT9052. Slúži ako pomôcka pre 
vyhľadanie a zadávanie činnosti do toto IT. 
 
Na vstupnej obrazovke je možné pomocou polí z IT9052 filtrovať hodnoty zobrazené na výstupe: 

• Katalóg pracovných činností 

• Odvetvie pracovných činností 

• Platová trieda 

• Vzdelanie 

• Legislatíve poradie 

• Okruh pracovných činností 

• Poradové číslo prac. Činnosti 

• Dátum 
 
Na výstupe sa zobrazí katalóg pracovných činností tak ako je v systéme CES evidovaný. 

 
 
Nakoľko test niektorých činností presahuje dĺžku poľa povoleného na zobrazenie v tabuľke, je možnosť 
zobrazenia plného textu pomocou ikony Zobraziť. Označte záznam, ktorého potrebujete vidieť celý 
text, následne kliknite na ikonu Zobrazenia.  
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V novom okne sa zobrazia všetky informácie záznamu. 
 

 

12.5.8 ZHRPD_PLM_PERS - Prehľad osôb na plán. miestach 

Transakcia ZHRPD_PLM_PERS - Prehľad osôb na plán. Miestach 
Report poskytne informáciu na ktorých plánovaných miestach je osobné číslo priradené. 
 

 
 
Na výstupe je stromovitá štruktúra s informáciami: 
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• hlavička výstupu 

• Identifikátor objektu – osobné čísla s priradenými plánovanými miestami 

• Skratka obj. - krátky názov objektu z IT1000 

• TO - typ objektu (napríklad P je osobné číslo a S je plánované miesto) 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) – osobné číslo alebo číslo plánovaného 
miesta. 

• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Počiat.dátum - dátum začiatku platnosti plánovaného miesta, viaže sa k IT1000. 

• Konc.dátum - dátum skončenia platnosti plánovaného miesta viaže sa k IT1000. 

• Počiat.dátum prepojenia - počiatočný dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Konc.dátum prepojenia - koncový dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Percentuálna sadzba - percento prepojenia medzi objektami. 
 
Príklad 
Na vstupnej obrazovke si zadáte osobné číslo, za ktoré potrebujete získať informáciu, ku ktorým 
plánovaným miestam je priradené a na koľko percent. V module personalistika v IT0001 je viditeľné len 
hlavné priradenie. 
 
Po spustení reportu sa zobrazí strom priradenia osobného čísla 2203 s priradením k: 

• Plánovanému miestu 61 na 70% 

• Plánovanému miestu 62 na 30% 

• Plánovanému miestu 73 na 0% (nula sa nezobrazuje) 

• Plánovanému miestu 254 na 0% 
 

 
 
Príklad 
V IT0001 nie je osobné číslo 2312 priradené k žiadnemu plánovanému miestu. Po spustení reportu 
a preverení priradenia je vidieť, že k osobnému číslu nie je priradené žiadne plánované miesto a teda 
v danom čase nie je toto osobné číslo priradené k žiadnemu plánovanému miestu. 
 

 
 
Príklad 
V IT0001 nie je osobné číslo 2313 priradené k žiadnemu plánovanému miestu. Po spustení reportu 
a preverení priradenia je vidieť, že k osobnému číslu je priradené plánované miesto, ale na 0%. 
 

 

12.6 Reporty pre Funkciu 

Reporty zobrazujú dáta primárne za funkciu. 
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12.6.1 S_AHR_61016497 - Existujúce profesie 

Transakcia S_AHR_61016497 - Existujúce profesie 
Report poskytuje informáciu o existujúcich profesiách.  
 
Vstup 

 
 
Výstupom je tabuľka, ktorá zobrazuje: 

• TO - označenie objektu 

• Dátum začatia - dátum začiatku platnosti profesie, viaže sa k IT1000. 

• Dátum ukončenia - dátum skončenia platnosti profesie viaže sa k IT1000. 

• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Označenie objektu - dlhý názov objektu z IT1000 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 

• VP - variant plánu - vždy 01 - Aktuálny plán 

• ID obj. - ID objektu bez vodiacich núl 

• Skratka obj. - krátky názov objektu z IT1000 
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12.6.2 S_AHR_61016498 - Zoznam profesií 

Transakcia S_AHR_61016498 - Zoznam profesií 
Report poskytuje informácie o existujúcich profesiách (objekt C) a prepojených plánovaných miestach.  
 
Vstup 

 
 
Výstupom je tabuľka, ktorá zobrazuje: 

• Skratka profesie - krátky názov profesie z IT1000 

• Profesia - dlhý názov profesie z IT1000 

• ID plán.miesta - ID plánovaného miesta, ku ktorému je profesia pripojená 

• Skratka plán.miesta - krátky názov plánovaného miesta z IT1000, ku ktorému je profesia 
pripojená 

• Plánované miesto - dlhý názov plánovaného miesta z IT1000, ku ktorému je profesia pripojená 

• ID majiteľa - osobné číslo aktuálneho majiteľa (v závislosti od obdobia výberu dát) 

• Skratka majiteľa - Krátky názov objektu P z IT1000, najčastejšie priezvisko majiteľa 

• Majiteľ - meno zamestnanca na plánovanom mieste alebo informácia, že plánované miesto 
nie je obsadené 

• Percent.obsadenosti - percento obsadenia osobného čísla na plánovanom mieste 
 

 
 
Ak chcete spustiť prehľad za všetky funkcie, systém si vypýta konkrétne ID funkcie. 



 
 
 
 

   

 
CES_M03_Prirucka_Organizacny manazment_v1.0 Strana 186 z 260 

 

 
 
Ak dáte ENTER, spustí report za všetky funkcie. 

12.6.2.1 ZHRPD_FUN_IT1002 - Celý názov funkcie 

Transakcia ZHRPD_FUN_IT1002 - Celý názov funkcie 
Report poskytuje informácie o celom názve objektu funkcia (kód SK ISCO 08) z IT1001 subtyp 9000. 
V prípade, ak je názov dlhší ako 79 znakov, je zobrazený vo viacerých riadkoch. 
 
Vstup 

 
 
Výstupom je tabuľka, ktorá zobrazuje: 

• TO – typ objektu C - funkcia 

• Kód SK ISCO 08 - krátky názov profesie z IT1000 

• Označenie funkcie - dlhý názov profesie z IT1000 

• STyp – Označenie subtypu 

• Subtyp – Názov subtypu 

• Celý názov – dlhý názov objektu 

• Dátum zmeny – dátum poslednej zmeny 

• Meno používateľa – meno užívateľa, ktorý vykonal poslednú zmenu 

• Platné Od – platnosť funkcie OD 

• Platné Do – platnosť funkcie DO 
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12.7 Reporty pre Kvalifikácie 

Reporty zobrazujú dáta a Kvalifikácie. 

12.7.1 ZHRPD_PREHL_KVAL - Prehľad kvalifikácií 

Transakcia ZHRPD_PREHL_KVAL – Prehľad kvalifikácií 
Report zobrazí kvalifikácie priradené plánovaným miestam v stromovitej štruktúre. 
 
Vstup 

 
 
Na výstupe je štruktúra s informáciami: 

• hlavička výstupu 

• Identifikátor objektu – organizačné jednotky, plánované miesta a kvalifikácie 

• Skratka obj. - krátky názov z IT1000 

• TO - typ objektu O, S alebo Q 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 

• Počiat.dátum (objekt) - dátum začiatku platnosti objektu, viaže sa k IT1000. 

• Konc.dátum (objekt) - dátum skončenia platnosti objektu viaže sa k IT1000. 
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• Počiat.dátum (prepojenie) – dátum začiatku prepojenia objektov 

• Konc.dátum (prepojenie) – dátum skončenia prepojenia objektov 
 

 
 
Priamo z reportu je možnosť prepnutia do transakcie údržby označeného objektu. Označte objekt 
a následne vyberte z menu Spracovanie/Transakcia údržby. 
 

 
 

12.8 Reporty – Všeobecné 

Reporty zobrazujú dáta buď všeobecne za viaceré objekty alebo poskytujú celkový obraz 
o organizačnej štruktúre. 

12.8.1 ZHRPD_VYKAZ_OS - Výkaz pre Organizačnú štruktúru 

Transakcia ZHRPD_VYKAZ_OS - Výkaz pre Organizačnú štruktúru 
Najkomplexnejším nástrojom na kontrolu organizačnej štruktúry je prostredníctvom Výkazu pre 
Organizačnú štruktúru.  

12.8.1.1 Vstupná obrazovka 

Na vstupnej obrazovke každej zostavy sa nachádzajú polia, ako je zobrazené nižšie na obrázku.. 
Používateľ vyberie najvyššiu organizačnú jednotku, za ktorú chce zobraziť dáta reportu. Report 
k danému dátumu načíta podriadené organizačné jednotky ako aj plánované miesta k nim priradené. 
 
V spodnej časti reportu sú záložky pomenované podľa jednotlivých infotypov. Na nich sú zobrazené 
polia Infotypu. Jeho označením sa pole zobrazí na výstupe. 
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Polia: 

• Variant plánu – preddefinované pole, používateľ do neho nič nevpisuje 

• Typ objektu – preddefinovaný je objekt O. 

• ID objektu – Vždy sa zadáva ID tej organizačnej jednotky, pod ktorou chcete zobraziť 

organizačnú štruktúru. Ak je cieľom zobraziť všetky dáta, je možné: 

o  ponechať prázdne a report zobrazí celú organizačnú štruktúru, na ktorú máte 

oprávnenie 

o  označiť najvyššiu organizačnú jednotku a za ňu spustiť zobrazenie 

• Záložky podľa infotypov – obsahujú polia, ktoré je možné doplniť na výstupe a tým rozšíriť 

zobrazenie výstupnej zostavy. 

 

Na záložke Riadenie výstupu je možnosť filtrovať výber dát. Používateľ má možnosti: 

• Organizačné jednotky a plánované miesta bez filtrovania 
o defaultne predvolená možnosť 
o zobrazia sa všetky vybrané dáta reportu 

• Organizačné jednotky s filtrom 
o zobrazia sa dáta len za organizačné jednotky 
o zmení sa menu záložiek (zobrazia sa len tie, ktoré sú relevantné pre organizačné 

jednotky) 
o používateľ zvolí Infotyp, pole a hodnotu na filtrovanie, po spustení reportu sa zobrazia 

len tie, ktoré vyhovujú podmienkam. 

• Plánované miesta s filtrom 
o zobrazia sa len dáta za plánované miesta 
o zmení sa menu záložiek (zobrazia sa len tie, ktoré sú relevantné pre plánované miesto)  
o používateľ zvolí Infotyp, pole a hodnotu na filtrovanie, po spustení reportu sa zobrazia 

len tie, ktoré vyhovujú podmienkam. 
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Na záložke Riadenie výstupu je preddefinovaný nadpis zostavy. Môžete ho meniť podľa vlastných 
potrieb.  
 

 
 
Následne na výstupe ho vidíte v hlavičke a takto bude aj vytlačený, prípadne exportovaný. 
 

 
 
 
Príklad 
Chcete v systéme vyhľadať všetky organizačné jednotky, ktoré majú založený IT1008 a v ňom hodnotu 
pre účtovný okruh v intervale od 1300 do 1399 (kapitola 13).  
Zvoľte Výber dát s filtrom pre organizačnú jednotku. 
 

 
 
Na záložke pre IT1008 označte filtre podľa účtovného okruhu a zadajte hodnoty intervalu a spustite. 
 

 

12.8.1.2 Výstupná obrazovka 

Pri spustení zostavy bez ďalšieho doplnenia sú v základnom zobrazení nasledujúce polia 
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• TO – typ objektu (S) – plánované miesto, typ objektu (O) – organizačná jednotka 

• Označenie objektu – Označenie objektu z IT1000 

• ID Obj. – jednoznačný identifikátor objektu 

• Skratka Obj. – Skratka objektu z IT1000 

• NáklStredisko – ID kmeňového nákladového strediska z IT1001 

• SK ISCO 08 – ID prepojenej funkcie označujúcej kód SK ISCO 08 

• Od.čís. – osobné číslo osoby prepojenej na plánované miesto 

• Meno prac./uchádzača – meno a priezvisko osobného čísla 

• Perc. – Percento prepojenia 

• Nadriadený – znak X pri plánovanom mieste vedúceho plánovaného miesta 
 

 

12.8.2 ZHRPD_ROZDEL_NAKLAD - Výkaz pre Rozdelenie nákladov 

Transakcia ZHRPD_ROZDEL_NAKLAD – Výkaz pre Rozdelenie nákladov 
Report poskytuje informácie o rozdelení nákladov z IT1018. Informácia sa zobrazuje hierarchicky tak 
ako sú organizačné jednotky a plánované miesta usporiadané v štruktúre (resp. podľa zobrazenia 
v transakcii PPOME). Nákladové a rozpočtové priradenie sa zobrazuje len za tie organizačné jednotky 
a plánované miesta, ktoré majú informáciu priamo priradenú a nie za tie, ktoré to dedia. V prípade, ak 
objekt má rozdelenie na viac riadkov (t.j. nemá zadanú informáciu v jednom riadku za 100% ale na viac 
riadkov spolu za 100%) tak sa zobrazí na výstupe vo viacerých riadkoch. Na vstupnej obrazovke je 
možnosť výberu obdobia. Nakoľko je IT1018 priamo prepojené so zúčtovaním miezd, ktoré sa deje za 
jeden celý mesiac, report zobrazuje dáta za jeden ucelený mesiac. 
 
Na vstupnej obrazovke zostavy sa nachádzajú polia: 

• Variant plánu – preddefinované pole 

• Typ objektu – preddefinované pole  

• ID objektu – zadáva sa ID najvyššie položenej organizačnej jednotky, za ktorú (a jej 

podriadené) sa požaduje výstup 

• Obdobie výberu objektu – obdobie mesiaca, za ktoré má report zobraziť dáta 

• Variant – definovanie variantu na výstupnú zostavu 
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Výstup je tabuľka s nasledujúcimi stĺpcami: 

• Typ objektu - označenie O pre organizačné jednotky alebo S pre plánované miesta 

• Identifikátor objektu – jednoznačné ID objektu 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky alebo plánovaného miesta 

• Platné od – začiatok platnosti IT1018 

• Platné do – koniec platnosti IT1018 

• Účtovný okruh – ID účtovného okruhu 

• Nákladové stredisko – ID priradeného nákladového strediska 

• Číslo zákazky – ID priradenej zákazky 

• Funkčná oblasť – ID priradenej funkčnej oblasti 

• Finančné stredisko – ID priradeného finančného strediska 

• Fond – ID priradeného fondu 

• Prvok ŠPP – ID priradeného prvku ŠPP 

• Grant – ID priradeného grantu 

• Percento – percento priradenia 

 

 

12.8.3 S_AHR_61016527 - Existujúce objekt 

Transakcia S_AHR_61016527 - Existujúce objekty 
Report poskytuje zoznam ID všetkých objektov, na ktorý má používateľ oprávnenie, napríklad objekt 
Q – kvalifikácie, RY – kompetenciu, P – Osoba  a pod. 
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Vstup 

 
 
Výstupom je tabuľka, ktorá zobrazuje: 

• TO - označenie objektu 

• Dátum začatia - dátum začiatku platnosti plánovaného miesta, viaže sa k IT1000. 

• Dátum ukončenia - dátum skončenia platnosti plánovaného miesta viaže sa k IT1000. 

• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Označenie objektu - dlhý názov objektu z IT1000 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 

• ID obj. - ID objektu bez vodiacich núl 

• Skratka obj. - krátky názov objektu z IT1000 
 

 

12.8.4 S_AHR_61016528 - Zobr.štruktúry/údrž.štruktúry 

Transakcia S_AHR_61016528 - Zobrazenie štruktúry/údržba štruktúry 
Report zobrazuje organizačnú štruktúru na základe zvolenej cesty vyhodnotenia. Priamo z reportu je 
možné prepínať sa do transakcie údržby daného objektu (do transakcie PP01).  
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Vstup 

 
 
Na výstupe je strom organizačnej štruktúry s informáciami: 

• hlavička výstupu 

• Identifikátor objektu - organizačná štruktúra na základe cesty vyhodnotenia 

• Skratka obj. - krátky názov objektu z IT1000 

• TO - typ objektu (napríklad O pri organizačnej jednotke a pod.) 

• Roz.IDObj. - rozšírené ID objektu (aj s vodiacimi nulami) 

• S - status plánu - vždy 1 - aktívne 

• Počiat.dátum - dátum začiatku platnosti plánovaného miesta, viaže sa k IT1000. 

• Konc.dátum - dátum skončenia platnosti plánovaného miesta viaže sa k IT1000. 

• Počiat.dátum prepojenia - počiatočný dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Konc.dátum prepojenia - koncový dátum prepojenia objektov z IT1001 

• Percentuálna sadzba - percento prepojenia medzi objektami. 
 

 
 
Priamo z reportu je možnosť prepnutia do transakcie údržby označeného objektu. Označte objekt 
a následne vyberte z menu Spracovanie/Transakcia údržby. 
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12.8.5 ZHRPD_OJ_IT1001_K - Kmeňové nákladové stredisko 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT1001_K – Kmeňové nákladové stredisko 
Report poskytuje informácie o priradených kmeňových nákladových strediskách v rámci organizačnej 
štruktúry – k organizačným jednotkám ako aj k plánovaným miestam. 
 
Vstup 

 
 
Štruktúra na výstupe obsahuje tieto stĺpce: 

• Identifikátor objektu 

• Skratka obj 

• Typ objektu – typ objektu, zobrazeného vo výstupe 

• Rozšírená ID objektu – ID zobrazených objektov  

• Počiat. Dátum (objekt) – začiatok platnosti objektu 

• Konc. Dátum (objekt) – koniec platnosti objektu 

• Počiat. Dátum (prepojenie) – začiatok platnosti prepojenia 

• Konc. Dátum (prepojenie) – koniec platnosti prepojenia 
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Upozornenie! 
Priamo z výstupu zostavy je možné prepnutie do transakcie údržby prostredníctvom menu 
Spracovanie/Transakcia údržby. 

12.9 Query 

Zostavy Query slúžia používateľovi na vytvorenie si vlastného reportu z dát, ktoré sú uložené v module 
OM. Sú vytvorené 2 Infosady, ktoré zobrazia dáta: 

• Z pohľadu Organizačnej jednotky – Infosada Z_HROM_O 

• Z pohľadu Plánovaného miesta – Infosada Z_HROM_S 

 

12.9.1 PBAN - Ad-hoc-Query 

Po spustení transakcie sa zobrazia infosady. Používateľ OM vyberie  

• Pracovnú oblasť – Štandardná oblasť (závislá od klienta) 

• Skupina užívateľov – Užívatelia OM (Z_HROM) 
Označením želanej Infosady a potvrdením sa zobrazí pracovná plocha. 



 
 
 
 

   

 
CES_M03_Prirucka_Organizacny manazment_v1.0 Strana 197 z 260 

 

12.9.2 SQ01 - SAP Ouery: Údržba queries 

Pomocou transakcie SQ01 je možné spustenie query. Je potrebné však zvoliť správnu pracovnú oblasť, 
infosadu a pod. Postup je nasledovný: 
1. Spustenie transakcie SQ01 
2. Výber štandardnej pracovnej oblasti 

• Pomocou menu kliknete na Prostredie a vyberiete Pracovné oblasti. 

• Otvorí sa okno, kde označíte možnosť Štandardná oblasť a potvrdíte ikonou Výber. 

 
 
3. Výber skupiny užívateľov 

• Kliknete na ikonu Zmena skupiny užívateľov 

• Otvorí sa okno so skupina a vyberiete Z_HROM – Užívatelia OM 

• Potvrdíte výber 
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4. Výber Infosady 

• Kliknete na ikonu InfoSet Query a otvorí sa okno s vytvorenými infosadami OM 

• Vyberiete Infosadu, s ktorou chcete pracovať a pokračujete rovnako ako je to popísané pre 
transakciu PBAN 

 

12.9.3 Postup pri tvorbe query 

Po spustení sa zobrazí obrazovka poskladaná z viacerých častí. 
1. Názov Infosady 
2. Ikony na prácu s reportom 
3. Výber polí na zobrazenie a na filtrovanie 
4. Výber obdobia 
5. Oblasť pre filtrovanie výstupných hodnôt 
6. Výstupná zostava - model 
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12.9.3.1 Ikony na prácu s reportom 

Založenie nového query. 

 
 
Otvorenie uložených variant query. 

 
 
Spustenie query. 

 
 
Uloženie definovaného variantu query. 
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12.9.3.2 Výber polí na zobrazenie a na filtrovanie 

Pri jednotlivých poliach sú dve „zaklikávatká“ 

• Zakliknutím ľavého v časti Výber sa pole pridá do oblasti filtrovania 

• Zaklenutím pravého v časti Výstup sa pole pridá na výstup reportu a pribudne v spodnej časti 
obrazovky a zobrazí sa na výstupe. 

 

 
 

12.9.3.3 Výber obdobia 

Obdobie vyhodnotenia obmedzí zobrazenie hodnôt na výstupnej zostave. Používateľ má možnosť 
vybrať rovnaké obdobia ako sú popísané v štandardných OM zostavách. 
 

 

12.9.3.4 Oblasť pre filtrovanie výstupných hodnôt 

Obmedzenie výberu je možné prostredníctvom polí na filtrovanie, ktoré si používateľ vyberie sám. 
Zadaním konkrétnych hodnôt filtruje výstupný zoznam. 
 
Príklad 
Používateľ vyberie skupinu pracovníkov z IT1013 ako výberovú hodnotu reportu. 
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V pravej časti sa zobrazí pole Skupina pracovníkov a tam vyberie z číselníka napríklad skupinu 
pracovníkov 1 – štátna služba. 
 

 
 

 
 
Na výstupnej zostave sa zobrazia len štátnozamestnanecké miesta. 

12.9.3.5 Výstupná zostava - model 

Na výstupnej zostave sa zobrazia tie polia, ktoré sú v hornej časti označené na výstup a v poradí v akom 
sme ich pridávali. Poradie a aj formu je možné ešte v modelovom výstupe upraviť. 
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Kliknite pravým tlačidlom myši na nadpis stĺpca zobrazeného poľa a získate možnosti spracovania. 

• Optimálna šírka – zobrazí najvhodnejšiu šírku stĺpca 

• Vzostupné triedenie – usporiada hodnoty vzostupne 

• Zostupné triedenie – usporiada hodnoty zostupne 

• Len hodnota – zobrazí len číselníkovú hodnotu (napríklad pri plánovanom mieste zobrazí len 
ID plánovaného miesta) 

• Len text – zobrazí text pre dané pole (napríklad pre plánované miesto zobrazí skratku 
plánovaného miesta). 

• Hodnota a text – zobrazí aj hodnotu aj text daného poľa. 

• Výmaz poľa – odstráni ho zo zostavy 

• Zobrazenie informácií poľa – technické informácie k poľu. 

• Farba – aj na výstupnej zostave pole zafarbí 
 

 
 
Zmenu poradia stĺpcov je možné urobiť jednoducho označením stĺpca, uchopením pravým tlačidlom 
za nadpis stĺpca a jeho premiestnením na nové miesto. 

12.9.4 Príklad vytvorenia query 

Používateľ potrebuje vytvoriť k dnešnému dňu zostavu všetkých štátnozamestnaneckých miest 
a odboru štátnej služby zaznamenaných v IT9051. 
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Najskôr označí polia, ktoré chce mať na výstupe zostavy, najlepšie v poradí, v akom ich chce mať na 
výstupe. Nakoľko sa podľa skratky objektu dajú zistiť štátnozamestnanecké miesta, zadá toto pole aj 
na výver a bude podľa neho filtrovať. 
 

 
 
Pri časti pre nastavenie filtra vyberie hodnotu ŠS.  
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V časti pre obdobie ponechá vyhodnotenie len k dnešnému dňu. 

 
 
V spodnej časti pre typ objektu vyberie len zobrazenie hodnoty. 

 
 

Zostavu spustí . 
 
Na výstupe vidí, ktoré štátnozamestnanecké miesta majú vyplnenú hodnotu odboru ŠS, akou 
hodnotou a ktoré nemajú túto informáciu zadanú (pole je prázdne). 
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12.10 Kontrolné zostavy 

Kontrolné zostavy sú vytvorené prostredníctvom query a zobrazujú existujúce hodnoty za objekty 
organizačnej štruktúry. Sú rozdelené nielen podľa objektov, za ktoré dáta zobrazujú ale aj podľa 
jednotlivých infotypov. 
 
Upozornenie! 
V prípade, že sa nachádza v riadku vo výstupe iba ID objektu a Skratka ažiadne iné údaje sa v riadku 
nenachádzajú, Infotyp pre objekt nie je založený.  
Napr.: 

 

12.10.1 ZHRPD_PLM_IT1000 - IT 1000 - Názov objektu PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT1000 
Report poskytuje informácie o skratkách a krátkych názvoch plánovaných miest. 
 

 
 
Tabuľka obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka objektu  

• Označenie objektu – dlhý názov objektu 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného plánovaného miesta 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý zmenu plánovaného miesta uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti plánovaného miesta z IT1000 

• Koniec – koniec platnosti plánovaného miesta z IT1000 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 
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12.10.2 ZHRPD_PLM_IT1001 - IT 1001 - Vedúci PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT1001 
Report poskytuje informácie o vedúcich plánovaných miestach a o vedúcich pracovníkoch, ktorí sedia 
na týchto miestach.  
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky vedúce plánované miesta v systéme a k nim organizačné jednotky, na ktorých sa tieto 
vedúce plánované miesta nachádzajú. Tiež k nim pribudnú informácie o človeku, ktorý sedí na danom 
plánovanom mieste. Tabuľka obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID PLM – ID plánovaného miesta 

• Skratka PLM – skratka plánovaného miesta 

• Označenie PLM – označenie plánovaného miesta 

• Priezvisko a Meno vedúceho – priezvisko a meno vedúceho, ktorý je označený ako vedúci OJ 

• ID OJ – ID organizačnej jednotky, na ktorej je vedúce plánované miesto 

• Označenie OJ – dlhý názov organizačnej jednotky  

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného prepojenia 
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• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti prepojenia medzi plánovaným miestom a organizačnou 

jednotkou, ktorú riadi 

• Koniec – koniec platnosti prepojenia medzi plánovaným miestom a organizačnou jednotkou, 

ktorú riadi 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.3 ZHRPD_PLM_IT1002 - IT 1002 - Verbálny popis PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT1002 
Report poskytuje informácie o plánovanom mieste vo forme dlhého textu. 
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT1002. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 
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• STyp – označenie subtypu  

• Subtyp – názov subtypu 

• Riadok – vypísaný celý názov plánovaného miesta. Pokiaľ je názov dlhší ako 72 znakov, názov 

pokračuje do druhého riadku.  

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 1002 a príslušného subtypu 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 1002 a príslušného subtypu 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 
Upozornenie 
Ak je text dlhší ako 79 znakov zobrazí sa na viacerých riadkoch po 79 znakov. 

 

12.10.4 ZHRPD_PLM_IT1005 - IT 1005 - Tarifné zaradenie PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT1005 
Report poskytuje informácie o navrhovanom tarifnom zaradení plánovaného miesta zamestnanca.  
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V časti Vymedzenia programu sa nachádzajú polia HCM Lokalizácia (preddefinované a needitovateľné 
pole) a polia Dr. Tarify/ platu, Tarifná/platová oblasť, ktoré zostávajú prázdne, aby report zobrazil 
výsledky za všetky plánované miesta v systéme.   
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT1005. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta  

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• DT – označenie druhu tarify 

• Dr. Tarify/platu – názov druhu tarify 

• TO – označenie tarifnej oblasti 

• Tarifná/platová oblasť – názov tarifnej/platovej oblasti 

• MinSk – Najnižšia prípustná tarifná skupina 

• MinÚr – Najnižšie prípustný tarifný stupeň 

• NajSt – Najvyššie prípustný tarifný stupeň 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 1005 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 1005 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.5 ZHRPD_PLM_IT1007 - IT 1007 - Obsadenie PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT1007 
Report poskytuje informácie či ide o obsadené alebo neobsadené plánované miesto. 
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT1007. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• NeobM 

o Znak X, ktorý hovorí o tom, že je plánované miesto neobsadené 

o  Prázdna hodnota môže znamenať, že je plánované miesto obsadené alebo Infotyp nie 

je založený. 

• Znak, či je neobsadené miesto - text, ktorý vysvetľuje význam hodnoty v poli NeobM 

o  ak je hodnota NeobM prázdna a hodnota v tomto poli je Neobsadené miesto 

obsadené/odložené – tak je plánované miesto obsadené 

o ak je hodnota NeobM prázdna a hodnota v tomto poli je prázdna, tak Infotyp nie je 

založený 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 1007 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 1007 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 
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12.10.6 ZHRPD_PLM_IT1013 - IT 1013 - Skupina/okruh prac. PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT1013 
Report poskytuje informácie o tom, k akej skupine a okruhu pracovníkov patrí plánované miesto. 
 

 
 
V časti Vymedzenia programu sa nachádzajú polia Skup. pracovníkov, Okruh pracovníkov, ktoré 
zostávajú prázdne, aby report zobrazil výsledky za všetky plánované miesta v systéme.   
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT1013. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO - Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 
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• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• SkuPR – Označenie Skupiny pracovníkov 

• Skup. pracovníkov – názov skupiny pracovníkov 

• OkrPR – označenie Okruhu pracovníkov 

• Okruh pracovníkov – názov okruhu pracovníkov 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 1013 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 1013 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.7 ZHRPD_PLM_IT1018 - IT 1018 - Rozdelenie nákladov na PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT1018 
Report poskytuje informácie o spôsobe rozdelenia mzdových nákladov pre plánované miesto.  
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V časti Vymedzenia programu sa nachádzajú polia Číslo zákazky, Účtovný okruh, Fond, Fin. stredisko, 
Funkčná oblasť, Grant, Nákladové stredisko, Prvok ŠPP, ktoré zostávajú prázdne, aby report zobrazil 
výsledky za všetky organizačné jednotky v systéme.   
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce organizačné jednotky v systéme a k nim informácie z IT1018. Tabuľka 
obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• ÚčOk – označenie účtovného okruhu 

• Účtovný okruh – názov účtovného okruhu 

• Nákl. str. – označenie nákladového strediska 

• Nákladové stredisko – názov nákladového strediska 

• Zákazka – Číslo zákazky 

• Prvok ŠPP – Prvok štruktúrovaného plánu projektu 
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• Fond – Fond – zdroje financovania 

• Fin. stred. – označenie finančného strediska 

• Funkčná oblasť – označenie funkčnej oblasti 

• Grant – označenie grantu 

• Perc. – percentuálna sadzba významnosti zadaná v IT1018 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.8 ZHRPD_PLM_IT5585 - IT 5585 - Komunikácia 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT5585 
Report poskytuje informácie napríklad o starom ID plánovaného miesta z pôvodného systému. 
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT5585. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• Styp – označenie subtypu 
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• Subtyp – názov subtypu 

• ID systému – označenie účtovného okruhu 

• Dlhá ID/číslo – pôvodné ID plánovaného miesta 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 5585 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 5585 

 

 

12.10.9 ZHRPD_PLM_IT9051 - IT 9051 - Opis ŠZM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT9051 
Report poskytuje informácie o opise štátnozamestnaneckého miesta z Infotypu 9051 
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT9051. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 
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• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• Funkcia ŠZ – hodnota z číselníka funkcií pre štátnozamestnanecké miesto 

• Popis funkcie ŠZ – popis funkcie pre štátnozamestnanecké miesto 

• Vedúca funkcia ŠZ – hodnota z číselníka vedúcich funkcií pre štátnozamestnanecké miesto 

• Popis vedúcej funkcie ŠZ – popis vedúcej funkcie pre štátnozamestnanecké miesto 

• Názov funkcie – názov vedúcej funkcie po výbere v číselníku Vedúcich funkcií hodnotu Iný 

vedúci štátny zamestnanec 

• Odbor ŠS – hodnota z číselníka Odbor štátnej služby 

• Miesto odb. na plnenie úl. ŠS - znak X, pokiaľ je v Infotype zakliknutá možnosť Miesto 

odborníka dočasne potrebného na plnenie úloh štátnej služby 

• Legislatívny rámec NČ– hodnota z číselníka Najnáročnejších činností 

• Legislatívna položka NČ– hodnota z číselníka  Najnáročnejších činností 

• Legislatívny rámec ĎČ – hodnota z číselníka Ďalších činností 

• Legislatívna položka ĎČ – hodnota z číselníka Ďalších činností 

• Požiadavky podľa osobitného predpisu § 38 ods. 2 písm. c) – text požiadaviek 

• Požiadavky určené služobným úradom podľa § 38 ods. 2 písm. c) – text požiadaviek 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9051 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9051 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.10 ZHRPD_PLM_IT9052 - IT 9052 - Opis pracovného miesta 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT9052 
Report poskytuje informácie o priradení plánovaného miesta ku katalógu pracovných činností, ktoré 
je evidované v Infotype 9052 
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT9052. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• Pracovná činnosť – kód z katalógu pracovných činností vyskladaný z jednotlivých položiek 

• Katalóg pracovných činností – znak A alebo B, ktorý predstavuje typ katalógu činností 

• Odvetvie pracovných činností – hodnota z číselníka odvetví 

• Platová trieda prac. činností – hodnota z číselníka platových tried 

• Vzdelanie – hodnota z číselníka vzdelania 

• Legislatívne poradie prac. činn. – hodnota z číselníka legislatívneho poradia  

• Okruh pracovných činností – hodnota z okruhu pracovných činností 

• Poradové číslo prac. činnosti – hodnota z číselníka poradových čísiel pracovnej činnosti 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9052 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9052 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 



 
 
 
 

   

 
CES_M03_Prirucka_Organizacny manazment_v1.0 Strana 218 z 260 

 

 
 

Upozornenie 

Pre lepšie zobrazenie textu pracovnej činnosti je možné použiť transakciu ZHRPD_VYKAZ_OS, kde stačí 

na výberovej obrazovke zaznačiť na záložke Číslo pracovnej činnosti a spustiť 

 
 

Na výstupe report zobrazí priradenú najnáročnejšiu činnosť k plánovaným miestam pričom dvojklikom 

na text sa zobrazí celý text v samostatnom okne. 

 

 

12.10.11 ZHRPD_PLM_IT9053 - IT 9053 - Kvalifikačné predpoklady 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT9053 
Report poskytuje informácie o evidovaných údajoch týkajúcich sa vzdelania, požadovaných kvalifikácií 
a požadovanej praxe na plánovanom mieste. 
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT9053. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO – Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• Vzdelanie – označenie a celý názov Vzdelania 

• Študijný odbor – označenie a celý názov študijného odboru 

• Osobitný kvalifikačný predp. – text z poľa Osobitný kvalifikačný predpoklad z Infotypu 9053 

• Odborná prax-typ – text z poľa Odborná prax-typ z Infotypu 9053 

• Odborná prax-trvanie – trvanie odbornej praxe 

• Odborná prax-jednotka – označenie a celý názov jednotky trvania odbornej praxe 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9053 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9053 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.12 ZHRPD_PLM_IT9055 - IT 9055 - Atribúty plán. Miesta 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT9055 
Report poskytuje informácie o jednoduchých príznakoch/atribútoch na plánovanom mieste. V tomto 
infotype sa eviduje či ide o projektové plánované miesto alebo nie. 
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT9055. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta  

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• Jednotlivé atribúty – pri ktorých sa nachádza znak X, tak tie sú označené v IT9055 

• Názov projektu-projektové PLM -  text z tohto poľa po zakliknutí atribútu Projektové 

plánované miesto 

• Typ projektu – typ projektu vpísaný do poľa po zakliknutí checkboxu Miesto spolufinancované 

z finančných prostriedkov EÚ 

• Názov projektu – názov projektu vpísaný do poľa po zakliknutí checkboxu Miesto 

spolufinancované z finančných prostriedkov EÚ 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9055 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9055 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 
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12.10.13 ZHRPD_PLM_IT9056 - IT 9056 - Platové náležitosti PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT9056 
Report poskytuje informácie o platových náležitostiach na plánovanom mieste. 
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT9056. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta  

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta  

• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• Plat – hodnota z číselníka Platov 

• Príplatok – hodnota z číselníka Príplatkov 

• Od – minimálna hodnota príplatku 

• Do – maximálna hodnota príplatku 

• Jednotka – hodnota z číselníka jednotiek príplatku 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 
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• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9056 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9056 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.14 ZHRPD_PLM_IT9060 - IT 9060 - Iné vlastnosti PLM 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT9060 
Report poskytuje informácie o doplňujúcich vlastnostiach plánovaných miest ako napríklad 
o požadovaných hodnostiach, o stupni riadenia a pod. 
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce plánované miesta v systéme a k nim informácie z IT9060. Tabuľka obsahuje 
tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – Plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta  

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 
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• Označenie objektu – označenie plánovaného miesta 

• Zákon – hodnota z číselníka zákonov definujúcich hodnosť 

• Hodnosť – hodnota z číselníka hodností priradená k zákonu 

• Popis hodnosti – popis hodnosti po výbere zákonu 

• Zákon – hodnota z číselníka legislatívnych rámcov definujúcich výstroj 

• Výstrojná trieda – výstrojná trieda pre plánované miesto z číselníka 

• Pracovné hodiny do týždňa – počet pracovných hodín 

• Pracovný úväzok v % - percento úväzku 

• Legislatívny rámec – legislatívny rámec pre stanovenie stupňa riadenia 

• Legislatívna položka – hodnota z číselníka stupňov riadenia 

• Osobná ochranná prac. pomôcka – hodnota z číselníka OOPP 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9060 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9060 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.15 ZHRPD_OJ_IT1000 - IT 1000 - Názov objektu O 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT1000 
Report poskytuje informácie o skratkách a krátkych názvoch organizačných jednotiek. 
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky vyhovujúce organizačné jednotky. Tabuľka obsahuje tieto stĺpce: 

• TO – Typ objektu, zobrazeného na výstupe (O – Organizačná jednotka) 

• ID obj. – ID organizačnej jednotky 

• Skratka obj. – skratka objektu 

• Označenie objektu – dlhý názov objektu  

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazenej organizačnej jednotky 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý zmenu organizačnej jednotky uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti organizačnej jednotky 

• Koniec – koniec platnosti organizačnej jednotky 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 
 
Upozornenie! 
Nakoľko sa názov organizačnej jednotky z IT1000 použije aj v inej kontrolnej zostave, tak aj napriek 
tomu, že má napr. v IT5585 jeden záznam platný od 1.1.2022 do 31.12.9999 zobrazí sa v dvoch 
riadkoch – pre každý názov samostatne. 

 

12.10.16 ZHRPD_OJ_IT1001 - IT 1001 - Podriadené org. jednotky 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT1001 
Report poskytuje informácie o organizačných jednotkách a o ich podriadených organizačných 
jednotkách. 
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
štruktúry organizačné jednotky a k nim podriadené organizačné jednotky. Výstup obsahuje tieto 
stĺpce: 

• Identifikátor objektu – Označenie org. jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky 

• Typ objektu – typ objektu, zobrazeného vo výstupe (O – Organizačná jednotka) 

• Rozšírená ID objektu – ID zobrazených organizačných jednotiek v org. štruktúre 

• Počiat. Dátum (objekt) – začiatok platnosti objektu z IT1000 

• Konc. Dátum (objekt) – koniec platnosti objektu z IT1000 

• Počiat. Dátum (prepojenie) – začiatok platnosti prepojenia z IT1001 

• Konc. Dátum (prepojenie) – koniec platnosti prepojenia z IT1001 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.17 ZHRPD_OJ_IT1002 - IT 1002 - Verbálny popis OJ 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT1002 
Report poskytuje informácie o organizačnej jednotke vo forme dlhého textu.  
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce organizačné jednotky v systéme a k nim informácie z IT1002. Tabuľka 
obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (O – Organizačná jednotka) 

• ID obj. – ID organizačnej jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky  

• STyp – označenie subtypu  

• Subtyp – názov subtypu 

• Riadok – vypísaný celý názov organizačnej jednotky. Pokiaľ je názov dlhší ako 72 znakov, názov 

pokračuje do druhého riadku.  

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 1002 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 1002 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.18 ZHRPD_OJ_IT1008 - IT 1008 - Atribúty priradenia účtov 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT1008 
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Report poskytuje informácie o tom, k akému účtovnému okruhu, pracovnému úseku, personálnej 
a čiastkovej personálnej oblasti je priradená organizačná jednotka.  
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce organizačné jednotky v systéme a k nim informácie z IT1008. Tabuľka 
obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (O – Organizačná jednotka) 

• ID obj. – ID organizačnej jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky  

• ÚčOk – označenie účtovného okruhu 

• Účtovný okruh – názov účtovného okruhu 

• PrÚs – označenie pracovného úseku 

• Pracovný úsek – názov pracovného úseku 

• OblP – označenie personálnej oblasti 

• Personál. Oblasť – názov personálnej oblasti 

• ČiasObl. – označenie čiastkovej personálnej oblasti 

• Čiastková personálna oblasť – názov čiastkovej personálnej oblasti 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 1008 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 1008 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 
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12.10.19 ZHRPD_OJ_IT1018 - IT 1018 - Rozdelenie nákladov na OJ 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT1018 
Report poskytuje informácie o spôsobe rozdelenia mzdových nákladov na organizačnej jednotke.  
 

 
 
V časti Vymedzenia programu sa nachádzajú polia Číslo zákazky, Účtovný okruh, Fond, Fin. stredisko, 
Funkčná oblasť, Grant, Nákladové stredisko, Prvok ŠPP, ktoré zostávajú prázdne, aby report zobrazil 
výsledky za všetky organizačné jednotky v systéme.   
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce organizačné jednotky v systéme a k nim informácie z IT1018. Tabuľka 
obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (O – Organizačná jednotka) 

• ID obj. – ID organizačnej jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky 

• ÚčOk – označenie účtovného okruhu 

• Účtovný okruh – názov účtovného okruhu 

• Nákl. str. – označenie nákladového strediska 
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• Nákladové stredisko – názov nákladového strediska 

• Zákazka – Číslo zákazky 

• Prvok ŠPP – Prvok štruktúrovaného plánu projektu 

• Fond – Fond – zdroje financovania 

• Fin. stred. – označenie finančného strediska 

• Funkčná oblasť – označenie funkčnej oblasti 

• Grant – označenie grantu 

• Perc. – percentuálna sadzba významnosti zadaná v IT1018 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.20 ZHRPD_OJ_IT5585 - IT 5585 - Pôvodné ID org. jednotky 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT5585 
Report poskytuje informácie o starom ID organizačnej jednotky z pôvodného systému. 
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce organizačné jednotky v systéme a k nim informácie z IT5585. Tabuľka 
obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (O – Organizačná jednotka) 
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• ID obj. – ID organizačnej jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky  

• Styp – označenie subtypu 

• Subtyp – názov subtypu 

• ID systému – namigrovaný nový účtovný okruh 

• Dlhá ID/číslo – staré ID organizačnej jednotky 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 5585 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 5585 

 

 

12.10.21 ZHRPD_OJ_IT9000 - IT 9000 - Priradenie OJ k referentom 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT9000 
Report poskytuje informácie o priradení organizačnej jednotky ku Skupine referentov, Personálnemu 
referentovi, Referentovi pre časovú evidenciu a Referentovi zúčtovania. 
 

 
 
V časti Vymedzenia programu sa nachádzajú polia Skupina referentov, Referent pre zúčtovanie, 
Referent pre personálne kmeňové dáta, Referent pre časovú evidenciu, ktoré zostávajú prázdne, aby 
report zobrazil výsledky za všetky organizačné jednotky v systéme.   
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce organizačné jednotky v systéme a k nim informácie z IT9000. Tabuľka 
obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (O – Organizačná jednotka) 

• ID obj. – ID organizačnej jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky 

• Skupina referentov – označenie Skupiny referentov 

• Ref. Pre pers. kmeň. dáta – označenie Referenta pre personálne kmeňové dáta  

• Ref. Pre časovú evidenciu – označenie Referenta pre časovú evidenciu 

• Ref. pre zúčtovanie – označenie Referenta pre zúčtovanie 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9000 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9000 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.22 ZHRPD_OJ_IT9054 - IT 9054 - Práca v zahraničí OJ 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT9054 
Report poskytuje informácie o evidencií ukazovateľov pre organizačnú jednotku vykonávajúcu činnosť 
v zahraničí.  
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V časti Vymedzenia programu sa nachádzajú polia Kľúč štátu/regiónu, Región, Kľúč príjemcu, Hlavná 
mena, Doplnková mena, ktoré zostávajú prázdne, aby report zobrazil výsledky za všetky organizačné 
jednotky v systéme.   
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce organizačné jednotky v systéme a k nim informácie z IT9054. Tabuľka 
obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (O – Organizačná jednotka) 

• ID obj. – ID organizačnej jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky  

• Š/R – označenie štátu 

• Kľúč štátu/regiónu – celý názov štátu 

• Región – Označenie regiónu a jeho celý názov 

• KľúčPríj – označenie kľúča príjemcu 

• Hlavná mena – označenie a celý názov hlavnej meny 

• Doplnková mena – označenie a celý názov doplnkovej meny 

• Platový koeficient ŠS – Platový koeficient pre štátnozamestnanecké miesto 

• Platový koeficient VZ – Platový koeficient pre miesto vo verejnom záujme 
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• Plat. Koef. VZ pre ped. A odb. Zam. – Platový koeficient VZ pre pedagogických a odborných 

zamestnancov 

• Plat. Ko. Os. st. Uč VŠ, výs – Platový koeficient pre osobitnú stupnicu učiteľov VŠ, výskum a 

vývoj 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9054 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9054 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.23 ZHRPD_OJ_IT9100 - IT 9100 - Pomocné indexy pre OJ 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT9100 
Report poskytuje informácie o pomocných vlastnostiach organizačnej jednotky. 
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky všetky existujúce organizačné jednotky v systéme a k nim informácie z IT9100. Tabuľka 
obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (O – Organizačná jednotka) 

• ID obj. – ID organizačnej jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky 
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• Typ org. Útvaru-Ministerstvá – hodnota z číselníka Typu organizačného útvaru-Ministerstvá 

a Ústredné orgány ŠS 

• Zameranie – hodnota z číselníka Zameraní 

• Typ org. jednotky – hodnota z číselníka Tapu organizačného útvaru-Ostatné organizácie 

• Špecifické postavenie org. - znak X, pokiaľ je v Infotype zakliknutá možnosť Špecifické 

postavenie org. 

• Názov osobitného predpisu – text z tohto poľa v Infotype 

• Odbor pre výskum– hodnota z číselníka Odbor pre výskumné a vývojové práce 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9100 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9100 

 

 

12.10.24 ZHRPD_OJ_IT1001_PLM - Kontrolná zostava pre podriadené PLM 

Transakcia ZHRPD_OJ_IT1001_PLM 
Report poskytuje informácie o organizačných jednotkách a k nim priradených plánovaných miestach. 
 

 
 

Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
štruktúry všetky existujúce organizačné jednotky v systéme a k nim priradené plánované miesta. 
Tabuľka obsahuje tieto stĺpce: 

• Identifikátor objektu – Označenie org. jednotky 

• Skratka obj. – skratka organizačnej jednotky alebo plánovaného miesta 
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• Typ objektu – typ objektu, zobrazeného vo výstupe (O – Organizačná jednotka, S – Plánované 

miesto) 

• Rozšírená ID objektu – ID zobrazených objektov  v org. štruktúre 

• Status (objekt) 

• Počiat. Dátum (objekt) – začiatok platnosti objektu 

• Konc. Dátum (objekt) – koniec platnosti objektu 

• Status (prepojenie) 

• Počiat. Dátum (prepojenie) – začiatok platnosti prepojenia 

• Konc. Dátum (prepojenie) – koniec platnosti prepojenia 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 
 

12.10.25 ZHRPD_PLM_IT1001_Q - Kvalifikácie priradené k plán. miest 

Transakcia ZHRPD_PLM_IT1001_Q 
Report poskytuje informácie o priradených kvalifikáciách k plánovanému miestu. Po výbere ID 
plánovaného miesta report zobrazí 
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky plánované miesta a k nim priradené kvalifikácie z 1001. Tabuľka obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (S – plánované miesto) 

• ID obj. – ID plánovaného miesta 

• Skratka obj. – skratka plánovaného miesta 

• Označenie objektu – názov plánovaného miesta 

• ID kvalifikácie – jednoznačné číslo priradenej kvalifikácie 

• Kvalifikácia (označenie) – názov kvalifikácie 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9100 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9100 

• Pôvodné ID obj. – jednoznačné ID objektu z pôvodného systému 

 

 

12.10.26 ZHRPD_FUN_IT1001_Q - Kvalifikácie priradené k funkcii 

Transakcia ZHRPD_FUN_IT1001_Q 
Report poskytuje informácie o priradených kvalifikáciách k funkcii 
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Report spustite tlačidlom spustenia . Po spustení sa na výstupnej obrazovke zobrazia vo forme 
tabuľky funkcie a k nim priradené kvalifikácie z 1001. Tabuľka obsahuje tieto stĺpce: 

• TO –Typ objektu, zobrazeného na výstupe (C – funkcia) 

• ID obj. – ID funkcie 

• Skratka obj. – skratka funkcie 

• Označenie objektu – skrátený názov funkcie 

• ID kvalifikácie – jednoznačné číslo priradenej kvalifikácie 

• Kvalifikácia (označenie) – názov kvalifikácie 

• Dát. zmeny – dátum, v ktorom bola uskutočnená zmena zobrazeného Infotypu 

• Meno použ. – meno používateľa, ktorý túto zmenu uskutočnil 

• Začiatok – začiatok platnosti Infotypu 9100 

• Koniec – koniec platnosti Infotypu 9100 
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13 Formuláre 

V prostredí CES HROM je k dispozícii aj vytvorenie dvoch základných formulárov – Opis 
štátnozamestnaneckého miesta a Opis pracovného miesta. Formuláre sú vytvorené ako skladačka 
z údajov, ktoré sú uložené v moduloch HROM a HRPA. 
 
Formuláre je možné vytvárať v transakcii ZEDIST_HROM_PLANS – Elektronické formuláre OM. 

13.1 Vstupná obrazovka 

Vstupná obrazovka je rozdelená na dve časti. Horná časť je spoločná pre všetky formuláre. V nej je 
potrebné zadať ID plánovaného miesta, za ktoré sa má formulár vytvoriť a dátum, ku ktorému je 
potrebné dotiahnuť údaje. V časti Spracovanie si používateľ vyberie formulár, s ktorým bude ďalej 
pracovať. Po výbere sa v spodnej časti dynamicky doplnia polia konkrétneho formuláru. 
 

 

13.2 Opis štátnozamestnaneckého miesta 

V prípade ak zvolíte Typ dokumentu HROM_OSZM Opis štátnozamestnaneckého miesta je potrebné 
vybrať spôsob spracovanie. Na výber sú dva spôsoby: 

• FILES_DOWN – pomocou ktorého stiahnete OŠZM na lokálny disk vo formáte DOCX. 

• MANUAL_ALV – pomocou ktorého môžete vytvoriť OŠZM, spracovať do a až následne uložiť 
na lokálny disk. 

13.2.1 Spracovanie - Stiahnutie OŠZM 

Po výbere spracovania sa v dolnej časti dynamicky doplnia polia, špecifické pre formulár a typ 
spracovania. Sú doplnené polia: 

• Osobné číslo – za zvolené osobné číslo sa dotiahnu dáta do formuláru. Voľba má význam 
najmä vtedy ak je plánované miesto obsadené viacerými osobami. Ak zostane pole prázdne, 
do formuláru sa nedotiahnu osobné údaje. 

• Cesta k výstupným súborom – používateľ vyberie miesto, kam sa má výsledný súbor stiahnuť. 
Systém ponúka možnosti F – lokálny súbor a S – server. Následne v ďalšom poli vyberie 
adresár, kam sa má opis uložiť.  



 
 
 
 

   

 
CES_M03_Prirucka_Organizacny manazment_v1.0 Strana 239 z 260 

 

• Typ výstupného súboru – pomocou možností si vyberte s akým názvom bude výsledný súbor 
uložený.  

 
o Ak zvolí RECID, tak sa výsledný súbor uloží len s číslom objektu, teda s číslom 

plánovaného mieste. 
Napr. 

 
o Ak zvolíte RECID_DOCT, tak sa výsledný súbor uloží s číslom objektu a aj s názvom 

vytvoreného dokumentu. 
Napr. 

 
Nasledujú polia, ktoré sa dotiahnu priamo do formuláru: 

• Dátum vydania 

• Miesto vydania 

• Číslo písomnosti 

• Účinnosť od 

• Vypracoval – meno 

• Vypracoval – dátum 

• Prevzal – meno 

• Prevzal - dátum 
 

 
 
Po vyplnení vstupných hodnôt sa stiahnutie spustí pomocou ikony Vykonanie resp. pomocou klávesy 
F8. 
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Stiahnutie formuláru sa vykoná automaticky. Nasledujúca obrazovka je informatívna. 

13.2.2 Spracovanie – Manuálna editácia OŠZM 

Po výbere spracovania sa v dolnej časti dynamicky doplnia polia, špecifické pre formulár a typ 
spracovania. Sú doplnené polia: 

• Osobné číslo – za zvolené osobné číslo sa dotiahnu dáta do formuláru. Voľba má význam 
najmä vtedy ak je plánované miesto obsadené viacerými osobami. Ak zostane pole prázdne, 
do formuláru sa nedotiahnu osobné údaje. 

Nasledujú polia, ktoré sa dotiahnu priamo do formuláru: 

• Dátum vydania 

• Miesto vydania 

• Číslo písomnosti 

• Účinnosť od 

• Vypracoval – meno 

• Vypracoval – dátum 

• Prevzal – meno 

• Prevzal - dátum 
 

 
 
Po vyplnení vstupných hodnôt sa formulár spustí pomocou ikony Vykonanie resp. pomocou klávesy 
F8. 
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Na nasledujúcej obrazovke označte riadok s plánovaným miestom, za ktorý vytvárate OŠZM 
a z ponúkaným akcií s formulárom vyberte Zobraziť dokument. 

 
 
V rovnakom okne sa zobrazí opis, ktorý môžete editovať, tlačiť a následne uložiť na lokálny disk. 

 
 
Pre uloženie a tlač kliknite na ikonu Súbor a zvoľte akciu, ktorú chcete vykonať. Súbor uložíte 
v štandardných dostupných formátoch ako napríklad DOCX alebo PDF. 
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Pre návrat použite ikonu Späť alebo tlačidlo F3. 

13.2.3 Prepojenie polí formuláru 

Do jednotlivých polí formuláru sú dotiahnuté hodnoty z nasledujúcich polí a infotypov. 
 

1. Funkcia: Doplní sa označenie plánovaného miesta z IT1000. V prípade ak 
existuje aj celý názov plánovaného miesta v IT1002 subtyp 9000, 
tak sa doplní prednostne celý názov. Súčasne sa doplní aj názov 
funkcie z IT9051 z poľa Funkcia ŠZ ak je zadaný. 

2. Kódové určenie 
a názvoslovné 
pomenovanie64): 

Dotiahne sa kód prepojenej funkcie (objektu C) a jej označenie 
z IT1000 

3. Odbor štátnej služby: Dotiahne sa kód a názov odboru štátnej služby z IT9051. 
V prípade, ak sú zadané dva odbory, dotiahnu sa oba. 

4. Organizačné 
začlenenie: 

Dotiahne sa pomenovanie organizačnej jednotky z IT1000, ku 
ktorej je plánované miesto priradené. V prípade, ak má 
organizačná jednotka aj celý názov v IT1002 subtyp 9000 
dotiahne sa tento prednostne. 

5. Vedúci štátny 
zamestnanec: 

Dotiahne sa pomenovanie plánovaného miesta nadriadeného 
z IT1000. Ak má plánované miesto nadriadeného uvedený aj celý 
názov v IT1002 subtyp 1000, dotiahne sa prednostne tento. 
Súčasne sa dotiahne z plánovaného miesta nadriadeného 
z IT9051 pomenovanie z poľa Vedúca funkcia ŠZ. 

6. Platová trieda: Z IT1005 dotiahne platovú triedu číslom z poľa Tarifná skupina 
(najnižšia). 

7. Druh štátnej služby: Z IT1013 sa dotiahne druh štátnej služby podľa okruhu 
pracovníkov, ku ktorému plánované miesto patrí. 

8. V súčasnosti 
obsadené štátnym 
zamestnancom: 

Dotiahne sa meno osoby, ktorá sedí na plánovanom mieste a jej 
osobné číslo je zvolené na výberovej obrazovke.. 

9. Miesto mimoriadnej 
významnosti: 

Dotiahne sa Áno, pokiaľ je vlastnosť označená v IT9055. Ak 
označené nie je, dotiahne sa Nie. 
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10. Miesto odborníka 
ústavného činiteľa: 

V prípade ak je plánované miesto označené ako Výkon verejnej 
funkcie podľa zákona 357/2004 čl.2, tak sa dotiahne Áno. Ak nie 
je označená, dotiahne sa Nie. 

11. Miesto odborníka 
dočasne potrebného na 
plnenie úloh štátnej 
služby: 

Dotiahne sa Áno, pokiaľ je vlastnosť označená v IT9051. Ak 
označené nie je, tak dotiahne sa Nie. 

12. Miesto 
spolufinancované 
z finančných 
prostriedkov Európskej 
únie: 

Dotiahne sa Áno, pokiaľ je v IT9055 označená možnosť, že 
Miesto je spolufinancované z finančných prostriedkov EÚ. Ak 
označené nie je, tak sa dotiahne Nie. 

13. Miesto vhodné pre 
absolventa: 

Dotiahne sa Áno, pokiaľ je vlastnosť označená v IT9055. Ak 
označené nie je, tak dotiahne sa Nie. 

14. Najnáročnejšia činnosť (charakteristika platových tried podľa prílohy č.2 alebo podľa 
osobitného predpisu): 

Na základe zvolenej Najnáročnejšej činnosti v IT9051 sa dotiahne text činnosti. V prípade, že 
je vyznačených viac činností, dotiahnu sa všetky. 

15. Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 

Dotiahne sa text zapísaný v IT1002 subtyp 9S01 

16. Ďalšia činnosť (charakteristika platových tried podľa prílohy č.2 alebo podľa osobitného 
predpisu): 

Na základe zvolenej Ďalšej činnosti v IT9051 sa dotiahne text činnosti. V prípade, že je 
vyznačených viac činností, dotiahnu sa všetky. 

17. Bližšie určená ďalšia činnosť: 

Dotiahne sa text zapísaný v IT1002 subtyp 9S02 

18. Ostatné činnosti, ktoré súvisia so zaradením štátneho zamestnanca v organizačnej 
štruktúre služobného úradu: 

Dotiahne sa text zapísaný v IT1002 subtyp 9S03 

19. Kvalifikačné 
predpoklady: 

 

Vzdelanie: Doplní sa text požadovaného Vzdelania z IT9053 

Osobitný kvalifikačný 
predpoklad: 

Doplní sa Osobitný kvalifikačný predpoklad zapísaný v IT9053. 

Študijný odbor: Doplní sa text študijného odboru zapísaný v IT9053. Ak sú 
zapísané dva, dotiahnu sa oba. 

20. Požiadavky  

Zdravotná spôsobilosť Dotiahnu sa informácie o zdravotnej spôsobilosti vyplnenej 
v kvalifikačnom katalógu. 

Znalosť cudzieho jazyka Dotiahnu sa informácie o požadovaných jazykoch 
z kvalifikačného katalógu. 
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Alternatívne jazyky sa dotiahnu z IT1002 subtyp 9012. 

Požiadavky podľa 
osobitného predpisu 
podľa § 38 ods. 2 písm. 
c): 

Dotiahne sa informácia vyplnená v IT9051. 

Požiadavky určené 
služobným úradom 
podľa § 38 ods. 2 písm. 
c): 

Dotiahne sa informácia vyplnená v IT9051. 

Odborná prax: Dotiahnu sa informácie vyplnené v IT9051. 

21. Schopnosti 
a osobnostné 
vlastnosti: 

Dotiahnu sa informácie z kvalifikačného katalógu. 

 

13.3 Opis pracovného miesta 

V prípade ak zvolíte Typ dokumentu HROM_OPM Opis pracovného miesta je potrebné vybrať spôsob 
spracovanie. Na výber sú dva spôsoby: 

• FILES_DOWN – pomocou ktorého stiahnete OPM na lokálny disk vo formáte DOCX. 

• MANUAL_ALV – pomocou ktorého môžete vytvoriť OPM, spracovať do a až následne uložiť na 
lokálny disk. 

V prípade, ak bude report spustený za plánované miesto, ktoré nemá zadané informácie v IT9052 a 
nie je možné určiť, či ide o miesto s prevahou duševnej alebo fyzickej práce, údaje tohto IT nebudú 
vyplnené a použije sa šablóna pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce. 

13.3.1 Spracovanie – Stiahnutie OPM 

Po výbere spracovania sa v dolnej časti dynamicky doplnia polia, špecifické pre formulár a typ 
spracovania. Sú doplnené polia: 

• Osobné číslo – za zvolené osobné číslo sa dotiahnu dáta do formuláru. Voľba má význam 
najmä vtedy ak je plánované miesto obsadené viacerými osobami. Ak zostane pole prázdne, 
do formuláru sa nedotiahnu osobné údaje. 

• Cesta k výstupným súborom – používateľ vyberie miesto, kam sa má výsledný súbor stiahnuť. 
Systém ponúka možnosti F – lokálny súbor a S – server. Následne v ďalšom poli vyberie 
adresár, kam sa má opis uložiť.  

• Typ výstupného súboru – pomocou možností si vyberte s akým názvom bude výsledný súbor 
uložený.  

 
o Ak zvolí RECID, tak sa výsledný súbor uloží len s číslom objektu, teda s číslom 

plánovaného mieste. 
Napr. 

 
o Ak zvolíte RECID_DOCT, tak sa výsledný súbor uloží s číslom objektu a aj s názvom 

vytvoreného dokumentu. 
Napr. 
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Nasledujú polia, ktoré sa dotiahnu priamo do formuláru: 

• Dátum vydania 

• Miesto vydania 

• Číslo písomnosti 

• Účinnosť od 
 

 
 
Po vyplnení vstupných hodnôt sa stiahnutie spustí pomocou ikony Vykonanie resp. pomocou klávesy 
F8. 

 
Stiahnutie formuláru sa vykoná automaticky. Nasledujúca obrazovka je informatívna. 

13.3.2 Spracovanie – Manuálna editácia OPM 

Po výbere spracovania sa v dolnej časti dynamicky doplnia polia, špecifické pre formulár a typ 
spracovania. Sú doplnené polia: 

• Osobné číslo – za zvolené osobné číslo sa dotiahnu dáta do formuláru. Voľba má význam 
najmä vtedy ak je plánované miesto obsadené viacerými osobami. Ak zostane pole prázdne, 
do formuláru sa nedotiahnu osobné údaje. 

Nasledujú polia, ktoré sa dotiahnu priamo do formuláru: 

• Dátum vydania 

• Miesto vydania 

• Číslo písomnosti 

• Účinnosť od 
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Po vyplnení vstupných hodnôt sa formulár spustí pomocou ikony Vykonanie resp. pomocou klávesy 
F8. 

 
 
Na nasledujúcej obrazovke označte riadok s plánovaným miestom, za ktorý vytvárate OPM 
a z ponúkaným akcií s formulárom vyberte Zobraziť dokument. 
 

 
 
V rovnakom okne sa zobrazí opis, ktorý môžete editovať, tlačiť a následne uložiť na lokálny disk. 
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Pre uloženie a tlač kliknite na ikonu Súbor a zvoľte akciu, ktorú chcete vykonať. Súbor uložíte 
v štandardných dostupných formátoch ako napríklad DOCX alebo PDF. 
 

 
 
Pre návrat použite ikonu Späť alebo tlačidlo F3. 

13.3.3 Prepojenie polí formuláru s prevahou duševnej práce 

Do jednotlivých polí formuláru sú dotiahnuté hodnoty z nasledujúcich polí a infotypov. 
 

1. Pracovné miesto obsadené 
zamestnancom 

Dotiahne sa celé meno osoby, ktorá sedí na 
plánovanom mieste a jej osobné číslo bolo 
zvolené na vstupnej obrazovke. 
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2. Funkcia Dotiahne sa názov plánovaného miesta 
z IT1000. V prípade, ak existuje celý názov 
v IT1002 subtyp 9000, tak sa dotiahne 
prednostne tento. 

3.  Funkcia - číslo Dotiahne sa kód SK ISCO 08 z prepojeného 
objektu C – Funkcia 

4. Organizačný útvar Dotiahne sa pomenovanie organizačnej 
jednotky z IT1000, ku ktorej je plánované 
miesto priradené. V prípade, ak má organizačná 
jednotka aj celý názov v IT1002 subtyp 9000 
dotiahne sa tento prednostne. 

5. Druh funkcie odborná  

6. Nadriadená funkcia Doplní sa názov plánovaného miesta 
nadriadeného z IT1000. Ak však existuje celý 
názov v IT1002 subtyp 9000, uvedie sa 
prednostne ten. 

7. Požadovaný kvalifikačný 
predpoklad 

Doplní sa text požadovaného Vzdelania zadaný 
v IT9053. 

8. Dosiahnutý stupeň vzdelania Doplní sa dosiahnutý stupeň vzdelania pre 
zvolené osobné číslo z IT0022 subtyp 99. 

9. Špeciálne požiadavky na výkon 
práce 

Doplní sa text z IT1002 subtyp 9V02. 

Doplní sa text z požadovaných jazykových 
kvalifikácií z kvalifikačného katalógu (jazyk 
a úroveň). 

Doplní sa text alternatívnych jazykov z IT1002 
subtyp 9012. 

10. Osobitný kvalifikačný 
predpoklad 

Doplní sa text z IT9053. 

11. Platová trieda Z IT1005 dotiahne platovú triedu číslom z poľa 
Tarifná skupina. 

12. Hlavná činnosť Z IT9052 sa dotiahne text zadaného katalógu 
pracovných činností. 

13. Náplň činnosti Doplní sa text z IT1002 subtyp 9V01. 

14. Špeciálne činnosti – povinnosti, 
zodpovednosti 

Doplní sa text z IT1002 subtyp 9V03. 

Vypracoval: meno zamestnanca, funkcia Pole na vpisovanie 

Schválil: meno zamestnanca, funkcia Pole na vpisovanie 
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Meno zamestnanca – podpis 

Prevzal – dňa: 

Polia na vpisovanie 

 

13.3.4 Prepojenie polí formuláru s prevahou fyzickej práce 

Do jednotlivých polí formuláru sú dotiahnuté hodnoty z nasledujúcich polí a infotypov. 
 

1. Pracovné miesto obsadené 
zamestnancom 

Dotiahne sa celé meno osoby, ktorá sedí na 
plánovanom mieste a jej osobné číslo bolo 
zvolené na vstupnej obrazovke. 

2. Funkcia Dotiahne sa názov plánovaného miesta 
z IT1000. V prípade, ak existuje celý názov 
v IT1002 subtyp 9000, tak sa dotiahne 
prednostne tento. 

3.  Funkcia - číslo Dotiahne sa kód SK ISCO 08 z prepojeného 
objektu C - Funkcia 

4. Organizačný útvar Dotiahne sa pomenovanie organizačnej 
jednotky z IT1000, ku ktorej je plánované 
miesto priradené. V prípade, ak má organizačná 
jednotka aj celý názov v IT1002 subtyp 9000 
dotiahne sa tento prednostne. 

5. Druh funkcie manuálna  

6. Nadriadená funkcia Doplní sa názov plánovaného miesta 
nadriadeného z IT1000. Ak však existuje celý 
názov v IT1002 subtyp 9000, uvedie sa 
prednostne ten. 

7. Požadovaný kvalifikačný 
predpoklad 

Doplní sa text požadovaného Vzdelania zadaný 
v IT9053. 

8. Dosiahnutý stupeň vzdelania Doplní sa dosiahnutý stupeň vzdelania pre 
zvolené osobné číslo z IT0022 subtyp 99. 

9. Špeciálne požiadavky na výkon 
práce 

Doplní sa text z IT1002 subtyp 9V02. 

Doplní sa text z požadovaných jazykových 
kvalifikácií z kvalifikačného katalógu (jazyk 
a úroveň). 

Doplní sa text alternatívnych jazykov z IT1002 
subtyp 9012. 

10. Platová trieda Z IT1005 dotiahne platovú triedu číslom z poľa 
Tarifná skupina. 

11. Hlavná činnosť Z IT9052 sa dotiahne text zadaného katalógu 
pracovných činností 

12. Náplň činnosti Doplní sa text z IT1002 subtyp 9V01. 
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13. Špeciálne činnosti – povinnosti, 
zodpovednosti 

Doplní sa text z IT1002 subtyp 9V03. 

Vypracoval: meno zamestnanca, funkcia Pole na vpisovanie 

Schválil: meno zamestnanca, funkcia Pole na vpisovanie 

Meno zamestnanca – podpis 

Prevzal – dňa: 

Pole na vpisovanie 

 

13.4 Chybové hlásenia 

Vysvetlenie chybových hlásení pri práci s formulármi 
 
V prípade ak používateľ nevyberie žiadny typ dokumentu, žiadne spracovanie a ani nezadá žiadne ID 
objektu objaví sa nasledujúce hlásenie. 

 
 
V prípade, ak používateľ nezadá žiadne ID objektu na vstupnej obrazovke objaví sa nasledujúce 
hlásenie. 

 
 
V prípade, ak plánované miesto nie je obsadené osobou, ktorej osobné číslo je zadané v poli osobné 
číslo objaví sa nasledujúce hlásenie. 
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V prípade, ak používateľ neoznačí žiadny riadok, z ktorého chce spustiť formulár, tak systém dá 
nasledujúce hlásenie. 

 
 
V prípade ak zadáte plánované miesto, ktoré neexistuje alebo na ktoré nemáte oprávnenie, systém dá 
nasledujúce hlásenie. 
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14 Nástroje modulu OM 

 
Špecifické nástroje modulu OM sú umiestnené v menu v časti Nástroje. 

 

14.1 RE_RHGRENZ4 - Nové nastavenie dát.ukonč.infotypov 

Report slúži na úpravu dátumu ukončenia platnosti objektu. Používa sa najmä vtedy, ak používateľ 
vymedzil platnosť objektu k inému dátumu ako plánoval. V časti Organizačný manažment/Nástroje je 
transakcia RE_RHGRENZ4 - Nové nastavenie dát.ukonč.infotypov, ktorou sa spúšťa report na posun 
dátumu vymedzenia objektu. 
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Po otvorení sa zobrazí výberová obrazovka, kde je potrebné zadať: 

• Variant plánu – 01 

• Typ objektu – výber z číselníka 

• ID objektu – výber konkrétneho objektu 

• Hľadaný pojem – vyhľadanie podľa označenia objektu 

• Stat.objektu – nerelevantné pre CES 

• Obdobie výberu – obdobie, v ktorom sa vyhľadá objekt na posun dátumu 

• Parametre štruktúry – nepovinné 
Nastavenia špecifické pre report 

• Nový dátum ukončenia – používateľ zadá nový dátum ukončenia 

• Existujúci dátum ukončenia – zadá sa existujúci dátum ukončenia 
Výber infotypu 

• Infotyp/Subtyp – keď je to nevyplnené, tak posunie dátum platnosti všetkých infotypov 
a subtypov (navrhujem ponechať nevyplnené, aby posunul všetky infotypy). Ak sa vyplní 
hodnotou, posunie sa platnosť len zadaných infotypov. 

• Historizácia – nie je súčasťou nastavení CES, ponechať nezakliknuté 

• Výmaz záznamov s počiatočným dátumom vyšším ako je hraničný dátum – ak je checkbox 
zakliknutý, vymažú sa záznamy v Infotypoch s počiatočným dátumom vyšším, ako je nový 
dátum ukončenia platnosti objektu. Ponechajte zakliknuté pre kontrolu. 

• Úprava/Výmaz nasledujúcich záznamov pri príslušnej väzbe – upraví platnosť nasledujúcich 
záznamov 

• Blokovanie objektu – ak je pole označené, report zablokuje objekt, aby ho v danom okamžiku 
nikto nemohol spracovávať. Je vhodné ponechať označené, aby neprišlo k nekonzistenciám. 

• Zobrazenie vymedzených objektov – ak je pole označené, na výstupnej obrazovke sa zobrazia 
všetky dotknuté objekty. Je vhodné ponechať označené. 

• Test – keď je zakliknutá táto možnosť, tak najskôr len zobrazí, aké infotypy bude posúvať. Keď 
táto možnosť nebude označená, tak vykoná posun dátumu ukončenia. 

 
Upozornenie! 
Ak používateľ zadá nový dátum ukončenia 31.12.9999, predĺži platnosť všetkých infotypov do dátumu 
31.12.9999 a následne môže vymedziť platnosť objektu obvyklým spôsobom. 
Po spustení v testovacom režime sa zobrazí zoznam existujúcich záznamov, ich platnosť a nový záznam 
s úpravou. 
 
Napríklad pre plánované miesto 273 je zadaný infotyp 9055 platný od 12.9.2022 do 31.12.2023 
a o novom bude upravený na záznam s platnosťou od 12.09.2022 do 31.12.2022. 
 

 
 
Keď sa odklikne checkbox Test, zmeny sa reálne zapíšu do Infotypov a ich platnosť bude predĺžená. 

14.2 RE_RHBEGDA0 - Zmena počiat.dátumu 

Report slúži na úpravu dátumu počiatku platnosti objektu. V časti Organizačný manažment/Nástroje 
je transakcia RE_RHBEGDA0 - Zmena počiat.dátumu, ktorá spúšťa report na posun dátumu založenia 
objektu (napríklad plánovaného miesta). 
 
Po otvorení transakcie sa zobrazí výberová obrazovka, kde je potrebné zadať: 
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• Variant plánu – 01 

• Typ objektu – výber z číselníka 

• ID objektu – výber konkrétneho objektu 

• Starý dátum začatia – vpíšete aktuálne nastavený dátum začiatku platnosti 

• Nový dátum začatia – vpíšete nový dátum začiatku platnosti 

• Infotyp/Subtyp – keď je to nevyplnené, tak posunie dátum platnosti všetkých infotypov 
a subtypov (navrhujem ponechať nevyplnené, aby posunul všetky infotypy) 

• Test – keď je zakliknutá táto možnosť, tak najskôr len zobrazí, aké infotypy bude posúvať. Keď 
táto možnosť nebude označená, tak vykoná posun dátumu začiatku. 

 

 
 
Spustenie (F8) 
Ak je zakliknutý test, report tak zobrazí informáciu o tom, čo všetko bude zmenené (priradenie 
k organizačnej jednotke, priradenie k profesii a pod.) 
 

 
Ak sa spustí bez testu, tak sa dátumy posunú. 
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Overiť sa to dá v transakcii PP01, kde je možné overiť, že všetky infotypy boli posunuté. 

14.3 SMX - Zobrazenie vlastných úloh 

V transakcii SMX si používateľ môže pozrieť JOBy, ktoré si spustil. Medzi nimi sú napríklad aj reporty 
spustené na pozadí. Po spustení sa zobrazí tabuľka so úlohami v rôznych statusoch (Aktívna – úloha 
beží, Hotové – úloha je už ukončená, Plánované – úloha sa ešte nespustila). 
 

 

14.3.1 Prezeranie zostavy 

Ak sa pri názve úlohy zobrazuje ikona Spool, tak výsledkom úlohy sú nejaké dáta na zobrazenie. 
Označte úlohu, kliknite na ikonu Spool. 

 
 
Otvorí sa okno, kde si zobrazíte výsledný report. 
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Upozornenie! 
Nie je vhodné dávať do spoolových požiadaviek reporty s osobnými dátami. V prípade, ak je to 
nevyhnutné, zostavu si uložte na lokálny disk a úlohu vymažte. 

14.3.2 Export spoolu do excelu 

Otvorte spool, označte ju a v riadkovom menu zvoľte Spoolová požiadavka/Postúpenie ďalej/Text 
s tabulátormi. 
 

 
 
Otvorí sa okno, kde zadáte cestu kam chcete súbor uložiť, zvolíte formát a uložíte. 
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15   Roly a oprávnenia 

 
Pre modul OM sú pripravené roly na údržba a prezeranie organizačného manažmentu ako aj roly pre 
správu kompetencií, pomocou ktorých je možné vytvoriť aj personálne kompetencie. 
 
Materská rola ZXXXX_HROM_SYSTEMIZACIA 
Odvodené roly podľa účtovných okruhov: 

Z0110_HROM_SYSTEMIZACIA – rola pre účtovný okruh 0110 
Z0210_HROM_SYSTEMIZACIA – rola pre účtovný okruh 0210 
Z0310_HROM_SYSTEMIZACIA – rola pre účtovný okruh 0310 
Atď. 

 
Rola oprávňuje na údržbu organizačnej štruktúry, priradenie kompetencií, založenie zastupovania, 
vytvorenie formulárov pre opisy a reporting. 
 
Materská rola ZXXXX_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW 
Odvodené roly podľa účtovných okruhov 

Z0110_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW = rola pre účtovný okruh 0110 
Z0210_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW - rola pre účtovný okruh 0210 
Z0310_HROM_SYSTEMIZACIA_VIEW - rola pre účtovný okruh 0310 
Atď. 

 
Rola oprávňuje na prezeranie organizačnej štruktúry, prezeranie kompetencií a zastupovania, 
vytvorenie formulárov opisu a reporting. 
 

15.1 Štrukturálne oprávnenia 

V systéme je použitý koncept dynamických štrukturálnych oprávneniach. To znamená, že priamo v roly 
je povedané, na ktorú časť organizačnej štruktúry má používateľ oprávnenie. 
 
Príklad. 
Okresný súd Kežmarok má najvyššiu organizačnú jednotku s ID 597. 

• Pod ňou sú ostatné organizačné jednotky, spojené s touto organizačnou jednotkou 

• Pod ňou sú plánované miesta spojené s organizačnou jednotkou 

• Po ňou sú osobné čísla spojené buď s plánovaným miestom alebo s organizačnou jednotkou 
Priamo alebo nepriamo sú všetky objektu O, S a P spojené s hlavnou organizačnou jednotkou 597. 
 

 
 
V roly je teda povedané, že používateľ má oprávnenie na všetky objekty spojené priamo alebo 
nepriamo s organizačnou jednotkou 597. 
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Riziká 

• Ak používateľ nespojí plánované miesto s organizačnou jednotkou v štruktúre, tak na ňu stratí 
oprávnenie a nebude ju vedieť následne upravovať. 

• Ak používateľ nespojí organizačnú jednotku s organizačnou jednotkou v štruktúre, tak na ňu 
stratí oprávnenie a nebude ju vedieť následne upravovať 

• Ak používateľ nespojí osobné číslo s plánovaným miestom alebo s organizačnou jednotkou, 
tak naň stratí oprávnenie a nebude ho môcť editovať. 
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16   Prílohy 

 

č.  Názov dokumentu  Autor  Súbor  

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
 


