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Program „Stravovanie zamestnancov“ podporuje nasledujúce spôsoby poskytnutia 
stravy    zamestnancom:    „Podniková jedáleň“,    „Gastrolístky“,    „Gastrokarta“  a 
„Finančný príspevok na stravovanie“.  Spracovanie  pozostáva  z viacerých, na  seba 
naväzujúcich krokov ako sú učenie základného nároku na počet stravných jednotiek, 
nápočet  neprítomností  pre  potreby  krátenia  nároku na počet stravných jednotiek, 
manuálna  úprava  nároku  na  počet  stravných  jednotiek,  generovanie  mzdových 
zložiek  zodpovedajúcich  jednotlivým  spôsobom poskytnutia  stravy zamestnancom 
a generovanie záloh z finančných prípevkov zamestnávateľa.

Z hľadiska dátových štruktúr je spracovanie stravovania zamestnancov rozložené 
do súboru pre  zápis hlavičiek a súboru pre zápis  položiek. Hlavičková časť obsahuje 
okrem  identifikačných údajov  pracovníka hodnoty  pre  základný  nárok na  stravné 
jednotky, hodnotu krátenia nároku z položiek, hodnotu užívateľsky zadanej korekcie, 
celkový  upravený  nárok na  stravné  jednotky a jeho prípadný  rozklad na  spôsoby 
poskytnutia  stravy zamestnancom na možnosti  „Podniková jedáleň“, „Gastrolístky“, 
„Gastrokarta“  a   „Finančný  príspevok  na  stravovanie“.   V položkovej   časti   sú 
jednotlivé  neprítomnosti  pre  každý  kalendárny  deň napočítavané po hodinách. Za 
každý  deň samostatne  sa v súbore položiek na základe súčtu hodín neprítomností v 
danom  dni   spočíta  krátenie  základného  nároku  na  stravné  jednotky,  ktoré  sa 
prenáša do súboru hlavičiek.

Základný popis funkcionality



Stravovanie zamestnancov

(postup spracovania)



1.  Oznámenie zamestnanca o výbere

spôsobu zabezpečenia stravovania

NovéNové







Hodnota je odvodená z 

nastavenia parametra SS MZD

„Viazanosť výberu spôsobu typu 

poskytnutia …“





2. Rozloženie dátových štruktúr



2.1.  Číselník JÚZO

NovéNové





2.2.  Súbor kmeňových údajov pracovníka

NovéNové











2.3.  Nastavenie SS MZD











NovéNové





NovéNové





2.4.  Mzdové konštatnty



NovéNové



NovéNové













2.5.  Parametre dokladu

Ctrl+Enter





NovéNové



3. Postup spracovania



V tejto časti sa nachádza 

spracovanie stravovania 

zamestnancov



1. V prvom kroku je potrebné zadať obdobie, za ktoré sa určí základný nárok na stravné jednotky a obdobie, za ktoré sa 

požaduje nápočet neprítomností. Štandardne sa ako preddefinovaná hodnota pre obdobie, z ktorého sa určí základný 

nárok ponúkne bežné obdobie spracovania a pre obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností sa ponúkne 

obdobie predchádzajúce obdobiu spracovania PS MZDY. Ponuka odbobí je riadená parametrami dokladu zo skupiny 

„Posun pre určenie obdobia oproti obdobiu spracovania“.

2. Obdobie, z ktorého sa určí základný nárok na 

stravné jednotky môže byť nižšie, rovnaké alebo 

vyššie ako obdobie spracovania (nárok sa určí 

z obdobia predchádzajúceho obdobiu spracovania, 

bežného obdobia spracovania alebo z obdobia 

nasledujúceho po období spracovania).

3. Obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet 

neprítomností môže byť nižšie alebo rovnaké ako 

obdobie spracovania (nápočet neprítomností sa 

vypočíta z obdobia predchádzajúceho obdobiu 

spracovania alebo z bežného obdobia spracovania). 





V prípade, že obdobie za ktoré sa 

požaduje nápočet neprítomností je 

rovnaké ako obdobie spracovania, 

aktivuje sa test výpočtu mzdy pre 

všetkých pracovníkov. Z hľadiska 

celkového procesu spracovania 

miezd je potrebné  zabezpečiť 

aspoň výpočet neprítomostí.



Pre účely prezentácie zadáme:

1. Obdobie, z ktorého sa určí základný nárok na stravné jednotky: 202103

2. Obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností:      202102



Pri prvom spustení spracovania stravovania 

zamestnancov za požadované obdobie 

program formou užívateľského dialógu 

ponúkne nasledujúce činnosti

Program pre spracovanie stravovania 

zamestnancov má všetky otázky ohľadom 

požadovaných procesov pri štarte programu 

spojené v jednom formulári s ovládaním 

pomocou zaškrtávacích polí 



Pri opakovanom spustení spracovania 

stravovania zamestnancov za požadované 

obdobie program formou užívateľského 

dialógu ponúkne nasledujúce činnosti



Základná obrazovka:

• základný nárok na stravné jednotky

• úprava nároku na základe neprítomností

(zo súboru položiek)

• úprava nároku (manuálna)

• upravený nárok

• podniková jedáleň

• gastrolístok

• gastrokarta

• finančný príspevok







1. V položkovej časti vstupného formulára sú napočítané za 

jednotlivé pracovné dni hodiny neprítomností v členení podľa 

skupín mzdových zložiek definovaných v parametroch 

spracovania stravovania zamestnancov

2. Následne sa hodiny neprítomností za každý deň 

samostatne spočítajú a aktivuje sa výpočet krátenia 

nároku na stravné jednotky



Po aktualizácii ktorejkoľvek 

neprítomnosti sa aktivuje prepočet 

krátenia nároku na stravné jednotky



Samostatne je riešené  určenie základného nároku na stravné jednotky pre pracovníkov na materskej 

dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke muža s nárokom na materské  (kód 

vyňatia 21, 22, 23 alebo 80). V týchto prípadoch sa určuje nulový základný nárok na stravné jednotky. 

Zároveň pri úprave základného nároku na stravné jednotky nie sú zohľadnené napočítané 

neprítomnosti z položiek. Pri úprave základného nároku na stravné jednotky je zohľadnený 

predpokladaný dátum ukončenia vyňatia. Pokiaľ je predpokladaný dátum ukončenia vyňatia v období 

z ktorého sa určí základný nárok na stravné jednotky, pracovníkovi sa vypočíta základný nárok na 

stravné jednotky na základe počtu dní za ktoré v tomto období už nebol vo vyňatí.







Určenie základného nároku za 

pracovníka alebo za všetkých 

pracovníkov



Porovnávacie kritériá pre 

určenie základného nároku







Nápočet neprítomnosti za 

pracovníka alebo za všetkých 

pracovníkov na základe mzdových 

zložiek z parametrov spracovania 

stravných lístkov







Výpočet krátenia nároku na 

stravné jednotky



Porovnávacie kritériá pre 

nápočet neprítomnosti







Servisné funkcie































Priamy prístup ku konštantám pre 

spracovanie stravovania 

zamestnancov





Pre výpočet zrážky za stravné jednotky

sú doplnené mzdové konštanty:

STRLHODNFP – Hodnota finančného príspevku

STRLHODNPJ – Hodnota poskytnutého jedla

STRLHODNSL – Hodnota stravného lístka

STRLHODZRA – Hodnota zrážky za str. lístok

STRLPRSFSL – Príspevok zo SF na str. lístok

STRLPZRASL – % zrážky z ceny strav. lístka

STRLSC5_12 – Stravné pri SC 5-12 hodín

Hodnota zrážky za stravné jednotky typu „Gastrolístky“, „Gastrokarta“ sa vypočíta podľa vzorca:
MIN(STRLSC5_12,STRLHODNSL)*STRLPZRASL/100-STRLPRSFSL

Hodnota zrážky za stravné jednotky typu „Podniková jedáleň “ sa vypočíta podľa vzorca:
MIN(STRLSC5_12,STRLHODNPJ)*STRLPZRASL/100-STRLPRSFSL

Hodnota príspevku zamestnávateľa sa vypočíta podľa vzorca:
((100-STRLPZRASL)/100)*MIN(STRLSC5_12, STRLHODNSL)

V prípade, ak je uvedená hodnota konštanty "STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str. listok ", namiesto 

výpočtu zrážky za stravné lístky podľa vzorca sa použije priamo jej hodnota.





Generovanie mzdových zložiek 

zrážok za stravné jednotky do 

mesačných dát



Najprv je potrebné zadať obdobie, ktoré 

sa požaduje generovať do mesačných 

dát. Obdobie, do ktorého sa majú 

generovať zrážky za stravné lístky, môže 

byť rovnaké alebo vyššie ako obdobie 

spracovania

Priamy prístup k parametrom 

prepojenia s PS Pokladňa

NovéNové











V prípade že obdobie do ktorého 

sa majú generovať zrážky je vyššie 

ako obdobie spracovania,  zrážky 

sa vygenerujú do súboru 

mesačných dát zodpovedajúceho 

budúceho obdobia. Súbor 

mesačných dát zodpovedajúceho 

budúceho obdobia sa v prípade 

potreby automaticky vytvorí.



Zrážky sa vygenerujú do súboru 

mesačných dát zodpovedajúceho 

bežného obdobia.



Pre potreby príkladu generovanie mzdových zložiek zrážok za stravné jednotky do 

mesačných dát si nastavíme rôznorodý rozpis typov stravných jednotiek.



NovéNové

V prípade, že sa generujú aj mzdové zložky príspevkov zo sociálneho fondu, pre 

typ stravnej jednotky „Finančný príspevok “ sa vygeruje nová mzdová zložka 763P. 

Pre ostatné typy stravných jednotiek („Podniková jedáleň“, „Gastrolístok“, 

„Gastrokarta“) sa vygenerujú pôvodné mzdové zložky 763S.  







Generovanie mzdových zložiek zrážok za stravné jednotky do mesačných dát 

zapíše aj dávku. Číslo dávky je odvodené od mzdovej zložky, ktorá sa generuje 

do zrážky (prvé tri znaky mzdovej zložky, štandardne 763, 962).  





Manuálna úprava nároku na stravné 

lístky a rozpis typov stravných 

jednotiek z upraveného nároku











Generovanie pokladničných dokladov









1. PS Pokladňa - zápis a potvdenie 

dokladu  „Príjem stravných lístkov“

2. Vygenerované doklady z PS MZDY



Za každého pracovníka je z 

podsystému MZDY 

vygenerovaný jeden doklad

























Výdajové doklady: 537 - 540

Príjmový doklad: 593



... pokračovanie v podsystéme MZDY



Generovanie peňažných 

príspevkov do súboru záloh



Peňažný príspevok do súboru záloh sa generuje za každého zamestnanca, ktorý má v hlavičkovej časti 

formulára zadanú formu poskytnutia stravy ako „Finančný príspevok na stravovanie“ (nenulová hodnota 

príslušného poľa). Hodnota  peňažného príspevky na stravnú jednotku je odvodená z hodnoty konštanty 

STRLHODNFP „Hodnota finančného príspevku“. V prípade potreby je možné pomocou zašktávacieho 

políčka pripočítať do hodnoty peňažného príspevku generovaného do súboru záloh aj príspevok zo 

sociálneho fondu, ktorého výška je stanovená hodnotou konštanty STRLPRSFSL „Príspevok zo SF na str. 

Lístok 














