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V programe je prepracovaná práca s evidencoiu stravných lístkov. Z hľadiska 

dátových štruktúr je spracovanie stravných lístkov rozložené do súborov 

MZSTRLH.dbf a MZSTRLP.dbf, kde MZSTRLH.dbf predstavuje hlavičky a 

MZSTRLP.dbf položky údajov spracovania. Hlavičková časť obsahuje okrem 

identifikačných údajov pracovníka hodnoty pre základný nárok na stravné 

lístky, hodnotu krátenia nároku z položiek, hodnotu užívateľsky zadanej 

korekcie a celkový upravený nárok na stravné lístky. 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 

stravný lístok, ktoré sa prenáša do súboru hlavičiek.



Postup spracovania

Stravné lístky



V tejto časti sa nachádza 

spracovanie stravných 

lístkov



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

2. Obdobie, z ktorého sa určí základný nárok na 

stravné lístky 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 lístky: 201902

2, Obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností:          201901



Pri prvom spustení spracovania stravných 

lístkov za požadované obdobie program 

formou užívateľského dialógu ponúkne 

nasledujúce činnosti

Program pre spracovanie stravných lístkov 

má všetky otázky ohľadom požadovaných 

procesov pri štarte programu spojené v 

jednom formulári s ovládaním pomocou 

zaškrtávacích polí 

NovéNové



Pri opakovanom spustení spracovania 

stravných lístkov za požadované obdobie 

program formou užívateľského dialógu 

ponúkne nasledujúce činnosti
NovéNové



Základný nárok na stravné lístky, úprava 

nároku na základe neprítomnosti (zo súbor 

položiek), úprava nároku (manuálna) a 

upravený nárok







1. V položkovej časti vstupného formulára sú napočítané za 

jednotlivé pracovné dni hodiny neprítomností v členení podľa 

skupín mzdových zložiek definovaných v parametroch 

spracovania stravných lístkov.

2. Následne sa hodiny neprítomností za každý deň 

samostatne spočítajú a aktivuje sa výpočet krátenia 

nároku na stravné lístky



Po aktualizácii ktorejkoľvek 

neprítomnosti sa aktivuje prepočet 

krátenia nároku na stravné lístky



Samostatne je riešené  určenie základného nároku na stravné lístky 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 lístky. 

Zároveň pri úprave základného nároku na stravné lístky nie sú zohľadnené napočítané neprítomnosti 

z položiek. Pri úprave základného nároku na stravné lístky je zohľadnený predpokladaný dátum 

ukončenia vyňatia. Pokiaľ je predpokladaný dátum ukončenia vyňatia v období z ktorého sa určí 

základný nárok na stravné lístky, pracovníkovi sa vypočíta základný nárok na stravné lístky 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





NovéNové



Výpočet krátenia nároku na 

stravné lístky



Porovnávacie kritériá pre 

nápočet neprítomnosti





































Priamy prístup ku konštantám pre 

spracobanie stravných lístkov
NovéNové



NovéNové



Pre výpočet zrážky za stravné lístky sú doplnené mzdové konštanty:

STRLSC5_12 - Stravné pri SC 5-12 hodín

STRLHODNSL - Hodnota stravného listka

STRLPZRASL - % zrážky z ceny strav. lístka

STRLPRSFSL - Príspevok zo SF na str. lístok

STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str. listok

Hodnota zrážky za stravný listok sa vypočíta podľa vzorca:
MIN(STRLSC5_12,STRLHODNSL)*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 

lístky 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



NovéNové





NovéNové



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.







Generovanie mzdových zložiek zrážok za stravné lístky do mesačných dát 

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

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





Úprava nároku na stravné lístky:



Úprava nároku na stravné lístky: 

kladná hodnota=zvýšenie nároku, 

záporná hodnota=zníženie nároku



Generovanie pokladničných dokladov

NovéNové



NovéNové



NovéNové



NovéNové



1. PS Pokladňa - zápis a potvdenie 

dokladu  „Príjem stravných lístkov“

2. Vygenerované doklady z PS MZDY

NovéNové



Za každého pracovníka je z 

podsystému MZDY 

vygenerovaný jeden doklad

NovéNové



NovéNové



NovéNové



NovéNové



NovéNové



NovéNové



NovéNové



NovéNové



NovéNové









Výdajové doklady: 327 - 346

Príjmový doklad: 534






