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Legislatívny rámec

Horúcou novinkou pre rok 2021 bola zmena v povinnostiach 

zamestnávateľa v oblasti stravovania zamestnancov.

Pôvodný zámer úplne zrušiť stravné lístky neprešiel ani v predbežných 

návrhoch na zmenu zákona.

Možnosť výberu zo strany zamestnanca (lístky alebo finančný príspevok) 

bola do zákona vložená v roku 2020 (s účinnosťou od 1.3.2021), ale ešte 

pred účinnosťou bola novelizovaná.

§152 Stravovanie zamestnancov



Legislatívny rámec

(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách

stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo

v ich blízkosti; túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného

zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou

zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom

pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a voči zamestnancovi, ktorému

poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný

príspevok na stravovanie“).

Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov

pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

§152 Stravovanie zamestnancov



Legislatívny rámec

(2)

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním 

jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu 

pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného 

zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov 

prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie 

sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. 

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na 

stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac

ako štyri hodiny. 

Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie 

stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie. 

§152 Stravovanie zamestnancov



Legislatívny rámec

(3)

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny

jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri

pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa

prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ

poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

§152 Stravovanie zamestnancov



Legislatívny rámec

(4)

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby

alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa

cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky

musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v

trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.
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Legislatívny rámec

Výpočet výšky príspevku zamestnávateľa

Opatrenie MPSVaR 432/2022 z 30.11.2022 o sumách stravného:

5-12 hodín .... 6,80 €

Minimálna hodnota stravného lístka alebo ceny jedla:

75% z 6,80 = 5,100 € po zaokrúhlení 5,10 €

Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55% z ceny jedla alebo lístka

55% z 5,10 = 2,805 € po zaokrúhlení 2,81 €

Maximálny príspevok daňovo uznateľný výdavok zamestnávateľa

55% z 6,80 = 3,740 € po zaokrúhlení 3,74 €
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Legislatívny rámec

(5)

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby

alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby

prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované

stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej

poukážke.
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Legislatívny rámec

(6)    Povinný finančný príspevok

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume

podľa odseku 8, ak

a)povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú

podmienky výkonu práce na pracovisku,

b)zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, 

c)zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo

zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov

zabezpečených zamestnávateľom,

d)ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a

zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení

alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo, ak by stravovanie podľa

odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.
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Legislatívny rámec

(7) 

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení

alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa

odseku 6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením

stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má

oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo

poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ určí primeranú

lehotu na výber zo strany zamestnanca a minimálnu dobu, počas ktorej je

zamestnanec viazaný svojím výberom, najviac však 12 mesiacov. Podrobnosti

výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo

poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže

zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.

§152 Stravovanie zamestnancov



Legislatívny rámec

(7)  ... pokračovanie

Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca

zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo

fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou

stravovacej poukážky alebo

poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8.

Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje

zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby,

ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej

poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume podľa

odseku 8.
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Legislatívny rámec

(8) 

Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva

na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3 prvej vety, najmenej však 55 %

minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4.

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3,

suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty

stravovacej poukážky podľa odseku 4, najviac však 55 % stravného poskytovaného

pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje

zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.
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Legislatívny rámec

(9)

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

a)upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas

dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v

práci,

b)umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu

pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,

c)rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude

prispievať na stravovanie podľa odseku 3.
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Legislatívny rámec

Pred alebo po?

Kedy treba vydať stravné lístky a kedy vyplatiť finančný príspevok?

Zákon to priamo neukladá, zákon o dani z príjmov sa odvoláva iba na §152.

Názor (MPSVaR, FSSR, inšpektorát práce, ..) ale je:
Zamestnávateľ zabezpečuje svoju povinnosť poskytnutím jedla na každej zmene ... Ak

teda zamestnanec nemá k dispozícii lístok vtedy, kedy by mu malo byť poskytnuté

jedlo, tak nie je splnená podmienka z §152 a nemožno využiť oslobodenie od dane (§5

ods (7) písm. b).

Takže asi lístky treba poskytnúť vopred, nakoľko ide o zabezpečenie stravovania.

V prípade finančného príspevku nejde o zabezpečenie stravovania ale o poskytnutie

príspevku, kde väzba na zabezpečenie jedla na pracovisku nemá opodstatnenie. Preto

môže byť finančný príspevok vyplatený „aj pozadu“ (samostatným prevodom, výplatou

alebo zahrnutím do pásky).

Názor FSSR vyjadrený v metodickom pokyne z 23.4.2021 je však rovnaký, ako v

prípade stravných lístkov.

§152 Stravovanie zamestnancov



Legislatívny rámec

Pred alebo po?

S touto otázkou súvisí aj úprava §5 ods. (7) písm. b) zákona o dani z prímov účinná od

1.3.2021:
V § 5 ods. 7písm.b) sa vypúšťajú slová „ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od 

špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania 

zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,“.

Konsolidované znenie tohto odseku teda je:
(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa §9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako 

b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo

v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na

stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu,17a) suma príspevku na rekreáciu poskytnutého

zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu17b) a suma príspevku na športovú

činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu,17c)

§152 Stravovanie zamestnancov
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Stravovanie zamestnancov
Často používaný scenár – str. lístky – je dosť komplikovaný

Postup
• Pri nástupe a na začiatku roka dať „zálohovo“ dostatok lístkov až po najbližší

výplatný termín (budú vystupovať ako zúčtovateľná záloha)

• Počas roka v rámci výpočtu miezd dať toľko lístkov, koľko prislúcha aktuálnemu

mesiacu po odpočítaní krátenia z neprítomností minulého mesiaca (za ten mesiac sa

počítajú mzdy)

• Na konci roka a pri ukončení pracovného vzťahu je povinnosť vrátiť všetky

zálohovo poskytnuté „staré lístky“.

• Pri nevrátení zálohovo poskytnutých lístkov je dobre mať dohodu o zrazení plnej

hodnoty nevrátených lístkov vrátane príslušnej provízie, inak by sa stali predmetom

dane na strane zamestnanca a boli by pripočítateľnou položkou zamestnávateľa.

• Alternatíva:

• Na konci roka nevracať zálohovo poskytnuté staré lístky

• Na začiatku roka neposkytovať zálohovo nové lístky

• Pri ukončení pracovného vzťahu by bola povinnosť vrátiť počet kusov zálohovo

poskytnutých lístkov. V akej nominálnej hodnote – to by bola vec interného

rozhodnutia zamestnávateľa. Prípadne je možné vrátiť / zraziť finančnú hodnotu

zálohovo poskytnutých stravných lístkov.



Stravovanie zamestnancov
finančný príspevok – scenár podľa stravných lístkov

Postup
• Pri nástupe a na začiatku roka dať „zálohovo“ finančný príspevok až po najbližší

výplatný termín (bude vystupovať ako zúčtovateľná záloha)

• Počas roka v rámci výpočtu miezd priznať FP za toľko dní, koľko prislúcha

aktuálnemu mesiacu po odpočítaní krátenia z neprítomností minulého mesiaca (za

ten mesiac sa počítajú mzdy). Vyplatiť sa môže samostatným prevodom alebo spolu

so mzdou.

• Na konci roka a / alebo pri ukončení pracovného vzťahu sa zálohovo poskytnutý

finančný príspevok zrazí.

• Alternatíva:

• Finančný príspevok vo výške nároku vyplatiť vo výplatnom termíne samostatne

alebo spolu so mzdou



Zálohové krytie – vopred 

Stravovanie zamestnancov
Odporúčaný scenár pre všetky formy (lístky, gastrokarta, fin.prísp)
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Výplatný 
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Pred začiatkom poskytovania poskytneme zálohovo až po nasledujúci výplatný termín



Zálohové krytie – vopred 

Zálohové krytie – vopred 

Stravovanie zamestnancov
Odporúčaný scenár pre všetky formy (lístky, gastrokarta, fin.prísp)
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mesiaca

Koniec 
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Koniec 
mesiaca

Výplatný 
termín

Skutočný nárok

Koniec 
mesiaca

Pred začiatkom poskytovania poskytneme zálohovo až po nasledujúci výplatný termín

Vo výplatnom termíne priznáme skutočný nárok



Zálohové krytie – vopred Skutočný nárok Skutočný nárok

Zálohové krytie – vopred 

Zálohové krytie – vopred 

Stravovanie zamestnancov
Odporúčaný scenár pre všetky formy (lístky, gastrokarta, fin.prísp)

Koniec 
mesiaca

Koniec 
mesiaca

Koniec 
mesiaca

Výplatný 
termín

Skutočný nárok

Koniec 
mesiaca

Pred začiatkom poskytovania poskytneme zálohovo až po nasledujúci výplatný termín

Vo výplatnom termíne priznáme skutočný nárok

Vo výplatnom termíne pri.. 



Stravovanie zamestnancov
Odporúčaný scenár pre všetky formy (lístky, gastrokarta, fin.prísp)

Postup
• Pred začatím tohto režimu alebo pri nástupe dáme „zálohovo“ dostatok lístkov až po

výplatný termín za obdobie, od ktorého začíname tento režim používať (budú

vystupovať ako zúčtovateľná záloha)

• V rámci výpočtu miezd dať toľko lístkov, koľko prislúcha mesiacu, za ktorý sa mzdy

počítajú

• Pri ukončení pracovného vzťahu alebo pri ukončení používania daného

stravovacieho režimu je povinnosť vrátiť všetky zálohovo poskytnuté „staré lístky“

resp vrátiť ich finančnú hodnotu.

• Pri nevrátení zálohovo poskytnutých lístkov je dobre mať dohodu o zrazení plnej

hodnoty nevrátených lístkov vrátane príslušnej provízie, inak by sa stali predmetom

dane na strane zamestnanca a boli by pripočítateľnou položkou zamestnávateľa. Ale i

bez dohody je možné zrážku vykonať (zálohovo poskytnuté lístky, fin. príspevok sa

dajú chápať ako zúčtovateľná záloha na nákup a tú je možné zraziť aj bez dohody).



Stravovanie zamestnancov
Odporúčaný scenár pre všetky formy (lístky, gastrokarta, fin.prísp)

Príklad pre finančný príspevok

Ak chceme rozbehnúť vyplácanie FPS od januára 2023, tak je potrebné:

• V decembri 2022 vyplatiť zálohovo finančný príspevok až po výplatný

termín za január 2023 (napr. (23+12)*3,74 = 130,90)

• Poskytne sa buď vo výplate za november 2022

• Alebo v decembri ako samostatná úhrada zálohy

• Pre evidenciu sa použije MZL 9521 a zúčtuje sa do roka 2022 ako

dlhodobá pohľadávka voči zamestnancom

• Vo februári 2023 (a v ďalších mesiacoch) vo výplate za január 2023 sa

prizná a vyplatí skutočný nárok na finančný príspevok za január 2023 a

vyplatí sa spolu so mzdou.

• Pre poskytnutie FPS sa použijú MZL

• 763F – finančný príspevok poskytnutý zamestnávateľom

• 763P – finančný príspevok zo sociálneho fondu

• Pri ukončení pracovného pomeru sa CELÁ hodnota zálohovo

poskytnutého finančného príspevku zrazí MZL 9522 a zúčtuje sa v mesiaci,

v ktorom skončil PP, na vyrovnanie dlhodobej pohľadávky.



Stravovanie zamestnancov
Odporúčaný scenár pre všetky formy (lístky, gastrokarta, fin.prísp)

Príklad pre iné formy

Princíp popísaný pre finančný príspevok sa dá rovnako použiť aj pre iné formy

poskytovania stravy s drobnými rozdielmi:

• Stravné lístky: zálohovo poskytneme potrebný počet stravných lístkov,

pričom ich nominálna hodnota je predmetom zúčtovania (zrazenia) pri

ukončení PP

• Gatrokarta: zálohovo „predbijeme“ gastrokartu na potrebný počet

stravných jednotiek, pričom nominálna hodnota „predbitia“ je predmetom

zúčtovania (zrazenia) pri ukončení PP



Stravovanie zamestnancov
Odporúčaný scenár pre všetky formy (lístky, gastrokarta, fin.prísp)

Účtovanie
Zálohovo poskytnuté stravné lístky, predbitie gastrokarty a vyplatenie

finančného príspevku nie sú pre organizáciu zákonný sociálny náklad, ale iba

zálohovo poskytnuté plnenie, ktoré bude treba zúčtovať (spravidla pri ukončení

pracovného vzťahu). Preto sa bude účtovať na dlhodobé pohľadávky voči

zamestnancom. Predkontácia pre rôzne formy poskytnutia sú v nasledujúcej

tabuľke (obdobia sú prevzaté z predchádzajúceho príkladu):

Popis prípadu Obdobie MD DAL

Poskytnutie „cez pásku“ MZL 9521 v decembri 

v novembrovej výplate

2022/11 335 331

Priamym poskytnutím (bankovým prevodom) 

mimo miezd

2022/12 335 221

Priame poskytnutie finančného príspevku 

hotovostne cez pokladňu

2022/12 335 211

Zálohové poskytnutie lístkov 2022/12 335 213



Stravovanie zamestnancov
Odporúčaný scenár pre všetky formy (lístky, gastrokarta, fin.prísp)

Účtovanie
Vlastné poskytnutie stravného lístka, dobitia gastrokarty a poskytnutie

finančného príspevku je pre organizáciu zákonný sociálny náklad, ktorý vecne

patrí do obdobia, za ktoré sú tieto plnenia poskytnuté. Pokiaľ sa poskytuje aj

príspevok zo sociálneho fondu, tak je potrebné účtovať o ňom samostatne –

dôsledok je, že pri poskytnutí stravovania ho musíme uvádzať samostatnou

mzdovou zložkou.

Popis prípadu Obdobie MD DAL

Poskytnutie FP „cez pásku“ MZL 763F 2023/01 527 331

Poskytnutie FP zo SF MZL 763P 2023/01 472 331



Stravovanie zamestnancov
Odporúčaný scenár pre všetky formy (lístky, gastrokarta, fin.prísp)

Účtovanie
Zúčtovanie zálohovo poskytnutých stravných lístkov, predbití gastrokariet a

vyplatenia finančného príspevku sa uskutoční pri ukončení pracovného pomeru

alebo pri ukončení danej formy zabezpečenia stravovania. Predkontácia pre

rôzne formy zúčtovania sú v nasledujúcej tabuľke (iba pre účel tohto príkladu

sa zúčtovanie vykoná v období 2023/07):

Popis prípadu Obdobie MD DAL

Zúčtovanie zrážkou „cez pásku“ MZL 9522 v 

auguste v júlovej výplate

2023/07 331 335

Priame vrátenie zálohy zamestnancom cez 

bankový prevod mimo miezd

2023/07

2023/08

221 335

Priame hotovostné vrátenie finančného 

príspevku do pokladnice

2023/07

2023/08

211 335

Započítanie s inými záväzkami organizácie 

(mimo miezd) na základe dohody

2023/07 3xx 335



Stravovanie zamestnancov

od 1.1.2023

Realizácia v programe MZDY



Základný popis

Program MZDY v časti „Stravovanie zamestnancov“

Podporuje nasledujúce spôsoby poskytnutia stravy zamestnancom:

• Podniková jedáleň

• Stravné lístky

• Gastrokarty

• Finančný príspevok

Výpočet nároku môže byť:

• Automatický s možnosťou manuálnej úpravy

• Manuálne zadanie nárokov

• Mzdové zložky pre nároky, príspevky, zrážky, ... sa generujú automaticky

• Zaúčtovanie a finančné vysporiadanie je automatizované na základe MZL

• Ak by sa požadovalo, tak pre finančný príspevok je možné využiť

samostatné finančné vysporiadanie

• Ak sa používa podsystém POK, je možné preň generovať výdajové doklady

pre výdaj stravných lístkov



Základný popis

Dátová schéma pre „Stravovanie zamestnancov“

Hlavičky
Osobné údaje

Základný nárok, korekcie

Výsledný nárok

Položky
Detailné údaje o neprítomnostiach 

• Za každého zamestnanca

• Po dňoch

• Za každý typ neprítomnosti

Kmeňové údaje
Osobné údaje

Typ poskytovania stravy

kalendár

Kalendáre
Pracovné dni

Mesačné dáta
Neprítomnosti

Parametre STRZ
Obdobia, neprítomnosti, ...



Pracovný postup

Pre spracovanie Stravovania zamestnancov odporúčame tento postup:

• Pred prvým poskytnutím stravy (a potom pred každou zmenou):

• Nastavenie spôsobu zabezpečenia stravy do kmeňových údajov

• Nastavenie parametrov, ktorými sa riadi výpočet nárokov

• Zálohové poskytnutie SL, PGK alebo FPS

• Každý mesiac

• Zápis všetkých neprítomností

• Spracovanie nárokov na stravné

• Manuálne korekcie stravného

• Vygenerovanie MZL pre stravné

• ... a potom všetky ďalšie kroky bežného spracovania miezd



Oznámenie zamestnanca o výbere 

spôsobu zabezpečenia stravovania







Hodnota je prevzatá 

z parametrov SZ



Po prijatí oznámenia zapíšeme 

požadovaný typ poskytovania 

stravy do kmeňových údajov







Zvolený typ poskytovania stravy 

sa zapíše do tohto údaja.

Použiteľné hodnoty získame 

stlačením F2





Nastavenie parametrov, ktorými sa 

riadi výpočet nárokov























V štandardnom zobrazení 

sa zobrazujú všetky 

konštanty, ale v ďalšom si 

vyberieme iba aktuálne 

platné v bežnom mesiaci 





Príspevok zamestnávateľa 

nad limit je spravidla 

0,00, ale v našom príklade 

máme 0,50





Hodnota poskytnutého jedla 

a stravného lístka by mali 

byť rovnaké



Pre túto konštantu 

doporučujeme ponechať 

hodnotu 0. Použitie inej 

hodnoty je viazané na 

špeciálne prípady.



Hodnota tejto konštanty nie 

je špeciálne upravená, ale 

mala by byť v súlade so 

štatútom používania 

prostriedkov SF



Ešte nastavíme / skontrolujeme 

nastavenie parametrov 

Stravovania – stlačíme

CTRL + ENTER





Sada MZL pre nepeňažné formy 

(podniková jedáleň, stravné 

lístky, gastrokarty)

Sada MZL pre 

finančný príspevok

Sada MZL pre zrážky 

pri nepeňažných 

formách



Každomesačný postup spracovania:



Najprv zapíšeme všetky 

neprítomnosti



Potom spustíme vlastné 

spracovanie stravovania



Podľa nastavených parametrov 

program ponúkne obdobia pre 

určenie základného nároku a pre 

krátenie na základe neprítomností



Pri prvom spustení spracovania 

stravovania program ponúkne 

vykonanie všetkých činností



Po spracovaní všetkých dostupných 

údajov program pripraví pre každého 

zamestnanca základný nárok, úpravu na 

základe neprítomností a upravený nárok

Tlačidlom „Oprava“ sa 

dostaneme ku kumulatívnym 

údajov pracovníka



Ak by bolo potrebné, 

tak manuálnu korekciu 

zapíšeme sem



Cez tlačidlo „Položky“ 

sa dostaneme k 

detailnému prehľadu 

neprítomností ...



Hodiny jednotlivých 

neprítomností sa 

určia zo zadaných 

neprítomností

Súčet hodín neprítomností v 

každý deň sa porovná s 

hodnotu podľa parametra a 

určí sa krátenie



Po aktualizácii ktorejkoľvek 

položky sa ihneď 

prepočítava korekcia



Základný nárok zamestnancov vo vyňatí 

21, 22, 23 alebo 80 sa určí v hodnote 0

MD, RD, neplatené voľno 4t



Tlačidlo „Iné“ dostaneme možnosť 

opätovne prepočítať základné nároky alebo 

krátenia na základe neprítomností.



Pre vytlačenie kontrolných opisov máme 

niekoľko možností...





Ak potrebujeme vidieť aj detaily 

pracovníkov, tak zvolíme typ zostavy 

„Rozpis za pracovníkov“





Ak potrebujeme vytlačiť podpisový hárok 

na prevzatie stravných lístkov, zvolíme 

„Prevzatie stravných lístkov“





Ak potrebujeme vytlačiť kompletný 

prehľad stravného s možnosťou exportu 

napr. do EXCELu, zvolíme si „Základnú 

opisnú zostavu“



Ak je požadovaný export do EXCELu, ....







Tie isté dáta v EXCELi



Záverečným krokom spracovania 

Stravovania je vygenerovanie MZL do 

mesačných dát



Tu si vyberieme, z ktorých súčastí chceme 

generovať MZL do MSDV tejto časti nastavíme parametre pre 

generovanie dokladu do PS POK



V kontrolnej zostave 

je súpis všetkých 

generovaných MZL

Vygenerované MZL 

si neskôr môžeme 

overiť v zadávaní 

MMZ



Pre kontrolu správnosti si teraz v príklade 

zopakujme, ako máme nastavené 

jednotlivé parametre



Pri tomto nastavení prispieva 

zamestnávateľ na každú stravnú jednotku 

sumou 3,74+0,5+0,26=4,50 Eur

Za stravný lístok v hodnote 5,10 Eur sa 

zamestnancovi zrazí 0,60 Eur



21 stravných jednotiek:

• Nom. Hod=21*5,10  =107,10

• Prísp.zam =21*3,74 =  78,54   763O

• Nad limit  =21*0,50=  10,50   763L

• Prísp.SF =21*0,26  =   5,46   763S

• Rozdiel    =                  12,60    9624



18 * fin. príspevok:

• Prísp.zam =18*3,74=67,32   763F

• Nad limit  =18*0,50=  9,00   763N

• Prísp.SF =18*0,26 =  4,68   763P

• Spolu        =                81,00



MZL 763F, 763N aj 763P sú zahrnuté do 

finančného vysporiadania miezd



Ak by sme chceli generovať finančný 

príspevok do súboru záloh a samostatne ho 

vyplatiť, je tu táto možnosť, ale v 

súčasnom stave legislatívy to netreba



Toto sú technické parametre pre 

generovanie do súboru záloh. V 

odporúčanom modeli sa nedajú 

zmysluplne vyplniť – sú určené na iné 

účely v inom stave legislatívy



Po vykonaní týchto krokov je možné 

pokračovať v bežnom postupe pre 

spracovanie miezd

(definitívny výpočet, fondy, dane, 

prevodné príkazy, ...)



Aktuálne informácie k stravovaniu nájdete 

na www.compeko.sk v sekcii „Novinky“

http://www.compeko.sk/
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