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Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš 

      web.stránka: www.keo.sk    e-mail: keo@keo.sk    tel.: 047/48 30 835,  48 30 845 

 
 
 
Vážený užívateľ programu EBS, 
 
zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS. Pred inštaláciou si užívate ľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Aktualizácia 2010/01 :   Základný modul v2.20        - požadovaná verzia na disku minimálne v2.10 
                                      Ú čtovníctvo v7.14               - požadovaná verzia na disku v7.13 
                                      Mzdy v6.66                         - požadovaná verzia na disku v6.65 
                                      Majetok v6.60                     - požadovaná verzia na disku v6.50 
                                      Moderná kancelária v6.50  - požadovaná verzia na disku v6.40 
                                      Zásoby v1.60 a v1.50         - požadovaná verzia na disku v1.40        
                              
UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie týchto modulov, inštaláciu nie je možné 
                               previes ť ! Vzhľadom na to, že na správny chod všetkých modulov je potrebný    
                               ZÁKLADNÝ MODUL, ten sa musí inštalova ť ako prvý ! Nachádza sa v adresári                                 
                               ZAK-220. Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previes ť ostatné aktualizácie ! 
 
Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie z týchto 
adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C), 
na ktorom program EBS existuje ! 
 
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár UCT-714 – Účtovníctvo v7.14 
- obsahuje spracovanie výkazov 4.Q.2009 a uzávierku roka 2009, prechod na rok 2010 
Pokyny k výkazom: 

• Pred spracovaním výkazov je potrebné v účtovníctve: 
- preúčtovať zostatok účtu 431 na účet 428 
- skontrolovať zostatok 221 999 – obec, 222 999 – škola = musia byť nulové 
• Výkaz ziskov a strát (SFOV – 2.01) 
Ø je potrebné doplniť : -  v nákladoch st ĺpec 3 
                                        -  vo výnosoch st ĺpec 3    
Postup: Zostavu získate z účtovníctva 2008. T.j. vo voľbe účtovníctvo 2008, výkaz ziskov a strát 
vytvoríte v korunách a pred tlačou zmeníte na EUR a vytlačíte si ho.  Potom z vytlačenej zostavy do 
výkazu ziskov a strát v roku 2009 (SFOV-2.01) doplníte náklady a výnosy do predchádzajúceho obdobia 
(stĺpec 3) v celých EUR.  
Po doplnení sa vám musí rovnať: 

- prechádzajúce obdobie výkaz ziskov a strát riadok 138 stĺpec 4 = súvaha riadok 125 stĺpec 6 
- bežné obdobie výkaz ziskov a strát riadok 138, stĺpec 3 = súvaha riadok 125, stĺpec 5 
• Kontrola medzi výkazmi FIN 3-04 a FIN 4-01 
- FIN 3-04 riadok 26, stĺpec 10 = FIN 4-01 riadok 16, stĺpec 10 
- FIN 3-04 riadok 52, stĺpec 28 = FIN 4-01 riadok 42, stĺpec 28 
• Kontrola medzi výkazmi FIN 5-04 a FIN 6-01 
- FIN 5-04 riadok 1, stĺpec  1 = FIN 6-01 riadok 1, stĺpec 1 
- FIN 5-04 riadok 1, stĺpec  2 = FIN 6-01 riadok 1, stĺpec 3 
- FIN 5-04 riadok 1, stĺpec  3 = FIN 6-01 riadok 1, stĺpec 5 
- FIN 5-04 riadok 1, stĺpec  5 = FIN 6-01 riadok 1, stĺpec 9 

        Vo výkaze 6-01 je potrebné do výkazu (na obrazovku)  
- rozpísať sumu dlhu podľa pôvodnej splatnosti riadky 3 až 9 
- rozpísať sumu dlhu podľa zostávajúcej splatnosti riadky 11 až 17 

Bez tohto rozpisu je výkaz chybný ! 
• Kontrola medzi výkazmi FIN 7-04 a súvahou 
- FIN 7-04 riadok 24, stĺpec 4 = súvaha riadok 149, stĺpec 5 + riadok 160, stĺpec 5 (spolu) 

 
Adresár MZD-666 – Mzdy v6.66 zo dňa 17.12.2009 
1/ Kumulatívna zostava odvodu SocPo doplnená o súčet za zamestnancov a zamest- 
   návateľa. 
2/ Rekapitulácia miezd doplnená o text vykonania kontroly podľa zák.502/2001. 
3/ Dopnená tlač preddefinovanej pracovnej zmluvy a možnosť vytvorenia vlastného 
   znenia pracovnej zmluvy (verejná služba). 
4/ Úprava zostavy platového dekrétu. 
5/ Ročné zúčtovanie dane pre rok 2009. 
6/ Ročné hlásenie o dani za rok 2009. 
7/ Doplnený časový fond na rok 2010. 
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Adresár MAJ-660 – Majetok v6.60 
Novú verziu je doporučené inštalovať len po ukončení spracovania za rok 2009. 
DROBNY MAJETOK 
1. Zmena inventárneho čísla cez voľbu /Aktualizácia /Pohyby a opravy /Evidenčná karta 
2. Doplnenie hromadnej zmeny osobného čísla s dokladom 
3. Do zostáv účtovných pohybov doplnenie poznámky na koniec strán 
DLHODOBÝ MAJETOK 
1. Doplnenie zostavy protokolu o zmene ceny 
2. Do inventúrnych súpisov (podľa útvarov a miest) doplnenie údaja Poznámka – pri pozemkoch číslo parcely 
3. Pri pozemkoch zmena spôsobu zápisu údaja podiel a jeho rozšírenie (A,15) 
 
Adresár MOD-650 – Moderná kancelária v6.50 
1. Aktualizovaný číselník vecných skupín 
2. Pri stravných lístkoch rozšírenie údaja Poznámka (A,10=>A,17). Možnosť zápisu poradového čísla 

stravných lístkov do tejto položky. 
3. Možnosť tlače zostáv zo záznamov aktuálnych (nevýradených) spisov celkom (otvorené, uzatvorené a spisy 

v návrhu). 
4. Oprava editačnej tabuľky štítkov 
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ZÁSOBY PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE 
 
Adresáre ZAS-160 a ZAS-150 – Zásoby v1.60 a v1.50 
 
ZMENY - EVIDENCIA STRAVOVANÝCH 
1.   Možnosť doplnenia dočasne nestravovaných aj podľa intervalu dní 
2.   Nové verzie umožňujú nastaviť výpočet predpokladu na niekoľko období dopredu. Na nastavenie výpočtu je 
       potrebné skontrolovať p.p. upraviť nový číselník výpočtov cez voľbu /Evidencia stravovaných /Číselníky 
       /Výpočty za školský rok. V číselníku je možné nastaviť aj obdobie, ktorého zostatok sa započíta do poplatkov 
      za dané obdobie. Číselník je doporučené upraviť vždy začiatkom aktuálneho školského roka. Upraviť je 
      možné len obdobia, za ktoré ešte neboli odoslané poplatky. Užívateľ v tabuľke edituje stĺpce, kde sa 
      nastavujú počty mesiacov, za ktoré sa má v aktuálnom období vypočítať predpoklad, p.p. započítať zostatok 
      z príslušného mesiaca. Stlačením klávesu F7 sa zobrazí výsledná zostava z tohto číselníka. 
     PRÍKLAD:  V číselníku je potrebné nastaviť výpočet predpokladu, kde sa v septembri má vykonať výpočet za 
                        obdobia september-október a v ďalších mesiacoch výpočet na mesiac dopredu. 
      RIEŠENIE: 
                   Počet mes.        Plánované stravné  Počet mes.     Zostatok ku 
          Obdobie  predpokladu       dni na obdobia     zostatku      koncu obdobia 
          09.2009       2         => September-Október      1          => 08.2009 
          10.2009       1         => November               1          => 09.2009 
          11.2009       1         => December               1          => 10.2009 
          ... podobne ostatné mesiace 
          07.2010       1         => August                 1          => 06.2010 
          08.2010       1         => -                      1          => 07.2010 
 
     V tabuľke predpokladaných stravných dní (voľba /Evidencia stravovaných /Aktualizácia /Predpokladané 
        stravné dni) sa zobrazia kalendárne dni za mesiace, ktoré sú nastavené v tomto číselníku. 
 
ZMENY - SKLADOVÁ EVIDENCIA  
1. Do číselníka receptúr doplnenie novej položky Alergény. Užívateľ si môže k jednotlivým receptom cez voľbu 

/Skladová evidencia /Číselníky /Recepty /Alergény priradiť kódy alergénov. 
Do sĺpca ALERGÉNY sa dopĺňajú kódy podľa nasledovnej tabuľky: 

 
     1 – OBILNINY obsahujúce lepok (tj. pšenica, ovos, špalda, kamut) a výrobky        
         z nich  
     2 – KÓROVCE a výrobky z nich  
     3 – VAJCIA a výrobky z vajec 
     4 – RYBY a výrobky z rýb 
     5 – ARAŠIDY a výrobky z nich 
     6 – SÓJA a výrobky zo sóje 
     7 – MLIEKO a výrobky z mlieka 
     8 – ORECHY a výrobky z orechov 
     9 – ZELER a výrobky zo zeleru 
    10 – HORČICA a výrobky z horčice 
    11 – SEZAMOVÉ SEMENÁ a výrobky z nich 
    12 – OXID SIRIČITÝ A SIRIČITANY (o koncentrácii viac ako 10/mg/kg alebo 10mg/l, 
         sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov) 
 
       V prípade viacerých alergénov pri jednom recepte, hodnoty od seba oddeľujte čiarkami napr. 1,3,7,10 ! 
       Alergény pri receptoch sa neskôr zobrazia na zostavách jedálnych lístkov. 
2. Do číselníka receptúr programom pridané nové kategórie a ich záznamy Ovocie 97.001-97.016 a Zelenina 

98.001-98.030 
3. Do skladovej karty doplnenie nových položiek balené množstvo a cena za balenie. Položky sú potrebné pri 

normovaní. V prípade, že užívateľ normovanie v programe nepoužíva je doporučené ponechať ponúkané 
hodnoty týchto údajov (1, ks). 

4. Skrátená zostava stravných listov 
5. Doplnená nová zostava ročného hlásenia. Zostava obsahuje počty stravníkov podľa kategórií a podľa 

jednotlivých podávaných stráv za celý kalendárny rok. 
 
POSTUP INŠTALÁCIE: 
  1.   Program EBS musí by ť ukončený !!! 
  2.   Vložte CD do mechaniky 
  3.   Z adresára ZAK-220 si príkazom install.exe (alebo install) spustite inštaláciu EBS-Základný modul v2.20. 
  4.   Z adresára ZAS-150 si príkazom install.exe (alebo install) spustite inštaláciu EBS-ZÁSOBY v1.50. 
  5. Spustite program EBS-Zásoby od 2009. Na začiatku prebehne reinštalácia súborov. Po ukončený     
        reinštalácie skontrolujte číslo novej verzie programu (mala by byť v1.50). 
  6.   Ukončite celý program EBS. 
  7.   Na CD z adresára ZAS-160 si príkazom install.exe (alebo install) spustite inštaláciu EBS-ZÁSOBY v1.60. 
  8.  Spustite  program EBS-Zásoby od 2009. Na začiatku prebehne reinštalácia súborov. Po ukončení 
        reinštalácie skontrolujte číslo novej verzie programu (mala by byť v1.60) a skontrolujte údaje. 
  9.  V evidencii stravovaných v prípade potreby cez voľbu /Číselníky /Výpočty za školský rok upravte tento 
        číselník. 
10. V skladovej evidencii cez voľbu /Číselníky /Recepty /Alergény priraďte k jednotlivým receptom kódy 
        alergénov. 


