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Zmeny - Zásoby v1.30 zo dňa 19.12.2008 
 
1. Editovacie tabuľky a tlačové zostavy prispôsobené na EURO 
2. Prevodový mostík na prevod údajov SKK => EUR (v1.20 => v1.30) 
3. Takmer úplné rozdelenie programu na dva moduly (stravníci a sklad).  Spoločnými bodmi týchto modulov 

zostali číselník organizácií, niektoré parametre a zálohovanie dát. Ostatné číselníky a parametre sú prístupné 
v rámci svojich modulov cez vo ľbu /Číselníky resp. /Služby. Platí to aj o uzávierke a aktuálne spracovaného 
obdobia, ktoré sa spúšťajú resp. evidujú samostatne !!! 

EVIDENCIA STRAVOVANÝCH 
1. V číselníku cien stravy zmena deklarácie údajov, ktoré sa od 01.01.2009 zadávajú s presnosťou na 

3 desatinné miesta 
2. Zmena spôsobu evidencie dočasne nestravovaných. Cez voľbu /Aktualizácia /Stravované osoby /Dočasne 

nestravovaný sa do tejto tabuľky tieto osoby zadávajú písmenom D (podľa jednotlivých dní) 
3. Evidencia spracovaných období podľa školského roka (september - august). Ročná uzávierka sa prevádza 

na konci augusta 
SKLADOVÁ EVIDENCIA 
1. Do číselníka receptov doplnenie hmotnosti porcií. Tieto hodnoty sa neskôr zobrazujú na tlačových zostavách 

jedálnych lístkov 
2. V číselníku normovacích sadzieb zmena deklarácie údajov, ktoré sa od 01.01.2009 zadávajú s presnosťou 

na 3 desatinné miesta 
3. Zrušenie manuálneho vytvárania tabuliek stravných listov a mesačného hlásenia. Program ich na pozadí 

automaticky vytvára a užívateľ si ich môže vytlačiť cez voľbu /Tlač 
4. Pri vytváraní normovacích hárkov, po prístupe do skladových kariet (klávesom ShiftF7) zobrazenie len tých 

kariet, ktoré na sklade existujú (Stav>0). Možnosť prestavenia tejto vlastnosti cez voľbu /Služby /Globálne 
parametre (hodnota Zobrazenie nulových kariet) 

5. Evidencia spracovaných období podľa kalendárneho roka (január – december). Ročná uzávierka sa 
prevádza na konci decembra 

 
POSTUP PRÁCE PRI PRECHODE NA ROK 2009 
Verzia 1.20 (Zásoby do 2008) 
1. Skontrolujte a po prípade doplňte údaje za obdobie 12.2008  
2. Spustite uzávierku 12.2008. Program nastaví nové obdobie 01.2009.  
3. Ukončite program Zásoby do 2008 
Verzia 1.30 (Zásoby od 2009) 
4. Otvorte program Zásoby od 2009 
5. Spustite voľbu E-Prevod údajov SKK=>EUR. Podľa jednotlivých modulov vytlačte najskôr kontrolné zostavy 

a potom spustite prevod databáz. V prípade, že niektorý modul nepoužívate prevod nie je potrebné spustiť. 
6. V rámci jednotlivých modulov skontrolujte prevedené údaje 
KONTROLA V EVIDENCII STRAVOVANÝCH 
7. Cez voľbu /Číselníky /Cena stravy skontrolujte a po prípade upravte ceny. Stravu, ktorá sa nepodáva 

a nepoužívanú kategóriu nezadávajte. 
8. Cez voľbu /Aktualizácia /Plánované stravné dni skontrolujte a po prípade upravte tabu ľku. 
9. Ďalšie údaje skontrolujte cez voľbu /Aktualizácia /Stravované osoby. Nedoplatky v stravnom ku 31.12.2008 

boli prepočítané – podľa generálneho zákona – konverzným kurzom a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta 
nadol. Preplatky v stravnom ku 31.12.2008 boli prepočítané – podľa generálneho zákona – konverzným 
kurzom a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta nahor. 

KONTROLA V SKLADOVEJ EVIDENCII 
10. Cez voľbu /Číselníky /Normovacie sadzby skontrolujte a po prípade upravte sadzby. Stravu, ktorá sa 

nepodáva a nepoužívanú kategóriu nezadávajte. 
11. V číselníku receptov ku každému receptu bola doplnená hmotnosť porcie. Týka sa to receptov 01 až 16. 

V prípade, že si užívateľ doplňoval nové recepty s číslom 99.xxx, je potrebné pri nich doplniť tieto hmotnosti 
(voľba /Číselníky /Recepty stlačením klávesu TAB sa zobrazia detaily receptov) 

12. Počiatočný stav rozdielu normovaných nákladov a skutočných nákladov ku 01.01.2009 je možné 
skontrolovať cez voľbu /Služby /Lokálne parametre 2009 

13. Na kontrolu a prípadnú opravu počiatočných stavov a jednotkových cien skladových kariet je určená voľba 
/Aktualizácia /Skladové karty. Jednotkové ceny sa prepočítali konverzným kurzom a zaokrúhlili na 2 
desatinné miesta matematicky. 

 
POZNÁMKA NA ZÁVER 
Vzhľadom na to, že moduly Evidencia stravovaných a Skladová evidencia riešia osobitnú problematiku som sa 
rozhodol tieto moduly viac osamostatni ť než to bolo doteraz. Malo to za následok rozdelenie číselníkov, 
parametrov a spracovaných období. V prípade, že niektorý užívateľ evidenciu stravovaných zatiaľ nevyužíval, 
program umožňuje v tomto module si zadať úvodné spracované obdobie napr.  02.2009 a doplniť si databázu 
stravníkov – pripraviť sa na február 2009. V sklade pritom môže dokončiť obdobie 01.2009. Výpočet poplatkov za 
aktuálne obdobie sa zatiaľ nezmenil. Plánovaná ďalšia aktualizácia v priebehu roka 2009 by mala rieši ť výpočet 
poplatkov na mesiac dopredu, tak ako sme sa dohodli na školení v Dudinciach 19.novembra 2008. Dúfam, že 
vykonané zmeny v novej verzii Vám len uľachčia prácu s programom a umožnia v ňom lepšiu orietáciu. 
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Zmeny - Zásoby v1.40 zo dňa 16.03.2009 
 
EVIDENCIA STRAVOVANÝCH 
1. Úprava kontrol pri editovaní poplatkov 
2. Pri editovaní číselníka tried kontrola doplnenia triedy 
3. Do kontrolnej zostavy pri stravníkoch doplnenie kontroly existencie triedy v číselníku 
4. Opravený výpočet sumy ponúkanej na zaplatenie, podľa plánovaných stravných dní.  

VÝPOČET HODNOTY SUMA NA ZAPLATENIE: Najskôr sa vypočíta suma na daný deň, ktorá sa 
                                                                                      zaokrúhli na 2 des.miesta nadol. Táto suma sa 
                                                                                      vynásobí po čtom plánovaných stravných dní. Od tejto 
                                                    čiastky sa nakoniec odráta zostatok z minulého 
                                                                                      mesiaca. 

5. Vymazaním číselníka cien stravy za aktuálne obdobie (CtrlY), možnosť vrátenie sa na koniec 
predchádzajúceho obdobia. Údaje za aktuálne obdobie sa úplne vymažú ! 

 
SKLADOVÁ EVIDENCIA 
1. Úprava deklarácie údaja jednotková cena na skladových kartách. Údaj bude možné evidovať s presnosťou 

na 5. desatinných miest (doteraz na 2).  
UPOZORNENIE: Skladové karty, ktoré už existujú v databáze sa automaticky prevedú na novú štruktúru 
                             s tým, že ich hodnota jednotkovej ceny zostane nezmenená. Jednotkovú cenu týchto 
                             kariet si užívate ľ môže upraviť cez voľbu /Aktualizácia /Skladové karty. 

2. Vymazaním číselníka normovacích sadzieb za aktuálne obdobie (CtrlY), možnosť vrátenie sa na koniec 
predchádzajúceho obdobia. Údaje za aktuálne obdobie sa úplne vymažú ! 

3. Globálne parametre, lokálne parametre a lokálne parametre na daný rok zlúčené do jednej tabuľky, ktorá 
bude prístupná cez voľbu /Služby /Parametre. 

4. V zostave mesačného hlásenia upravené zobrazovanie obdobia (zobrazovalo stále 01.2009) 
 
Zmeny - Zásoby v1.50 a v1.60 zo dňa 09.01.2010 
 
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 
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     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. 
 


