
 

 

Datum zveřejnění 5. 8. 2019 
 

 

Evidencie dotácií HN v programu Stravné 
 

 

Anotácia: tento návod obsahuje pokyny a informácie, ako 

pracovať s programom Stravné z hľadiska dotácií Hmotnej 

núdze od 1. 9. 2019:    

- kontrola verzie programu 

- aktivácia kategórií pre evidenciu hmotnej núdze 

- ako zapísať dotácie hmotnej núdze 

- spôsoby zápisu absencií 

- riadna uzávierka 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Datum zveřejnění 5. 8. 2019 

 

Kontrola verzie programu 
Anotácia: nižšie uvedené postupy sú platné pre verziu programu 4.61 alebo 4.62.  
Skontrolujte si, akú verziu programu máte. 

 

 

Pokiaľ máte: 

- verziu programu Stravné 4.60 alebo nižšiu ďalej nepokračujte a objednajte si verziu 
programu Stravné 4.62 (viď Objednávka nové verzie programu) 

-  verziu programu Stravné 4.61 a import absencií robíte zo školského systému ASC 
Agenda, nepotrebujete inú verziu programu 

-  verziu programu Stravné 4.61 a absencie opisujete z papierovej (apod.) evidencie, 
nepotrebujete inú verziu programu 

- verziu programu Stravné 4.61 a absencie evidujete podľa Výdajového terminálu, 
nepotrebujete inú verziu programu 

- verziu programu Stravné 4.61 alebo nižšiu a import absencií robíte zo školského systému 
eŠkola ďalej nepokračujte a objednajte si verziu programu Stravné 4.62 (viď Objednávka 
nové verzie programu) 

Pozn.: popis jednotlivých spôsobov evidencie absencií je uvedený v kap. Zápis absencií. 

 

Objednávka nové verzie programu 

Anotácia: presnú štatistiku dotácií na hmotnú núdzu podľa odobraných jedál (napríklad aj 
s ohľadom na individuálne odhlášky jedál Desiata, Obed a Olovrant) je možné sledovať od 
verzie programu 4.61. Pokiaľ navyše evidujete absenciu žiakov v školskom systému eŠkola, 
je nutná verzia programu 4.62. 



 

 

Datum zveřejnění 5. 8. 2019 
 

 

Objednávku vykonajte TU. Odporúčame tiež objednať službu pre inštaláciu a nastavenie. 
Najmä pre jedálne s boxami a terminálmi platí, že by inštaláciu novej verzie mali vykonávať 
servisní pracovníci VIS. Ak sa rozhodnete vykonať inštaláciu upgrade svojpomocne, riaďte sa 
ďalšími krokmi. Opäť opakujeme, že pokračovať možno iba vtedy, ak máte nainštalovanú 
verziu 4.61 alebo 4.62 (viď kap. Kontrola verzie programu). 

 

Aktivácia kategórií pre evidenciu hmotnej núdze 

od 1. 9. 2019 
Anotácia: od 1. 9. 2019 majú nárok na dotáciu vo výške 1,2 € všetci stravníci ZŠ. Aktivujte ich 
kategórie pre zápis dotácií. Tento krok vykonajte pred prvým zápisom dotácií stravníkom, viď 
kapitolu Zápis dotácií. 

Prepnutie kategórie do režimu dotácie 

V menu Registre – Kategória zvoľte príslušnú kategóriu: 

      

V položke Dotácia OZ (HN) vyplňte hodnotu dotácie, obvykle je to 1,2 € (pokiaľ zriaďovateľ 
nerozhodne inak). 

 

Túto akciu opakujte pre všetky kategórie s nárokom na dotáciu. 

Od 1.9.2019 už nie je potrebné sledovať oddelene zvlášť kategórie pre HN a ostatné. Je 
možné zlúčiť všetkých stravníkov jednej vekovej kategórie do jednej kategórie (napr. 
zlúčiť „1.st HN“ a „1.st“). 

https://visplzen.sk/form/208/form-2C.htm


 

Datum zveřejnění 5. 8. 2019 

 

POZOR! Pokiaľ stravujete žiakov aj v mesiaci august 2019, vykonajte toto zlúčenie až po 
uzávierke za mesiac august 2019 a uzávierku potom už nesmiete zrušiť! 

 

Nové tlačítka na plochu 
Anotácia: Funkcia pre prácu s dotáciami sa nachádzajú v programu v menu Akcie. Pre 
pohodlnú prácu je vhodné si tieto funkcie umiestniť na plochu programu. Doporučujeme zvoliť 
plochu Uzávierkové operácie. 

 

Zoznam všetkých funkcií pre dotácie OZ/HN 

Akcie – Doplnkové funkcie – Dochádzka-zápis absencie 

Akcie – Funkcie z platieb – Výpočet dotácie (doplatkov) OZ/HN 

Akcie – Platobné média Inkaso – Inkaso-Prehľad dotácii OZ/HN 

Akcie – Platobné média Inkaso – Inkaso-Faktúry za dotácie OZ/HN 

 

Postup pre umiestnenie tlačítka na plochu programu 

Presuňte sa na plochu Uzávierkové operácie. 

 

 

Na voľnom mieste na ploche kliknite pravým tlačítkom myši. Tým vyvoláte ponuku 
programu. Zvoľte Rýchle vytvorenie tlačítka. 

 

Zvoľte príslušnú cestu k funkcii, viď. vyššie (musíte to opakovať pre každú funkciu zvlášť).  



 

 

Datum zveřejnění 5. 8. 2019 
 

 

 

Nové tlačítka na ploche: 

 

 

Zápis dotácií 
Anotácia: zápis dotácií vykonávajte v pravidelných intervaloch. Aktualizujete tým stavy kont 
stravníka, ktorým sa tým znižuje ich dlh. 

Pokiaľ nesú dotácie zapísané, je stav konta stravníka vo výši, ako by mal platiť plnú cenu. 
Zápis dotácií ponižuje stav konta stravníka o príslušnú čiastku dotácie. 

Zvoľte funkciu alebo tlačítko: 

Akcie – Funkcie z platieb – Výpočet dotácie (doplatkov) OZ/HN 

 



 

Datum zveřejnění 5. 8. 2019 

 

Dôležité je, aby bolo v nastavenie tejto funkcie zatrhnuté „Zapísať spočítanú sumu do platieb“. 
Stlačte OK a tím sa zapíšu čiastky dotácií do programu. 

 

Pokiaľ nie je zatrhnuté „Zapísať spočítanú sumu do platieb“ NEPOKRAČUJTE ďalej, 
tj. neupravujte nastavenie! Zmýlili ste si funkciu alebo tlačítko. 

Pokiaľ sa zobrazí hlásenie programu:  

 

kontaktujte Vzdialenú servisnú podporu VIS alebo postupujte podľa návodu TU. 

 

Zápis absencií 
Anotácia: zápis absencií má vplyv na dotácie. Je preto nutné do programu zapisovať 
absencie stravníkov (žiakov). POZOR: ak zapíšete absencie, je nutné opäť zapísať dotácie 
(viď predošlá kapitola).   

Zápis absencií je možno uskutočniť niekoľko spôsoby 

Zápis absencií podľa papierovej evidencie je uvedený TU. 

Zápis absencií zo systému ASC Agenda je uvedený TU. 

Zápis absencií zo systému eŠkola je uvedený TU. 

Zápis absencií podľa Výdajového terminálu je uvedený TU. 

 

Uzávierka 
Anotácia: riadnu uzávierku vykonajte obvyklým spôsobom, pokiaľ sú riadne zapísané dotácie 
i absencie.      

Okrem bežných zostav a faktúr vytlačte zostavu Prehľad dotácií. Zvoľte funkciu alebo tlačítko: 

Akcie – Platobná média-Inkaso  –  Inkaso-Prehlad dotácií HN/OZ 

 

Dôležité je, aby nebolo v nastavenie tejto funkcie zatrhnuté „Zapísať spočítanú sumu do 
platieb“. Stlačte OK a tím sa vytlačí táto zostava. 

http://uloziste.visplzen.cz/poradna_sk/Typ_platby_Z.pdf
http://uloziste.visplzen.cz/poradna_sk/Zapis_absenci_podle_papirove_evidence.pdf
http://uloziste.visplzen.cz/poradna_sk/Import_absenci_z_ASC.pdf
http://uloziste.visplzen.cz/poradna_sk/Import_absenci_z_eSkoly.pdf
http://uloziste.visplzen.cz/poradna_sk/Absence_podle_VT.pdf
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Pokiaľ je zatrhnuté „Zapísať spočítanú sumu do platieb“ NEPOKRAČUJTE ďalej, 
tj. neupravujte nastavenie! Zmýlili ste si funkciu alebo tlačítko. 

 

 


