Pos kytov ateľ stravov ania
Sprostredkovateľ stra vovacích služieb
Sociálna poisťovňa
Zdravotná poisť ovňa

BP_LZ_100_Vznik/ zmena
pra covnoprávneho vz ťahu a
iný ch prá vnych vzťahov

Pra covnoprávny vzťa h/ iný
prá vny vz ťah vz nikol/ je
zmenený

BP_ LZ_190_Skončenie a
zánik pracovnoprávneho
vzťahu a iných právny ch
vzťahov

Pra covnoprávny vzťa h so
zamestnancom/ iný právny
vzťah ukončený

Nabíjacie karty

Ov eriť na stavenie pla tnej
legislatívy

Zadať parametre pre nabitie
stravovacích kariet
Parametre pre nabitie
stravovacích kariet
zadané

Skontrolovať úplnosť
km eňový ch záz namov
zamestnancov

Termín pre prípravu
spracovania miezd nastal
BP_ LZ_160_Odmeňovanie
zamestnancov

Stravné lístky
Zm ena odmeňovania
zamestnanca je zaevidovaná

Pož iadav ka na príjem / výdaj
peňažných pros triedk ov v
pokladnici

BP_LZ_250_Evidencia
dochádzky

BP_ UC_120_Účtovanie o
stave a pohyboch
pokladnice

Určiť nároky zam estnanca
na stravovanie
Dochádzka
spracovaná

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície §141 ods. 2 písm. i
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §152 ods. 2
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych
vojakov §120 ods. 2
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §213 ods. 4

Poskytnutá
strava

Dáta od poskytovateľ ov
stravovania sú k dispozícii

Načítať/ z adať dáta o
poskytnutej strave

BP_LZ_140_Poskytovanie
zamestnaneckých
príspevkov

Podklad pre
rozúčtovanie
stravného

BP_LZ_210_Spracovanie
šta tistický ch vý kazov
ľudských zdrojov

Zda niteľné zam estna necké
príspevky nastavené

Načítať poskytnuté
príspevky

Mzdový
list

Poskytnutý individuálny príspevok

Úda je s dopadom na v ýpoče t
miezd zmenené
Zadať nepeňažný príje m

Skontrolovať úplnosť
načítaných a za daných dát

Nas taviť z účtov acie obdobie
a spustiť s imulá ciu miezd

Skontrolovať vý stup
simulácie miezd

Nepeňažný príje m
zamestnancovi poskytnutý
BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a e vidov anie
majetku

Upraviť podklady pre
simuláciu miezd

Použitie v ozidla na súkromné
úče ly dohodnuté

BP_LZ_290_Príprava spracovania a spracovanie miezd

Výkony
vykázané
BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Zadať zrá žku zo mzdy z
neuhrade nej pohľadá vky
Pož iadav ka na realizá ciu
zrá žky zo mzdy

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície §108, §143 ods. 6, §257 ods. 1-2
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §91
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §123, §256
ods. 1–2
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §131, §132
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore §176 ods. 1-2
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §186-§187
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe § 148 ods. 7
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §182, §218 ods. 7, §303 ods. 1-2
Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Výsledok overenia statusu
žiak a/ študenta doručený

Zadať dobrovoľ né zrá žky zo
mzdy
Dohoda o dobrovoľný ch
zrá žkach zo mz dy uza tvorená

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície §108
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §91
Zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §123, §
256 ods. 1-2
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §131 ods. 1, §132
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §186-§187
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §182
Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Zadať pos kytnutie
preddavku na mzdu
Dohoda o poskytnutí preddavku na
mzdu podpísaná
Zadať prík az na vymá hanie
pohľadáv ok zrá žkam i zo
mzdy

Exekúcia/ súdne vymáhanie vedené, iné
nedobrov oľné z rážky , správ ne konanie

Odchodné je
potrebné vypla tiť

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) §68-§78
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície §108
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §91
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok §13a,13z
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry §123
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §131-§132
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení §224, §225, §225a-§225i
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) §98-§100
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §139 ods. 1 písm.
b, §186-§187
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe §148 ods. 7
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §182, §218 ods.7
Nariadenie vlády č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Úhrada plnenia prostredníctvom
mz dy/ pla tu požadov aná
BP_ MH_061_Príjem s lužby /
investície / ceniny /
materiálu do priamej
spotreby

Zadať výk ony pre prík azné
zmluvy
Ma teriál / služba /
investícia / cenina
dodaná

Ročné zúčtovanie zdra votné ho
poistenia je vypočítané

Zadať ročné zúčtovanie
zdravotného poistenia

Zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení §147a-§
147e (1.1.2023)
Zadať ročné zúčtovanie
sociálneho poistenia
Ročné zúčtovanie
sociálneho poistenia
vypočítané

Roz účtov ať nák lady projektu
Podklady na roz účtov anie nákladov
projektu doruče né
BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia km eňový ch
údajov

BP_ LZ_280_Vy účtova nie a
vyhodnotenie pracovných
cies t/ zahraničných
pracovných ciest

BP_LZ_320_Spracovanie
žiadosti a ročné zúčtovanie
dane

BP_ LZ_130_Zabezpečenie
dočasného vyslania
zamestnanca

Km eňové údaje
kontrolingu pripravené

Poskytnuté vreckové
potrebné zdaniť

Ročné zúčtovanie dane z
príjmu je vypočítané

Vyplatenie návratného
pre ddavk u v m zde požadov ané

Simulácia miezd
neobsahuje chyby

Naplánov ať spustenie
výpočtu m iezd

Vypočítať mzdy , odvody a
dane

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z.z. o poisťovníctve §17b, §19 ods. 8-9

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov
zamestnanca a dokumentov
sociálneho zabe zpeče nia

Zúčtovací
doklad

Rekapitulácia
miezd
Vyk onať simulá ciu
zaúčtova nia miezd

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Vo výpočte mie zd neboli
zistené nezrovnalosti

Vo výpočte mie zd
zistené nezrovnalosti

Simulácia miezd
obsahuje chyby

BP_SM_160_Vykazovanie
výkonov dopravných
prostriedkov

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich §87
ods. 1
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce §130 ods. 3
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe §206 ods. 1

BP_ UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe

Opraviť nezrovnalostí z
výpočtu m iezd, odvodov a
daní

Mzdy, odvody a dane
spracované

BP_LZ_310_Úhrada
záv äzkov voči
zam estna ncom a inštitúciám

