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1 TERMÍNY RZZP 2010 

do 31. marca 2011 – lehota dokedy sa musí vykonať a podať ročné zúčtovanie v zdravotnej 

poisťovni, v ktorej boli platitelia poistení v roku 2010, 

do 15. februára 2011 – lehota dokedy môţu zamestnanci poţiadať posledného 

zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2010, resp. o vystavenie dokladu o 

príjmoch a preddavkoch, ak si budú ročné zúčtovanie robiť sami, alebo poţiadajú o vykonanie 

ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, 

do 7. februára 2011 – lehota dokedy musí zamestnávateľ vydať zamestnancovi (ak o to 

poţiadal) doklad o príjmoch a zaplatených preddavkoch, resp. ak zamestnanec poţiada neskôr 

o vydanie dokladu, tak zamestnávateľ je povinný ho vydať do 15 kalendárnych dní,  

do 30. apríla 2011 – lehota dokedy musí poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné 

zúčtovanie, oznámiť ostatným platiteľom poistného výsledok (preplatok/nedoplatok) z ročného 

zúčtovania za rok 2010, pokiaľ dosiahol sumu najmenej 3,- eur, 

do 31. mája 2011 – lehota na odovzdanie tlačiva „oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a 

nedoplatkoch, kde zamestnávateľ uvedie výsledný preplatok alebo nedoplatok zamestnávateľa 

za zamestnancov konkrétnej zdravotnej poisťovne. 

do 30. júna 2011 - lehota dokedy platitelia poistného zaplatia zdravotnej poisťovni 

nedoplatok z ročného zúčtovania, zdravotná poisťovňa vráti platiteľom preplatky z ročného 

zúčtovania, ak ich výška dosiahla sumu najmenej 3,- eur. 
 

2 MZDOVÉ KONŠTANTY 
 

Základné konštanty platné pre RZZP 2010 nastavené v mzdovom období 12/2010: 
 

1. (cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/záloţka Poistenie: 

 

Ročný úhrn minimálních VZ a Maximálny ročný VZ: 

Min.VZ - rok Max.VZ - rok 

3 692,40 26 029,08 

 

2. (cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/záloţka Ročné zúčtovanie: 

 

Minimálny VZ samoplatiteľa: 

Samopl.-min.VZ 

206,6 
 

 Minimálna hranica pre prenos RZZP 2010: 
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Min. hran. RU org. Min. hran. RU zam. 

3 3 

 

Tieto ročné mzdové konštanty je moţné zaktualizovať nad prehľadom Mzdové 

obdobie/akciou Aktualizáciu Konštánt pre RZ..., ktorá zaktualizuje všetky mzdové 

konštanty potrebné pre ročné zúčtovania. Táto akcia je viditeľná len nad 12. mesiacom 

aktuálneho roka alebo 12. mesiacom, ktorý predchádza aktuálnemu roku. 

 

 

Vykonanie RZZP za rok 2010 odporúčame spracovať na verzii číslo 2.0.2011.0109     

zo dňa 24. 1. 2011. 

 

3 KONTROLA NASTAVENÍ 
(cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/zál. Ročné zúčtovanie poistenia) 

 

Kontrola nastavenia MZ-iek pre ročného zúčtovania poistenie v mzdovom období 12/2010, 

ktoré by malo byť nasledovné: 

 

  
 

Poznámka: 
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Kaţdá zdravotná poisťovňa by mala mať vlastnú „štvoricu“ mzdových zloţiek, 

v distribúcii sú mzdové zloţky pre 1 zdravotnú poisťovňu: 

 

Číslo Názov mzdovej zložky 

960 RZ ZP nedoplatok zamestnanca 

961 RZ ZP preplatok zamestnanca 

962 RZ ZP nedoplatok zamestnávateľa 

963 RZ ZP preplatok zamestnávateľa 

 

 

Z nich si ďalej môţe uţívateľ vytvoriť kópie pre prípadné ďalšie zdravotné poisťovne, pre 

ktoré RZZP vykonáva. Kópiu MZ-ky je moţné vytvoriť len nad aktuálnom mzdovým 

obdobím a následne z tohto aktuálneho obdobia sa dajú takto vytvorené MZ-ky pre 

RZZP nakopírovať do 12. mesiaca predchádzajúceho roka pomocou akcie Kopírovanie 

MZ do predchádzajúcich období. 
 

V číselníku Zamestnávatelia (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie 

poistenia/Zamestnávatelia) doplňte v zázname s názvom „Vlastná organizácia“ potrebné 

údaje pre výstupy. Názov „Vlastná organizácia“ premenujte na reálny názov Vašej 

spoločnosti. 

 

4 PRÍPRAVA RZZP 
(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia) 

 

RZZP za rok 2010 vykonáte nad mzdovým obdobím 12/2010 
 

1. spustite nad prehľadom RZP akciu Príprava dát pre RZZP/Nápočet dôb vybraným 

zamestnancom alebo Nápočet dôb všetkým zamestnancom. Táto akcia naplní doby 

za vlastnú organizáciu. 

 

Doby, ktoré sa Vám naplnia do editora RZZP (záloţka Doby platiteľa štát), sú dobami 

(neprítomnosťami), ktoré máte nastavené nad jednotlivými zdravotnými poisťovňami 

ako Mzdové zloţky – krátenie základní a zároveň majú atribút Poistné štát zaškrtnutý. 

Atribút Poistné štát je moţné meniť pomocou akcie Platca poistenia štát/Nastav alebo 

Zruš.  

 

Následne si prekontrolujte v editore RZP na záloţkách Doby zamestnania a Doby 

platiteľa štát správnosť dôb, v prípade potreby ich doplňte/upravte.  

 

2. ak by ste z prehľadu RZP niektorého zamestnanca zrušili, prípadne by ste zrušili/zmenili 

systémom napočítané základné údaje a následne ho chceli pomocou tl. Nový zaradiť,  

alebo napočítať späť údaje z výpočtu mzdy, tak tieto údaje získate pomocou akcie 
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Príprava dát pre RZZP/Nápočet Základných údajov pre vybrané záznamy. Táto 

akcia doplní údaje z vypočítaných miezd a ručne zadané záznamy ponechá: 

 

 
 

4.1 Ţiadosť 2010 
 

Toto predplnené tlačivo si uţívateľ vytlačí nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné 

zúčtovanie poistenia nad označenými zamestnancami 

 

Nad prehľadom RZP po zobrazení stĺpca Kolísavý príjem získa uţívateľ prehľad tých 

zamestnancov, ktorí majú čo len v jedinom mesiaci v roku 2010 započítateľný príjem 

vyšší ako € 2169,09, t.j. majú povinnosť vykonať RZZP. 

 

Na základe vrátených ţiadostí si uţívateľ v editore RZP v políčku Počítať ročné zúčtovanie 

označí zamestnancov, ktorí ţiadosť neodovzdali hodnotou „Nepočítať“, ktorí poţiadali 

o vystavenie dokladu o výške príjmu a preddavkoch na ZP na hodnotu „Doklad“ a tých, 

ktorí poţiadali o vykonanie RZZP na hodnotu „Počítať“ a zároveň zaškrtne políčko 

Preniesť do mzdy: 

 

 
 

Týmto nastavením získa uţívateľ moţnosť rýchleho filtrovania zamestnancov nad 

prehľadom Ročné zúčtovanie poistenia. 

Je moţné tento atribút meniť aj hromadne a to pomocou akcie Nastav spracovávanie 

RZ ZP/Počítať alebo Nepočítať alebo Doklad 

 

Poznámka: 

Pri prvom vstupe do prehľadu systém prednastaví všetkým zamestnancom v prehľade 

RZP hodnotu „Počítať“. 
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4.2 Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 

2010 
 

Tento doklad si uţívateľ vytlačí nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia  

nad označenými zamestnancami, ktorí majú atribút Počítať ročné zúčtovanie vyplnený 

hodnotou „Doklad“. Súčasťou tohto dokladu je aj časť B – Oznámenie o nedoplatku 

alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2010 (návratka). 
 

4.3 Informácie k tlačivám pre RZZP 2010 
 

Tlačivá oproti roku 2009 získali novú farbu (zelenú) a úpravu konštánt v prílohách, t.j. 

pre RZZP 2010 je potrebné pouţiť nové tlačové formuláre „2010“. 

 

5 VÝPOČET RZZP 
(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia) 

 

Vyfiltrujte si zamestnancov, ktorí majú atribút Počítať ročné zúčtovanie vyplnený hodnotou 

„Počítať“. 

5.1 Súbeţný pracovný pomer 
 

Ak sa jedná o HPP + dohodu, tak záznam z prehľadu dohody stačí z prehľadu odstrániť. 

Ak sa jedná o HPP + VPP, tak je nutné tieto záznamy ručne zoskupiť. 
 

5.2 Údaje od iného zamestnávateľa 
 

Tieto údaje zadávate pomocou tlačítka Nový priamo na záloţku: 

 a./Základné údaje (z Dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok): 
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Popis jednotlivých poloţiek: 

Hrubá mzda – za dané obdobie 

Vymeriavací základ – vymeriavací základ 

Úhrn príjmov – vymeriavací základ bez maximálnej hranice 

Min. VZ - mesiac – vymeriavacieho základu 

Max. VZ - mesiac – vymeriavacieho základu  

Zamestnávateľ – výber z číselníka Zamestnávatelia 

Obdobie – informatívny údaj o období, do ktorého spadajú údaje v editore 

Poistenie zam.- odvedené poistenie za zamestnanca 

Poistenie org. – odvedené poistenie za organizáciu 

Dni kalendárne – nevyplnené 

Dni pracovné – odpracované dni 

Zníţený odvod – zaškrtávacie políčko, ktoré určuje, ţe v danom období mal zamestnanec 

zníţenú sadzbu na poistné 

Korekcie – musí byť hodnota NIE (ak uţ existuje záznam za 12. mesiac, a záznam sa iného 

zamestnávateľa je tieţ za 12. mesiac, tak musí mať hodnotu ÁNO) 

Percento - zamestnanec -  výška % na poistné za zamestnanca 

Percento – organizácia  -  výška % na poistné za zamestnávateľa 

Súbeţný pracovný pomer – označenie záznamu, ţe sa jedná o SPP 

Zamestnávateľ - údaje o inom zamestnávateľovi zapíšete priamo cez väzbu na číselník 

Zamestnávatelia (tlačítko „tri bodky“) 

 



 

 
Asseco Solutions, a.s. 

Bárdošova 2 
831 01  Bratislava 37 
Slovenská republika 

Zapísaná v obchodnom registri   
Okresného súdu Bratislava 1 
oddiel Sa, vložka č.: 81/B 

Tel.: +421 2 206 77 111 
Fax: +421 2 206 77 103 
E-mail: info@assecosol.sk 
www.AssecoSolutions.eu 

IČO: 00602311 
IČ DPH: SK2020447990 
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Bratislava 
Číslo účtu: 0177990855/0900 

 
 

 
 

Popis jednotlivých poloţiek: 

IDO – identifikácia organizácie – poradové číslo zamestnávateľa  

Číslo platiteľa – pridelené zdravotnou poisťovňou 

Názov – zamestnávateľa 

IČO – zamestnávateľa 

Rodné číslo – zamestnávateľa (ak je to fyzická osoba) 

Čís. povol. k pobytu -   zamestnávateľa (ak je to fyzická osoba cudzinec) 

DIČ – zamestnávateľa 

Ulica – sídlo zamestnávateľa 

Číslo – sídlo zamestnávateľa 

PSČ – sídlo zamestnávateľa 

Obec – sídlo zamestnávateľa 

Telefón – kontakt na zamestnávateľa 

Fax – kontakt na zamestnávateľa 

 

b./ Doby zamestnania (z Dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok): 
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Popis jednotlivých poloţiek: 

Číslo zamestnanca – automaticky naplnené - osobné číslo zamestnanca 

Priezvisko – automaticky naplnené – priezvisko zamestnanca 

Meno - automaticky naplnené - meno zamestnanca 

Dátum narodenia - automaticky naplnené – dátum narodenia zamestnanca 

Zamestnávateľ – názov zamestnávateľa (pri nápočte dôb sa názov vlastnej 

organizácie prednaplní) 

Dátum od – začiatok doby trvania 

Dátum do -  koniec doby trvania 

 

c./ Doby platiteľa štát (zo Ţiadosti): 

 

 
 

Popis jednotlivých poloţiek: 
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Číslo zamestnanca – automaticky naplnené - osobné číslo zamestnanca 

Priezvisko – automaticky naplnené – priezvisko zamestnanca 

Meno - automaticky naplnené - meno zamestnanca 

Dátum narodenia - automaticky naplnené – dátum narodenia zamestnanca 

Zamestnávateľ – názov zamestnávateľa (pri nápočte dôb sa názov vlastnej 

organizácie prednaplní) 

Dôvod – vyberie sa z číselníka dôvod (pri nápočte dôb sa písmenko prednaplní) 

Dátum od – začiatok doby trvania 

Dátum do -  koniec doby trvania 

Čiastka – nepouţíva sa 

 

5.3 Korekcie vlastného zamestnávateľa 
 

Tieto údaje zadávate priamo na záloţku Základné údaje:  

 

 
 

1. ak uţívateľ pridáva záznamy za vlastnú organizáciu, tak do políčka Zamestnávateľ 

vyberie uţívateľ z číselníka Zamestnávatelia vlastnú organizáciu (IDO = 0) 

Pri korekcii za vlastnú organizáciu je hodnota v atribúte Korekcia = Áno. 

 

2. ak uţívateľ potrebuje upraviť existujúce záznamy za vlastnú organizáciu, ktoré boli na 

záloţku Základné údaje vytvorené výpočtom (nie ručným zadaním), tak nad takýmto 
záznamom uţívateľ pouţije akciu Oprava údajov (po zadaní  prihlasovacieho mena 

sa daný záznam odblokuje a je moţné ho editovať/opravovať). 
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5.4 Výpočet RZZP 

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Výpočet RZZP/Vykonaj výpočet) 

 

Ak sú naplnené všetky údaje a vykonané všetky potrebné korekcie za VŠETKÝCH 

zamestnancov, spustite nad prehľadom Ročné zúčtovanie poistenia akciu Výpočet 

RZZP/Vykonaj výpočet. Táto akcia napočíta všetky zadané údaje a vypočíta RZZP. 

Vypočítaný výsledok preplatok/nedoplatok zobrazí v editore RZZP na záloţke Sumácia 

zamestnávatelia za kaţdého zamestnávateľa do zvlášť riadku. 

 

Popis jednotlivých poloţiek – záloţka RZP 2010: 

 

 
 

Číslo – osobné číslo zamestnanca 

Priezvisko – priezvisko zamestnanca 

Meno – krstné meno zamestnanca 

Dátum narodenia – dátum narodenia zamestnanca 

Hrubá mzda –z poloţiek RZP za jedného zamestnávateľa 

Úhrn príjmov –z poloţiek RZP za jedného zamestnávateľa 

Dni pracovné – nepouţíva sa 

Minimálna hranica – súčet Min. VZ – mesiac z poloţiek za jedného 

zamestnávateľa 

Vymeriavací základ – z poloţiek RZP za jedného zamestnávateľa 

VZ upravený – v prípade splnenia podmienok nízkeho príjmu zobrazuje sa rozdiel 

úhrnu príjmov a hodnoty z atribútu Nezapočítavať do VZ, t.j. výsledný VZ pre 

výpočet RZZP (Typ A poloţka 61) 

Max. VZ rok – mzdová konštanta, ročný maximálny VZ pre RZZP 



 

 
Asseco Solutions, a.s. 

Bárdošova 2 
831 01  Bratislava 37 
Slovenská republika 

Zapísaná v obchodnom registri   
Okresného súdu Bratislava 1 
oddiel Sa, vložka č.: 81/B 

Tel.: +421 2 206 77 111 
Fax: +421 2 206 77 103 
E-mail: info@assecosol.sk 
www.AssecoSolutions.eu 

IČO: 00602311 
IČ DPH: SK2020447990 
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Bratislava 
Číslo účtu: 0177990855/0900 

 
 

Min. VZ rok - mzdová konštanta, ročný minimálny VZ pre RZZP 

Poistenie zam. – súčet preddavkov z poloţiek RZP za zamestnanca za jedného 

zamestnávateľa 

Poist. vypoč. zam. – vypočítané poistné za zamestnanca vrámci RZZP 

Korekcia zam. – korekcia, ktorou uţívateľ môţe zmeniť vypočítanú hodnotu 

výsledku RZZP za zamestnanca 

Preplatok zam. – výsledok RZZP za zamestnanca (preplatok alebo nedoplatok) 

Poistenie org. - súčet preddavkov z poloţiek RZP za jedného zamestnávateľa 

Poist. vypoč. org. - vypočítané poistné za zamestnávateľa vrámci RZZP 

Korekcia org. - – korekcia, ktorou uţívateľ môţe zmeniť vypočítanú hodnotu 

výsledku RZZP za organizáciu 

Preplatok org. - výsledok RZZP za zamestnávateľa (preplatok alebo nedoplatok) 

 

Popis jednotlivých poloţiek – záloţka Údaje o VZ zamestnanca: 

 

 
 

Platiteľ štát 

Nezapočítavané do min. VZ - súčet minimálnych základov pripadajúcich na 

obdobie, kedy sa zamestnanec povaţoval súčasne za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. 

a) - h), j), o), p), a u) (Typ A súčet poloţky č. 46) 

Nezapočítavané do VZ - pomerná časť príjmu pripadajúca na obdobie , kedy sa 

zamestnanec povaţoval súčasne za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) - h), j), o), p), 

a u) (Typ A súčet poloţky č. 47) 

Min. VZ – štát - úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b. 

prislúchajúcich k obdobiu kedy sa zamestnanec povaţoval súčasne za osobu podľa § 

11 ods. 8 písm. a) - h), j), o), p), a u) (Typ A poloţka č. 49) 
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Min. VZ – upravený - kladný rozdiel atribútu Minimálna hranica a Minimálny VZ - 

samoplatiteľ (Typ A poloţka č. 62) 

Nízky príjem - systém označí, ak zamestnanec spľňa podmienku nízkeho príjmu (t. 

j. podľa § 11 ods. 9 písm. a. Vtedy je hodnota v atribúte Nezapočítavať do VZ 

menšia alebo rovná ako hodnota v atribúte Minimálny VZ štát). 

 

Tento nápočet zároveň priradí kaţdému zamestnancovi typ tlačiva (A, S, X). Týmto 

priradením typu tlačiva získate ďalšiu moţnosť rýchleho filtrovania zamestnancov. 

Po spustení tohto nápočtu uţ nie je moţné meniť ţiadne údaje v rámci RZZP, ak 

napriek tomu uţívateľ potrebuje niektorý údaj zmeniť, môţe tak spraviť pomocou 

akcie Zrušiť výpočet (cesta: Výpočet RZZP/Zruš výpočet). Pozor toto zrušenie 

zruší RZZP za všetkých zamestnancov, čo zn. ţe po vykonaní potrebnej zmeny je 

nutné spustiť nápočet RZZP opäť. 

 

Nad prehľadom  Ročné zúčtovanie poistenia po spustení akcie Prehľad výsledkov 

RZ ZP uţívateľ získa výsledky RZZP za všetkých zamestnancov a ich všetkých 

zamestnávateľov 
 

5.5 Tlač RZZP 2010 

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia) 

 

Tak ako bolo spomenuté v časti „Výpočet RZZP“ systém sám zvolí pri výpočte typ tlačiva, 

do ktorého vytlačí RZZP. Zvolený typ tlačiva uţívateľ nevie zmeniť.  

 

Typ A – jednoduchšie tlačivo bez prílohy 

Typ S – zloţitejšie tlačivo, ktoré je tvorené vţdy minimálne 2 dokladmi Typ S a príloha 

SA, počet príloh SA je rovný počtu zamestnávateľov 

Typ X – zloţitejšie tlačivo, ktoré je tvorené vţdy minimálne 2 dokladmi typ X a príloha 

XA, počet príloh XA je rovný počtu zamestnávateľov alebo zmene pracovnej schopnosti. 

 
 

5.6 Oznamovacia povinnosť 

5.6.1 Oznámenie o preplatku/nedoplatku zamestnanca 

(cesta: Ročné zúčtovanie poistenia) 

 

Vystaví uţívateľ pre zamestnanca, ktorý Vás poţiadal o spracovanie RZZP. Vyfiltrujte si 

v prehľade RZP nad políčkom Počítať ročné zúčtovanie na hodnotu „Počítať“ a následne 

spracujte formulár Oznámenie zamestnanca 2010. 

5.6.2 Oznámenie o nedoplatku/preplatku zamestnávateľa  

  (cesta: Ročné zúčtovanie poistenia/Zamestnávatelia) 

 

Vystaví uţívateľ pre zamestnávateľov, od ktorých dostal doklad o výške príjmu 

a preddavkoch na ZP. Nad prehľadom si vyfiltruje len záznamy iných zamestnávateľov, 
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t.j. všetky záznamy okrem  záznamu, ktorý má políčko IDO = 0 (t. j. vlastná 

organizácia“). 

Nad týmto prehľadom pomocou akcie Zamestnanci uţívateľ získa prehľad 

zamestnancov, za ktorých pre vybraného  zamestnávateľa RZZP vykonal 

 

5.6.3 Oznámenia do zdravotných poisťovní  

(cesta: Ročné zúčtovanie poistenia) 

 

Uţívateľ vystaví pre kaţdú zdravotnú   poisťovňu, ktorej poistencom spracoval RZZP. 

 

Existujú 2 formy: 

1. papierová (tlač. formuláre nad prehľadom RZP: RZZP typ A, S a X 2010 a 

Oznám. zamestnávateľa o prepl. jed. zamestnancov 2010) 

2. elektronická (dávky 541 a 542) 

 

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Dávkové podanie) 

 

541 – RZZP podané hromadne zamestnávateľom 

542 – Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých 

zamestnávateľov 
 

Tieto dávky uţívateľ vygeneruje nad prehľadom RZP pomocou akcie Dávkové podanie: 

 

541 - Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie podaná 

hromadne zamestnávateľom: 

Toto oznámenie pre rok 2010 v elektronickej forme uţívateľ vygeneruje pomocou akcie 

Ročné zúčtovanie ZP (541) (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Dávkové 

podanie) nad mzdovým obdobím 12/2010.  

Pozor, toto oznámenie sa generuje nad označenými záznamami.  

Postup: 

1. uţívateľ si v prehľade RZP vyfiltruje záznamy za konkrétnu zdravotnú poisťovňu 

2. označí všetky riadky 

3. spustí akciu Ročné zúčtovanie ZP (541) 

4. po spustení si vyberie zdravotnú poisťovňu, za ktorú má vyfiltrované záznamy 

5. následne sa zobrazí okno, v ktorom si skontroluje príp. doplní chýbajúce údaje pre 

správne vygenerovanie dávky 

6. tlačítkom Generuj sa vygeneruje súbor v tvare:  

PP_ICO_RRCC.541, kde: 

PP = kód zdravotnej poisťovni 

ICO = IČO zamestnávateľa 
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RR = rok (posledné dvojčíslie), na ktorý sa údaje dávky vzťahujú 
CC = poradové číslo dávky doplnené zľava nulou na 2 znaky  

TERMÍN ODOSLANIA: najneskôr do konca marca 2011.  

Dávka sa zasiela nezávisle od ostatných hlásení odosielateľa voči prijímateľovi.  

Odovzdáva sa: 

a./ na elektronickom médiu (CD, DVD, disketa) alebo 

b./ prostredníctvom webovej stránky príslušnej zdravotnej poisťovne.  

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Dávkové podanie/akcia 
Sprievodný protokol k podaniam) 

V prípade odovzdania dávky na elektronickom médiu je súčasťou dávky "Sprievodný 

protokol" o odovzdaní dávky, ktorý je v papierovej podobe. Zamestnávateľ vyhotoví 

titulnú stranu v 2 exemplároch. Jednu kópiu poisťovňa potvrdí a zašle späť 

odosielateľovi ako potvrdenie o prevzatí Dávky 541.  

 

542 - Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za 

jednotlivých zamestnancov: 

Toto oznámenie pre rok 2010 v elektronickej forme uţívateľ vygeneruje pomocou akcie 

O preplatkoch a nedoplatkoch (542) (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie 

poistenia/Dávkové podanie) nad mzdovým obdobím 12/2010.  

Pozor, toto oznámenie sa generuje nad označenými záznamami a údaje sa ťahajú 

okrem označených údajov z prehľadu Ročné zúčtovanie poistenia aj z prehľadu 

Vyúčtovanie (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Vyúčtovanie) za danú 
zdravotnú poisťovňu.  

Postup: 

1. uţívateľ si v prehľade Ročné zúčtovanie poistenia vyfiltruje záznamy za konkrétnu 

zdravotnú poisťovňu 

2. označí všetky riadky 

3. spustí akciu O preplatkoch a nedoplatkoch (542) 

4. po spustení si vyberie zdravotnú poisťovňu, za ktorú má vyfiltrované záznamy 

5. následne sa zobrazí okno, v ktorom si skontroluje príp. doplní chýbajúce údaje pre 

správne vygenerovanie dávky 

6. tlačítkom Generuj sa vygeneruje súbor v tvare:  

PP_ICO_RRCC.542  

PP = kód zdravotnej poisťovni 

ICO = IČO zamestnávateľa 
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RR = rok (posledné dvojčíslie), na ktorý sa údaje dávky vzťahujú 
CC = poradové číslo dávky doplnené zľava nulou na 2 znaky  

TERMÍN ODOSLANIA: najneskôr do 31. mája 2011.  

Dávka sa zasiela nezávisle od ostatných hlásení odosielateľa voči prijímateľovi.  

Odovzdáva sa: 

a./ na elektronickom médiu (CD, DVD, disketa) alebo 

b./ prostredníctvom webovej stránky príslušnej zdravotnej poisťovne.  

V prípade odovzdania dávky na elektronickom médiu je súčasťou dávky "Sprievodný 

protokol" (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Dávkové 

podanie/akcia Sprievodný protokol k podaniam) o odovzdaní dávky, ktorý je v 

papierovej podobe. Zamestnávateľ vyhotoví titulnú stranu v 2 exemplároch. Jednu 

kópiu poisťovňa potvrdí a zašle späť odosielateľovi ako potvrdenie o prevzatí Dávky 
542.  

5.7 Prenos výsledkov RZZP 
 

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Prenos výsledkov RZZP do 

miezd/Prenes preplatky do miezd) 
 

Pre hromadné označenie zamestnancov, ktorým sa má preniesť výsledok RZZP 

pouţije uţívateľ v mzdovom  období 12/2010 akciu Prenos výsledkov RZZP do 

miezd/Nastavenie príznaku prenosu do mzdy (pre zrušenie tohto príznaku nad 

označenými záznamami uţívateľ pouţije akciu Zrušenie príznaku prenosu do mzdy. 

 

Nad prehľadom Ročné zúčtovanie poistenia v mzdovom období, do ktorého tieto 

výsledky  chce uţívateľ zapísať, spustí akciu „Prenes preplatky do miezd“. Po 

prenose si ich môţe uţívateľ skontrolovať vo voľbe Výpočet miezd.  Prenos sa uskutoční 

za všetky preplatky/nedoplatky z RZZP, ktoré ešte neboli prenesené a ktoré majú príznak 

prenosu z miezd (viď v prehľade Ročné zúčtovanie poistenia políčko Preplatok 

prenesený). 

 

Prenos by sa mal uskutočniť najneskôr do miezd za obdobie 5/2010, resp. do 30. 6. 2010 

 

Uţ prenesené výsledky RZZP do výpočtu miezd sa dajú zrušiť pomocou akcie Zruš 

preplatky v mzdách opäť nad mzdovým obdobím, do ktorého boli zapísané 

 

Ak ste mzdy za rok 2010 nespracovávali v systéme Helios Orange, tak výsledky 

vypočítané v inom systéme zapíše uţívateľ ručne priamo do výpočtu miezd pomocou 

mzdových zloţiek pre RZZP. Preplatok aj nedoplatok sa zapisuje znamienkom plus. 

Pozor, jaj v takomto prípade e dôleţité nastavenie MZ-iek pre RZZP v číselníku Poisťovne, 

viď bod č. 1. 
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5.8 Výsledky RZZP od iných zamestnávateľov 

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Vyúčtovanie) 
 

Tieto výsledky zapíše uţívateľ v mzdovom období 12/2010 do voľby Vyúčtovanie 

Pri ponuke Zamestnávatelia vyberie zamestnávateľa, od ktorého oznámenie dostal príp. 

vytvorí nového ak v ponuke nie je. Ak RZZP vykonal za vlastnú firmu zamestnanec, tak 

do ponuky Zamestnávateľov si môţe vyplniť jedného fiktívneho zamestnanca 

Nedoplatok sa zadáva mínusovou hodnotou  

Políčku RZP zvolí z týchto moţností: 

 Zamestnávateľ, ktorý podáva túto dávku 

 Zamestnanec 

 Iný zamestnávateľ 
 

6 ÚHRADA VÝSLEDKOV RZZP 
(cesta: Definícia platobných príkazov) 

 

V Definícii platobných príkazov si uţívateľ skontroluje príp. doplní poloţku s Typom odvodu 

„Poistenie“ (po výbere konkrétnej ZP sa tento typ vyplní automaticky). V editore poloţky 

je nutné zaškrtnúť atribút RZP pomocou ,ktorého sa do platobného príkazu dostanú aj 

čiastky (nedoplatky) z voľby Vyúčtovanie a zároveň pomocou tlačítka Mzdové zloţky 

prenesie k danej vybranej zdravotnej poisťovni MZ-ky pre RZZP, ktorými sú zapísané 

výsledky RZZP vo výpočte mzdy: 

 

 
 

 UPOZORNENIE: 
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 Pri úhrade výsledkov RZZP je dôleţitý okrem iného špecifický symbol určený 

konkrétnou ZP len pre tento účel: 

 

Zdravotná poisťovňa Špecifický symbol 

VšZP „201099“ 

ZP Dôvera: „13201023“ 

ZP Union „201099“  
 

7 ÚČTOVANIE VÝSLEDKOV RZZP 
a. Zaúčtovanie výsledkov RZZP, ktoré vykonala vlastná organizácia nastaví uţívateľ 

štandardne na MZ-kách pre RZZP v číselníku MZ-iek na záloţke Účtovanie (v 

aktuálnom mzdovom období). 

 

(cesta: Konštanty a číselníky/Mzdové zloţky/zál. Účtovanie) 

 

0 

 

b. Zaúčtovanie výsledkov RZZP, ktoré vykonal za vlastnú organizáciu iný 

zamestnávateľ alebo zamestnanec a oznámil túto skutočnosť vlastnej organizácii, 

uţívateľ nastaví v číselníku Zamestnávatelia pri danom 

zamestnávateľovi/zamestnancovi  na záloţke Účtovanie – Organizácia v atribúte 

Kontácia org. a zároveň v poloţke Vyúčtovania zaškrtne zaškrtávacie políčko Účtovať (v 

mzdovom období 12/2010): 

 

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Zamestnávatelia/zál. Účtovanie 

organizácia) 
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Riadky kontácie na zúčtovanie výsledkov RZZP za firmu, z prehľadu Vyúčtovanie musia 

mať nastavený atribút "Záporne" na hodnotu "ÁNO".  

Na základe toho nastavenia sa zaúčtuje:  

Nedoplatok RZZP firma kladnou hodnotou (napr. na účty 524/336)  

Preplatok RZZP firma mínusovou hodnotou (napr. na účty 524/336)  

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Vyúčtovanie): 

 

 

 

Viac o RZZP nájdete na www.rzzp.sk. 

http://www.rzzp.sk/

