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1 PRECHOD NA ROK 2021 

1.1 Verzia 
Pred výpočtom mzdy za január 2021 musí byť nainštalovaná minimálne verzia 2.0.2021.0100/3.0.2021. 0100 zo dňa 
19. 1. 2021. Kontrolu čísla verzia systému Helios Orange, vykonáte v dolnej časti hlavného okna modulu Mzdy. 

1.2 Kontrola pred uzávierkou decembra 2020 
Archivácia mzdových údajov  
Skontrolujte, či v ponuke Konštanty a číselníky/záložka Sadzby a konštanty/ je nastavená položka Roky uchovania karty, 
podľa Vašich požiadaviek. 
Táto položka určuje, koľko rokov po ukončení pracovného pomeru bude zamestnanec „viditeľný“ v Mzdových údajoch.  
zamestnancov bez ohľadu na to, kedy ukončili pracovný pomer. 
 
Príklad  
Pokiaľ  je tu nastavená napríklad hodnota „1“ (jeden rok), znamená to, že po ročnej uzávierke roka 2020 neuvidíte v 
Mzdových údajoch roka 2021 tých zamestnancov, pri ktorých od ukončenia pracovného pomeru ubehol aspoň jeden 
rok. 
Ak budete mať zamestnanca, ktorý ukončil pracovný pomer v priebehu roka 2020, ročná uzávierka roku 2020 ho 
„prenesie“ do roku 2021 – ešte od ukončenia pracovného pomeru neubehol rok. 
Aj budete mať zamestnanca, ktorý ukončil pracovní pomer v roku 2019 alebo skôr, ročná uzávierka roku 2020 ho 
„neprenesie“ do roku 2021 – už uplynul rok od ukončenia pracovného pomeru. 
 
POZOR! 
Tým, že nastavíte túto konštantu, zamestnanec v nasledujúcich rokoch „nezmizne“. Vždy bude zobrazený v číselníku 
Zamestnanci a jeho Mzdové údaje z predchádzajúcich rokov budú vidieť pri vstupe do predchádzajúcich rokov. 
 
 
POZOR: 
Ak už máte vykonanú decembrovú, prípadne aj ročnú uzávierku, je možné obidve tieto uzávierky nad Mzdovým obdobím 
zrušiť za predpokladu, že v mesiaci január 2021 nie sú vypočítané žiadne mzdy. 
 

 
 
Štatistické údaje za 4.Q/2020 

• Doplňujúce údaje – záložka Osobné údaje sekcia Pracovisko a Zamestnanie a záložka Ďalšie údaje sekcia 
Vzdelanie 

• Je možné doplniť v aktuálnom alebo odomknutom období. Odomknuté obdobie sa musí uzavrieť pomocou 
akcie Opakovaná uzávierka (hodnoty sa do ďalších období neprokopírujú). 

• Pri štvrťročnom zisťovaní sa tieto údaje načítavajú z posledného kalendárneho mesiaca sledovaného štvrťroka 
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Hromadná tlač Mzdových listov a Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 

Nad prehľadom Ročné zostavy je možné si označiť pomocou akcií v skupine Označ zamestnanca pre, hromadne 
zamestnancov, ktorým je potrebné vytlačiť Mzdové listy a Potvrdenia o zdaniteľnom príjme: 

akcia Mzdový list - označí aktívnych zamestnancov pre tlač Mzdových listov. Sú označení len tí zamestnanci, pre ktorých 
má zmysel mzdový list tlačiť (t. j. existovala aspoň jedna vypočítaná mzda v danom kalendárnom roku (podmienkou je 
mať zaktualizovaný/napočítaný Mzdový list, aby obsahoval aj údaje z výpočtu mzdy aktuálneho mesiaca, ak aktuálnym 
mesiacom je 12. mesiac.)).  

akcia Potvrdenie o príjme za RČ - označí aktívnych zamestnancov pre tlač Potvrdenia o príjme za rodné číslo. Označia 
sa len tí zamestnanci, pre ktorých má zmysel potvrdenie o príjme tlačiť (t. j. v ročnom zúčtovaní dane za daný kalendárny 
rok majú nastavený Stav RZD = Nepočítať a zároveň úhrn príjmov zo závislej činnosti bol nenulový). V prípade 
viacnásobnej existencie takéhoto zamestnanca sa zamestnanec označí len raz. 

1.3 Ročná uzávierka 
Ročnú uzávierku je možné vykonať až potom, čo bude vykonaná mesačná uzávierka za december 2020. Ročnú uzávierku 
vykonávate nad prehľadom: 
Verzia 2.0: 
Mzdové obdobie/Ročná uzávierka. Vyberiete mesiac DECEMBER (pomocou akcie Vyber obdobie)  a zvolíte akciu 
Ročná uzávierka podakcia Vykonať.  
 
Verzia edície iNUVIO: 
 Uzávierky a účtovanie miezd/Ročná uzávierka. Vyberiete mesiac DECEMBER (pomocou akcie Vyber obdobie)  a 
zvolíte akciu Ročná uzávierka podakcia Vykonať.  

 
 
 
Bez vykonania ročnej uzávierky nie je možné počítať výplaty za január 2021. 
 

1.4 Mzdové konštanty 2021 
 
Pokiaľ vykonáte decembrovú uzávierku aspoň na verzii 2.0.2020.1200/3.0.2020.1200, budú pre mzdové obdobie 
1/2021 nastavené všetky konštanty správne.  
 

 
Pokiaľ ste vykonali decembrovú uzávierku na verzii nižšej, je nutné po update na min. verziu 
2.0.2020.1200/3.0.2020.1200 postupovať nasledovne: 
 

 
Verzia 2.0: 
1. Vstúpite do prehľadu Mzdové obdobie 
2. Záznam v prehľade Konštanty a číselníky by mal byť za obdobie január 2021 (tj aktuálne mzdové obdobie) 
3. Spustite akciu Aktualizácia konštánt  

 
  

Verzia edície iNUVIO: 
1. Vstúpite do prehľadu Konštanty a číselníky 
2. Záznam v prehľade Konštanty a číselníky by mal byť za obdobie január 2021 (tj aktuálne mzdové obdobie) 



 

 
  5  

 

 
 

3. Spustite akciu Aktualizácia konštánt 

1.5 Výpočet v januári 2021 
Pokiaľ vstúpite do ponuky Výpočet mzdy a stlačíte tlačidlo Nový, prípadne vyberiete akciu  Mzdový automat, môže sa 
objaviť hlásenie o tom, že na mzdových kartách nie je priradený správny druh kalendára. 
 

 
 

• Táto situácia nastáva vtedy: 
• ak používate kalendáre s inou ako pravidelnou pracovnou dobou a pre rok 2021 ste doteraz tieto 

kalendáre nenadefinovali 
• v definícii týchto kalendárov je v položke Generovať pre budúci rok nastavená hodnota Negenerovať 
• prípadne nástup zamestnanca bol v decembri 2020, tj. až po novembrovej uzávierke, ktorá kopíruje 

kalendáre do nasledujúceho roka. 
 
Nad prehľadom Výpočet mzdy je možné pomocou akcie Servis/Kontrola kalendárov zobraziť zoznam zamestnancov, 
ktorí nemajú správne priradený kalendár: 
 
Verzia 2.0: 
Následne je nutné kalendár s rovnakým číslom ako predchádzajúcom roku vytvoriť a pod prehľadom Mzdové obdobie 
spustiť akciu Aktualizácia kalendárov/Aktualizácia kalendárov na karte. 
 
Verzia edície iNUVIO: 
Následne je nutné kalendár s rovnakým číslom ako predchádzajúcom roku vytvoriť a pod prehľadom Konštanty 
a číselníky voľba Mzdové obdobie spustiť akciu Aktualizácia kalendárov/Aktualizácia kalendárov na karte. 
 

1.6 Hlásenia súvisiace s novou legislatívou  
Pri spustení výpočtu miezd za mesiac január 2021 sa môžu zobraziť nasledujúce hlášky: 
 

1. Kontrola legislatívnej aktuálnosti verzie 
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Táto hláška sa zobrazí len vtedy, pokiaľ NEmáte nainštalovanú aktuálnu verziu z hľadiska legislatívnych zmien pre rok 
2021, tzn. minimálne verziu 2.0.2021. 0100/3.0.2021. 0100. 
 
 

2. Kontrola na aktuálne mzdové konštanty: 
 
Tieto hlášky sa zobrazia ak nesúhlasia hodnoty v mzdových konštantách v 1/2021 s aktuálnymi. 
 
INFO: 
Ak máte nainštalovanú verziu min. 2.0.2020.1200/3.0.2020.1200 a vykonali ste aktualizáciu konštánt nad mzdovým 
obdobím 1/2021, nemôžu sa hlášky objaviť. 
 
Kontrola na konštantu maximálna výška DVZ: 

 
 
Po zadaní platnej hodnoty max. výšky DVZ dôjde ku skráteniu platných DVZ na max. hodnotu platnú pre rok 2021: 
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Kontrola na maximálnu výška vymeriavacieho základu na sociálne poistenie: 

 
 
Kontrola na maximálnu výšku na vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie z dividend: 

 
 
 

3. Kontrola používateľských mzdových zložiek (PMZ), ktoré majú nastavenú referenčnú mzdovú zložku č. 
450,455,452,457,442,453 a zároveň ich nastavenie JE zhodné s nami dodávanou legislatívou platnou pre rok 
2020: 
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4. Kontrola PMZ, ktoré majú nastavenú referenčnú mzdovú zložku č. 450,455,452,457,442,453 a zároveň ich 
nastavenie NIE JE zhodné s nami dodávanou legislatívou platnou pre rok 2020 ani pre rok 2021: 

 
 
 
Ak používateľ použije tlačidlo "ÁNO", tak sa napriek zisteným rozdielom spustí výpočet mzdy a zároveň sa táto hláška 
opäť zobrazí vždy pri prvom pokuse o výpočet mzdy v daný deň ľubovoľným používateľom.  
 
Ak používateľ použije tlačidlo "NIE", tak preruší zahájenie výpočtu mzdy a zároveň sa táto hláška opäť zobrazí pri 
prvom pokuse o výpočet mzdy v daný deň ľubovoľným používateľom. Používateľ by mal následne vykonať kontrolu 
príp. opravu týchto nájdených mzdových zložiek, ktoré nemajú nami dodávané nastavenie. 
 
Ak používateľ použije tlačidlo "STORNO", tak sa napriek zisteným rozdielom spustí výpočet mzdy a zároveň sa táto 
hláška už nikdy nikomu nezobrazí. 
 
 

 
Nami dodávané nastavenie nastavuje vždy klasickú sadzbu, nie degoračnú klauzulu.  
 
 
 
 
Ak si používateľ vytvoril PMZ pre výplatu príplatkov z úplne iných referenčných MZ-iek napr. pre 
"dohodárov" je potrebné aj tieto PMZ skontrolovať a nastaviť. 
 

 
 
Príklad: 
MZ pre Príplatok za sviatok - dohoda vznikla z DMZ MZ č. 700 - 702, v ktorej je nastavené pre rok 2020: 
Vstupný formulár = Hodiny x Sadzba 
Hodinová sadzba = 1. stupeň hodinovej minimálnej mzdy 
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Pre rok 2021 by malo byť pri týchto MZ-kách vykonaná nasledovná zmena: 
Hodinová sadzba = 3,58 
 
 

5. Kontrola existencie tvorby dohadných položiek (rezervy) za nevyčerpanú dovolenku za rok 2020: 
 
Kontrola zistila, že v 1/2021 existujú nenulové zostatky dovolenky z minulého roka a zároveň neboli vygenerované 
dohadné položky  v 1/2021 za nevyčerpanú dovolenku z roku 2020 pre účely účtovníctva: 

 
 
Kontrola, ktorá upozorní na to, že pri decembrovej uzávierke 2020 nedošlo k preneseniu zostatku dovolenky z 
minulých rokov, ktorá nebola vyčerpaná ani do konca roka návratu z MD/RD/celoročnej PN. Ak systém nájde čo i 
len jedného takéhoto zamestnanca, bude používateľa informovať hlášku: 

 
 
Viac k dohadným položkám nájdete v príručke modulu Mzdy (slovenská legislatíva): 
 
Verzia 2.0: 
Tvorba rezervy za nevyčerpanú dovolenku za minulý rok 
 
Verzia edície iNUVIO: 
Tvorba rezervy za nevyčerpanú dovolenku za minulý rok 
 

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Dohadn%C3%A9_polo%C5%BEky_-_Mzdy_(SK)#Tvorba_dohodn.C3.BDch_polo.C5.BEiek
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Dohadn%C3%A9_polo%C5%BEky_-_Mzdy_(SK)
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2 MINIMÁLNA MZDA OD 1. 1. 2021 
 

Na základe novely č. 294/2020 Z.z. zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde zo dňa 20.10.2020 došlo k zmene 
minimálnej mzdy (MM) od 1. 1. 2021 na nasledovné hodnoty: 
mesačná = € 623,00 
hodinová = € 3,580 
 

 Z hľadiska systému Helios Orange je nutné skontrolovať mzdové konštanty: 
cesta: Konštanty a číselníky/Minimálna mzda (40 hod./týždeň):  

 

 

3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE OD 1. 1. 2021 
 
Zákon číslo 580/2004 o zdravotnom poistení Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 

3.1 Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný  
 
Maximálna hranica príjmu € 731,64 pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2021. 
 

3.2 Dividendy  
 
Ročný maximálny VZ na ZP z dividend pre rok 2021 vyplatených za účtovné obdobie 2013-2016 je € 65520,- 

3.3 Mesačný výkaz  

Tlačivo ako aj TXT štruktúra pre mesačný výkaz ostáva v platnosti a je bez zmien.  

Od 01.01.2021 je v zmysle § 20 ods. 1 povinnosťou zamestnávateľa zasielať „Výkaz preddavkov na poistné na verejné 
zdravotné poistenie zamestnávateľa“ výlučne v elektronickej forme a to bez ohľadu na počet zamestnancov.  
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3.4 Mesačný výkaz – dividendy  

Tlačivo ako aj TXT štruktúra pre mesačný výkaz ostáva v platnosti a je bez zmien. 

3.5 Hlásenie zmien ZP  
 

Na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostilivosťou č. 12/8/2014, ktoré je účinnné 
od 01.01.2021 zamestnávateľ plní oznamovaciu poivnnosť za poistencov od obdobia 1/2021 v prípade Čisla zmeny = 
"1" (poistenec štátj) len v spojení s písmenami (kódom) C, O a W: 
 
 
C - fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je 
zdravotne poistená. 
 
O - fyzická osoba, 
– ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu 
– ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu a ktorej trvá 
dočasná pracovná neschopnosť alebo 
– ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa 
osobitného predpisu a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu aj po tomto dni, 
– ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu, potreba ošetrovania alebo starostlivosti 
podľa osobitného predpisu, ktorá  je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej nevznikol nárok na 
nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti 
rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého je platiteľom poistného štát podľa 
písmena w) alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis, 
 
W - zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, z 
ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, ak 

1. bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru 

1a. občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a 
dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru alebo 

 
1b. občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, jeho 
trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol 
vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého 
pomeru, 

 
2. suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto pracovného pomeru alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia nepretržite odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru ako 67% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 
republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu 
roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, 
 
3. príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania 
poistného a na úrokoch z omeškania (ďalej len „pohľadávka“), príslušná zdravotná poisťovňa vyhodnocuje pohľadávku 
splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom 
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vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade 
alebo výkazom nedoplatkov, 
 
4. zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takého zamestnanca a 

 
5. odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 
kalendárnych mesiacov. 

Zamestnávateľ neplní oznamovaciu povinnosť za poistencov uvedených v zozname pod 
Číslom zmeny = "1" (poistenec štátu) v spojení s písmenami (kódom) A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R,S, T, V a X 
 
zdroj: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2020/12/MU-12-8-2014_F_514-Vysvetlivky-k-F-511-a-F-
512_web.pdf 

Tlačivo ako aj TXT štruktúra pre mesačný výkaz ostáva v platnosti a je bez zmien. 

 
Od 1.1 2021 v súlade § 24 ods.1 písm. c), k), l), m) n) a o)  povinnosťou zamestnávateľa zasielať „Hlásenia zmien ZP“ 
výlučne v elektronickej forme a to bez ohľadu na počet zamestnancov.  
 
 

 Z hľadiska systému Helios Orange je nutné skontrolovať mzdové konštanty: 
1. cesta: Konštanty a číselníky/záložka DNP a poistenie: 

 
[2] Poistenie 

 
 

Názov mzdovej zložky Dividendy - maximálny VZ Dividendy - percento 

ZP Dôvera - zamestnanec 65 520,00 14 

ZP Dôvera - zamestnanec ZPS 65 520,00 14 

ZP VšZP - zamestnanec 65 520,00 14 

ZP VšZP - zamestnanec ZPS 65 520,00 14 

ZP Union - zamestnanec 65 520,00 14 

ZP Union - zamestnanec ZPS 65 520,00 14 

 

2. Akcie Generuj zmeny/Dôchodky bola od 1/2021 schovaná. 
 
Akcie Generuj zmeny bola upravená tak, aby od 1/2021 v prípade kedy je zamestnanec poistencom štátu (číslo 
zmeny = 1) generovala len nasledovné kódy: C, O a W. 
 
Od mzdového obdobia 1/2021 sa do prehľadu Hlásenia zmien ZP - väzby negeneruje väzba s kódom "G" 
(Väzba, výkon trestu odňatia sôobody) s distribučnou mzdovou zložkou 245. 

https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2020/12/MU-12-8-2014_F_514-Vysvetlivky-k-F-511-a-F-512_web.pdf
https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2020/12/MU-12-8-2014_F_514-Vysvetlivky-k-F-511-a-F-512_web.pdf
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4 SOCIÁLNE POISTENIE OD 1. 1. 2021 
 
Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v znení neskorších predpisov. 

4.1 Maximálny vymeriavací základ 
Maximálny mesačný základ pre IP, PdRf, PvN, SP, NP a GP za zvyšuje na € 7 644,00. 
 

4.2 Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný  
 
Maximálna hranica príjmu € 731,64. 

4.3 Maximálny denný vymeriavací základ  
 
Maximálny DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v r. 2021 je  € 71,8027. 
 

4.4 Sadzba poistného na starobné poistenie sporiteľa II. dôchodkového piliera 
 
V zmysle § 131 ods. 2 je sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je 
sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 (t. j. je sporiteľom SDS v II. pilieri) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo 
predčasný starobný dôchodok od roku 2021 vo výške 8,75 % z vymeriavacieho základu. 
 

4.5 Identifikačné číslo pracovného vzťahu  
 

Vznikol nový identifikátor pracovného pomeru, tzv. Identifikačné Číslo Právneho Vzťahu (12-miestny kód). Najneskôr 
do 31. januára 2021 Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľom IČPV zamestnancov, ktorí sú k 1. januáru 2021 v 
právnom vzťahu k zamestnávateľovi a zamestnávateľ ich z tohto dôvodu prihlásil pred 1. januárom 2021 do registra. Pri 
právnych vzťahoch zamestnancov, ktoré nahlásil zamestnávateľ po 31. decembri 2020, oznámi Sociálna poisťovňa IČPV 
zamestnávateľovi bezodkladne. Uvádzať IČPV v RLFO, MVPP, VPP je možné odo dňa 14. 1. 2021, ktorý Sociálna 
poisťovňa oznámila zamestnávateľovi ako dátum začiatku zobrazovania IČPV. 
 

4.6 Mesačný výkaz MVPP, VPP 

Tlačivo a XSD schéma pre MVPP, VPP sú od 1/2021 nové. 

4.7 Registračný list FO a Registračný list zamestnávateľa  
 
Tlačivo a XSD schéma pre RLFO sú od 1/2021 nové. 

Tlačivo pre Registračný list zamestnávateľa je od 1/2021 nové. 
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4.8 Dôchodkový vek 
 

Od 1.1. 2021 sa právna úprava veku odchodu do dôchodku mení. V zmysle novely č. 275/2020 Z.z. o sociálnom poistení 
sa s účinnosťou od 1. 1.2021 upravuje dôchodkový vek tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený 
dôchodkový vek o 6 mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, 
ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku. Zákonom sa zároveň „opravil“ dôchodkový vek poistencov (žien 
a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo 6 mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom 
bezdetného poistenca. Zákon rieši aj kompenzáciu dôchodkových nárokov tých, ktorí do dôchodku už odišli ako aj tých, 
ktorý dôchodkový vek ešte nedovŕšili, ale podľa novely zákona je ich dôchodkový vek nižší a dovŕšili by ho pred 1. 1. 
2021. 
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 Z hľadiska systému Helios Orange je nutné skontrolovať mzdové konštanty: 
Cesta: Konštanty a číselníky/záložka DNP a poistenie: 
[1] Nemocenské dávky  
 

 
 
 
[2] Poistenie 
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V editore poistenia SDS SP/Firma (II. pilier) je % pre I. pilier:

 
 
 
 

 V systéme Helios Orange vznikli nasledovné novinky a zmeny: 
 

1. V editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto 
dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz. 

 
2. V editore Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Poistenie vznikol nový atribút IČPV (Identifikačné Číslo 

Právneho vzťahu): 
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Nad prehľadom Mzdové údaje vznikla akcia Import IČPV, ktorá sa rozvetuje na 2 podakcie: 
 
CSV súbor 
Webová služba (neaktívne do momentu zverejnenia webovej služby na strane Sociálnej poisťovni) 

 

Pri otvorení vyexportovaného súboru vo formáte CSV v exceli sa hodnoty upravia a nebudú 
zodpovedať požadovanému formátu pre import do systému HELIOS Orange. Informuje o tom aj 
samotný portál Sociálnej poisťovni: 

 

 
 

3. Nad prehľadom Registračné listy FO: 
-  vznikol nový distribučný tlačový formulár: 

 

Sys.č. Názov Platnosť od Platnosť do 

-400424 Registračný list FO 29.12.2020   

 
 

- bol upravený formát správ: 
 

Typ správy Formát správy 

720 Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML) 

 
 

4. Nad prehľadom Registračné listy FO v páse kariet na karte Akcie v skupine akcií Zamestnávateľ akcia  Registračný 
list vznikol nový distribnučný tlačový formulár: 
 

Sys.č. Názov Platnosť od Platnosť do 

-400425 Registračný list zamestnávateľa 1.1.2021   

 
 

5. Nad prehľadom Výpočet mzdy v páse kariet na karte Akcie v skupine Mesačné výkazy akcia Sociálna 
poisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP): 
- vznikol nový distribučný tlačový formulár: 

 

Sys.č. Názov Platnosť od Platnosť do 

-403320 SP - komplet (MVPP) 1.1.2021   
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- bol upravený formát správ: 

Typ správy Formát správy 

1934 MVPP - XML 

 
 
 
IČPV je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie"). 
 

 
6. Nad prehľadom Výpočet mzdy v páse kariet na karte Akcie v skupine Mesačné výkazy akcia Sociálna poisťovňa 

/Výkaz (VPP): 
 

- vznikol nový distribučný tlačový formulár: 
 

Sys.č. Názov Platnosť od Platnosť do 

-403321 SP - komplet (VPP) 1.1.2021   

 
- bol upravený formát správ: 

 
 

 
 

 
IČPV je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len 
na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021. 
 
Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.  

 
 
7. Nad prehľadom Dôchodky: 

Verzia 2.0: 
 - akcia Nárok na starobný dôchodok podakcia Generuj nanovo a Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby 
počítala nárok na starobný dôchodok po novom.  
 
Verzia edície iNUVIO: 
- akcia Nárok podakcia Generuj nanovo a Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby počítala nárok na starobný 

dôchodok po novom.  
 

 
Kalkulačka pre výpočet dôchodkového veku: 
Sociálna poisťovňa - kalkulačka  
 

5 ZÁKONNÍK PRÁCE OD 1. 1. 2021 

5.1 Minimálne mzdové príplatky pre rok 2021 

V súlade so zákonom č. 294/2020 zo dňa 20. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej 
mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi nasledovné druhy príplatkov: 

Typ správy Formát správy 

1976 VPP - XML 

https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/
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· mzdové zvýhodnenie na prácu nadčas, 
· mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 
· mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, 
· mzdové zvýhodnenie za prácu v noci, 
· mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, 
· náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska. 

Do 31.12.2020 sa minimálna výška príplatkov určovala ako príslušné % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej 
nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, alebo ako príslušné % zo sumy priemerného hodinového zárobku 
zamestnanca (pri príplatku za prácu nadčas a za prácu vo sviatok), pričom priemerný hodinový zárobok zamestnanca 
nemohol byť nižší ako suma platnej minimálnej mzdy (ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej 
zmluve) alebo nemohol byť nižší ako suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce (ak 
odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve). Ak došlo k nárastu minimálnej mzdy ustanovenej 
nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, automaticky sa zvýšili aj mzdové príplatky za vykonanú prácu. 

Počnúc 1.1.2021 dochádza k zmene a to takej, že príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu, za prácu v noci, za sťažený 
výkon práce, náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska a príplatky pre dohodárov už nebudú naviazané na sumu 
minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, ale budú ustanovené pevnou 
sumou priamo v Zákonníku práce. Inak ako u zamestnancov v pracovnom pomere je naďalej ustanovená u dohodárov 
odmena za prácu vo sviatok, kedy po 1.1.2021 dohodárovi patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena 
zvýšená najmenej o 3,58 € (do 31.12.2020 išlo o odmenu zvýšenú najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy 
ustanovenej Nariadením vlády SR). 

 

 

 
 

 V systéme Helios Orange vznikli nasledovné novinky a zmeny: 
 

1. Mesačná uzávierka za 12/2020 nastaví od v 1/2021 distribučné mzdové zložky (DMZ) nasledovne: 
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Po úspešnej mesačnej uzávierke za 12/2020 na tejto verzii sa používateľovi zobrazí vykonané zmeny v protokole o 
zmenách MZ. Protokol je možné zobraziť aj neskôr priamo nad prehľadom Mzdové zložky pomocou tlačidla Protokol o 
zmenách MZ. 

 

2. Ak používateľ vykonal mesačnú uzávierku za 12/2020 na staršej verzii, tak k vyššie popísanému nastaveniu 
DMZ dôjde po spustení výpočtu mzdy za 1/2021. 
 
Zároveň po spustení výpočtu mzdy za 1/2021 dôjde ku kontrole nastavenia tých používateľských mzdových 
zložiek (PMZ), ktoré majú nastavenú referenčnú mzdovú zložku č. 450,455,452,457,442,453: 
 
a./v prvej fáze kontrola hľadá PMZ, ktoré sú nastavené podľa nami dodávanej legislatívy platnej pre rok 
2020 a tieto nastaví podľa nami dodávanej legislatívy platnej pre rok 2021. O tomto automatickom nastavení 
je používateľ upozornení hláškou: 
 
"Legislatíva platná od 1. 1. 2021- Mzdové zložky príplatkov. 
V číselníku mzdové zložky boli nastavené platné sadzby týchto príplatkov: 
XXX - XXXXXXXXXX 
b./ v druhej fáze kontrola hľadá PMZ, ktoré NIE SÚ nastavené podľa nami dodávanej legislatívy platnej pre 
rok 2020 ani pre rok 2021. Ak také nájde zobrazí dialógové okno: 
 
"Legislatíva platná od 1. 1. 2021 - Mzdové zložky príplatkov. 
V číselníku mzdové zložky sa nachádzajú príplatkové mzdové zložky, ktorých nastavenie bolo používateľom 
zmenené oproti nastaveniu ich referenčnej MZ. Zvážte prosím, či sa ich tiež netýkajú zmeny sadzieb. Ide o 
tieto príplatkové MZ: 
XXX XXXXXXXXXX 
 
Chcete pokračovať vo výpočte mzdy aj napriek týmto nezrovnalostiam? 
(Ak nechcete už túto otázku zobrazovať, aktivujte klávesom ikonu Storno). 
ÁNO/NIE/STORNO" 
 
Ak používateľ použije tlačidlo "ÁNO", tak sa napriek zisteným rozdielom spustí výpočet mzdy a zároveň sa 
táto hláška opäť zobrazí vždy pri prvom pokuse o výpočet mzdy v daný deň ľubovoľným používateľom. 
 
Ak používateľ použije tlačidlo "NIE", tak preruší zahájenie výpočtu mzdy a zároveň sa táto hláška opäť zobrazí 
pri prvom pokuse o výpočet mzdy v daný deň ľubovoľným používateľom. Používateľ by mal následne vykonať 
kontrolu príp. opravu týchto nájdených mzdových zložiek, ktoré nemajú nami dodávané nastavenie. 
 
Ak používateľ použije tlačidlo "STORNO", tak sa napriek zisteným rozdielom spustí výpočet mzdy a zároveň sa 
táto hláška už nikdy nikomu nezobrazí. 
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Nami dodávané nastavenie nastavuje vždy klasickú sadzbu, nie degoračnú klauzulu. 
 
 

 
 
 
Ak si používateľ vytvoril PMZ pre výplatu príplatkov z úplne iných referenčných MZ-iek napr. pre 
"dohodárov" je potrebné aj tieto PMZ skontrolovať a nastaviť. 
 

 
Príklad: 
"PMZ - Príplatok za sviatok - dohoda" vznikla z DMZ MZ č. 700 - 702, v ktorej je nastavené pre rok 2020: 
Vstupný formulár - Hodiny x Sadzba 
Hodinová sadzba - 1. stupeň hodinovej minimálnej mzdy 
 
Pre rok 2021 by mala byť pri týchto MZ-kách vykonaná nasledovná zmena: 
Hodinová sadzba - 3,58 

 

6 DAŇ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI OD 1. 1. 2021 
 

6.1 Sadzba preddavkovej dane  
Sadzba dane FO je v zdaňovacom období: 

19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, tzn. v roku 
2021 je sadzba dane 19 % zo základu dane ≤  € 37981,94  

 
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, tzn. v roku 2021 je 
sadzba dane 25 % zo základu dane > € 37981,94 
 

6.2 Mesačné odpočty a bonusy 

Daňový bonus na dieťa nad 6 rokov je €  278,64/rok (t. j. € 23,22/mesiac/dieťa) 
Daňový bonus na dieta do 6 rokov je € 557,28/rok (t.j. € 46,44/mesiac/dieťaťa) 
 
Od 1. 1. 2021 je ustanovená výška ročnej základnej nezdaniteľnej časti nezmenená, t.j.  € 4511,43/rok (t.j. € 
375,95/mesiac). 
 

6.3 Mimoriadna odmena (tzv. 13./14. plat) 
 
Od 1. 1. 2021 boli v § 5 ods. 7 zrušené písmenká n.) a o.), ktoré zneli: 
 

n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov24e) 
najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje 
toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) 
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vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 
mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje 
oslobodenie,  
 
o) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24g) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov24e) 
najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje 
toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca24f) a 
pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného 
kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené 
peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n); do základu dane (čiastkového základu dane) sa 
zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie, 
 
 

6.4 Identifikačné číslo pre daňové účely 
 
Podľa zákona č. 416/2020, ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 zákona o dani z príjmov sa mení znenie § 39 ods. 2.: 
 
Mzdový list musí na daňové účely obsahovať 
a) 
meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, 
b) 
rodné číslo zamestnanca a u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na 
daňové účely, ak mu bolo pridelené. 
 
a § 39 ods. 9: 
 
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane v lehote podľa § 49 
 
b.) hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez 
ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených 
preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len 
„hlásenie“); hlásenie obsahuje aj meno a priezvisko osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, u daňovníka 
s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené, 
nezdaniteľné časti základu dane, poistné a príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky na daň, daňový bonus, 
zamestnaneckú prémiu a daň, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa 
osobitného predpisu.132) 

6.5 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2021 
Tlačivo pre rok 2021 je nové, boli odstránené riadky súvisiace s mimoriadnymi odmenami na letnú dovolenku a vianočné 
sviatky (tzv. 13. a 14.plat). 
 

6.6 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 
Tlačivo pre rok 2021 je nezmené. 
 

6.7 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ... za mesiac 2021 
Tlačivo aj XSD schéma je pre r. 2021 je bez zmeny. 

javascript:void(0)
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6.8 Oznámenie o dani vyberanej zrážkou (§ 43 ods. 11 ZDZ) ... od 1/2021 
Tlačivo pre r. 2021 je nové, XML  bez zmeny. 
 
 

 

 V systéme Helios Orange vznikli nasledovné novinky a zmeny: 
 
1. Pre výpočet preddavkovej dane počas zdaňovacieho obdobia 2021: 
Cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane/sekcia [1] Dane/editor symbolu ZD/záložka Daň: 

 

 
 
 
 
2. Cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane/sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy: 

 
3. V číselníku Dane v editore symbolu ZD bola od mzdového obdobia 1/2021 hodnota atribútu "Mimoriadne 

odmeny" vynulovaná.  
 
Ak používateľ použije vo výpočte mzdy od mzdového obdobia 1/2021 a vyššie mzdovú zložku, ktorá má vo svojej 

Symbol Názov Ročná čiastka Ročná čiastka 2 Typ odpočtu Uplatniť 

DB Danový bonus    278,64 557,28 Bonus Mesačne 

ZNČ Nezdanitelná čiastka 4511,43 0,00 Odpočet Mesačne 
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definícii nastavený atribút "Typ mimoriadnej odmeny" na hodnotu "Odmena-letné dovolenky" alebo "Odmena-
vianočné sviatky", tak systém HELIOS Orange zobrazí hlášku: 
 
"Odmenu na letné dovolenky/Vianočné sviatky nie je možné vložiť do mzdy vo vybranom období." 
 
V prípade, že zamestnávateľ chce vyplácať odmeny tohto typu môže použiť distribučné mzdové zložky na to 
určené: 
658 - Polročné odmeny 
659 - Ročné odmeny 
 
 

4. Identifikačné číslo pre daňové účely – čakáme na informácie z FS SR/MF SR 
 

5. Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový tlačový formulár pre Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2021: 
 
 

 
6. Nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - zrážková daň vznikli nové tlačové formuláre pre Oznámenie 

o zrážkovej dane (OZN43_20): 
 

Systémové číslo Názov Platnosť od Platnosť do 
-403508 Oznámenie o zrážkovej dani (II. časť) 1.1.2021   

-403509 Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) 1.1.2021    

 
 

7 ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE 2020 
 

7.1 Ročné odpočty a parametre 
 

Systémové číslo Názov Platnosť od Platnosť do 

--403231 Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo 1.1.2021   
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Tlačivo Žiadosť o RZD, RZD pre rok 2020 sú nové a Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane je pôvodné len má 
upravené zaokrúhľovanie riadku č. 13 na matematicky. 

7.2 Hlásenie o vyúčtovaní dane .... za rok 2020 
Tlačivo aj XSD schéma sú bez zmeny. 
 
 

 Z hľadiska systému Helios Orange je nutné skontrolovať mzdové konštanty: 
 

 
1. Nastavenie konštánt nad mzdovým obdobím 12/2020: 
Cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane/sekcia [1] Dane/editor symbolu ZD/záložka Daň/sekcia [2] Ročná daň: 
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Cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane/ sekcia [1] Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane: 
 
 

 
  
 
Cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane/sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy: 
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2. Nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane vznikli nové/boli upravené pôvodné distribučné tlačové 

formuláre pre Ročné zúčtovanie dane za rok 2020: 
  

 
 
Podrobnejšie informácie k Ročnému zúčtovaniu dane nájdete v príručke na našom webe: 
Verzia 2.0: 

Ročné zúčtovanie dane 
 
Verzia edície iNUVIO: 

Ročné zúčtovanie dane 
 
  

8 ROČNÝ VÝKAZ O PLNENÍ POVINNÉHO PODIELU 2020 
 
Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov. 
 

Dávame do Vašej pozornosti, že počas trvanie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, 
ktorý je  vyhlásený vládou Slovenskej republiky  v súvislosti  s ochorením COVID -19,  sa termín odvzdania 
predlžuje do 30. júna 2021. 
 
Zdroj:https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/podavanie-rocnych-
vykazov-plnenia-povinneho-podielu-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim-za-rok-2020-
informacia.html?page_id=1058418 
 
 

 V systéme Helios Orange vznikli nasledovné novinky a zmeny: 
1. Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár: 

 

Systémové číslo Názov Platnosť od Platnosť do 

-403319 Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 1.1.2020    

 

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/podavanie-rocnych-vykazov-plnenia-povinneho-podielu-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim-za-rok-2020-informacia.html?page_id=1058418
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/podavanie-rocnych-vykazov-plnenia-povinneho-podielu-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim-za-rok-2020-informacia.html?page_id=1058418
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/podavanie-rocnych-vykazov-plnenia-povinneho-podielu-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim-za-rok-2020-informacia.html?page_id=1058418
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2. Nad prehľadom Ročné zostavy je distribučný tlačový formulár, ktorý vracia zoznam občanov so zdravotným 
postihnutím za vybraný rok: 

 

Systémové číslo Názov 

-400375 Evidencia občanov so ZP za rok 

 
 

Do počtu časti B – Skutočný stav vstupujú všetci zamestnanci, ktorí majú nárok na ČID (Čiastočný invalidný (nad 40% 
do 70%)) alebo ID (Invalidný (nad 70%))). Tento údaj systém zisťuje z prehľadu Dôchodky nad mesiacom december, 
pričom zohľadňuje prípadné odobratie dôchodku, vznik a zánik pracovného pomeru. Skutočný počet osôb so ZP sa 
zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.  

 
Zamestnanec, ktorý ma pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 % ale najviac 40 % (po prehodnotení 
nepoberajú invalidný dôchodok) sa do prehľadu Dôchodky zaeviduje na Druh dôchodku "Čiastočný invalidný dôchodok" 
so zadaním Dátumu nároku, BEZ zadania Dátumu priznania. Takýto zamestnanec sa nedostane ani do Ročného výkazu 
ZPS časť B do riadku 1.  

 
Príklad: 
Peter u zamestnávateľa pracoval celý rok, ale ako invalidný dôchodca bol v evidenčnom stave vedený len 95 
kalendárnych dní (od 28. 9. 2019). 
Adam ako občan so zdravotným postihnutím pracoval u zamestnávateľa len 125 kalendárnych dní (do 5. 5. 2019).  
 
Na účely plnenia povinného podielu sa doba výkonu zárobkovej činnosti týchto dvoch zamestnancov započíta takto: 
[(95 / 365) x 3] + [(125 / 365) x 3] = 1,808 = 2. 
 
Po zaokrúhlení na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor sa údaj uvedie vo výkaze na riadku B2 a súčasne na riadku B3. 
 

9 ŠTATISTICKÝ VÝKAZ ÚNP 1-01 PRE ROK 2020 
Tlačivo aj, XSD schéma sú bez zmeny. 
 

Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 30. 4. 2021 na webovej stránke 

Trexima: 

http://www.trexima.sk/mojeunp 

 

 V systéme Helios Orange vznikli nasledovné novinky a zmeny: 
 
1. Pre tie spravodajské jednotky, ktorých sa týka výnimka z elektronického podania bol v systéme HELIOS Orange 

vytvorený distribučný tlačový formulár platný od 1. 1. 2019 (cesta: Štatistické zostavy/ÚNP 1-01): 
 

Systémové číslo Názov Platnosť od Platnosť do 

-403316 Ročný výkaz ÚNP 1-01 1.1.2019    

 

http://www.trexima.sk/mojeunp
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2. Elektronický štatistický výkaz vygenerujete v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy voľba 

ÚNP 1-01 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy: 

ÚNP 1-01 – XML 

 

10 ŠTATISTICKÝ VÝKAZ PRÁCA 2-04 PRE ROK 2021 
Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (Práca 2-04) pre rok 2021, ktorý neobsahuje žiadne nové 
položky. 
 
 

 
Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 20. dňa po sledovanom období na 
webovej stránke ŠÚ SR: www.statistics.sk 
 

 
 

 V systéme Helios Orange vznikli nasledovné novinky a zmeny: 
 
Pre tie spravodajské jednotky, ktorých sa týka výnimka z elektronického podania bol v systéme HELIOS Orange vytvorený 
nový distribučný tlačový formulár platný od 1.1.2021 (cesta: Štatistické zostavy/Práca 2-04): 

Systémové číslo Názov Platnosť od Platnosť do 

-403513 Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 1.1.2021   

 
 

11 ŠTATISTICKÝ VÝKAZ O CENE PRÁCE 1-04 PRE ROK 2021 
 
XSD schéma bez zmeny. 

 

Štatistický výkaz je možné zo systému HELIOS Orange vyexportovať len v XML formáte a odoslať cez 
portál firmy TREXIMA: 

https://zbery.trexima.sk/ 

 
 

 V systéme Helios Orange vznikli nasledovné novinky a zmeny: 

Výkaz vygenerujete nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ISCP 1-04 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie 
správ formátom správy: 

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 – XML 

 
 
Podrobnejšie informácie k štatistickým zostavám nájdete v príručke na našom webe: 
 

http://www.statistics.sk/
https://zbery.trexima.sk/
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Verzia 2.0: 
Štatistické zostavy 
 
Verzia edície iNUVIO: 
Štatistické zostavy 

 

 

12 OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁC 2 
 

Na základe zákona č. 198/2020 Z. z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji zdravia sa s účinnosťou od 21.7.2020 ruší 
oznamovacia povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému 
orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej 
kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

 V systéme Helios Orange vznikli nasledovné novinky a zmeny: 

Ak sa používateľ pokúsi vygenerovať formát správy "Oznamovanie kategórie práce 2" na období vyššom ako je 
12/2019, tak sa mu zobrazí upozornenie: 

"Pokúšate sa generovať neplatný formát správy. Platnosť tohto formátu skončila 31. 12. 2019. Chcete aj tak 
vygenerovať výkaz? Áno/Nie". 

Ak používateľ zvolí tlačidlo "Áno", tak dôjde k vygenerovaniu správy, po zvolení tlačidla "Nie" ku generovaniu nedôjde. 

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/%C5%A0tatistick%C3%A9_zostavy_-_Mzdy_(SK)
https://forum.helios.eu/orange/help/sk/%C5%A0tatistick%C3%A9_zostavy_-_Mzdy_(SK)

