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Identifikačné číslo právneho vzťahu sociálneho poistenia (IčPV) 

Identifikačné číslo IčPV sa nachádza v karte pracovného pomeru zamestnanca 

(obr.1). Zároveň sa tu nachádza aj údaj Poistný vzťah (typ zamestnanca), ktorý je identický 

s údajom na prihláške zamestnanca do SocPo.  

 

obr. 1 

Poistný vzťah 

Program na prevod miezd z roku 2020 do roku 2021 jednorázovo doplní údaj o druhu 

poistného vzťahu podľa algoritmu, ktorý tento údaj doplňoval v roku 2020 do výkazov pre 

SocPo.  

UPOZORNENIE! Po prevode údajov z roku 2020 do roku 2021 prekontrolujte, prípadne upravte 

tento údaj podľa prihlášok do SocPo. 

Číslo PV 

Údaj IčPV pre SocPo začína platiť od 14.01.2021 pre prihlášky aj výkazy MVPP 

a VPP. Može byť doplnený pre každý pracovný pomer manuálne (napr. pri kontrole 

poistného vzťahu), alebo hromadne pomocou voľby pre import IčPV  (obr.2). 
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obr. 2 

Pre použitie tejto voľby je potrebný zoznam IčPV dostupný na portály elektronických služieb 

SocPo. Zoznam je uložený v CSV súbore (koncovka súboru *.csv).  

UPOZORNENIE! Neotvárajte tento súbor pomocou programu Excel. Formátovacie algoritmy 

Excelu môžu odtrániť vodiace “0” v IčPV alebo RČ. 

Po spustení voľby je potrebné vybrať aktuálny CSV súbor stiahnutý zo stránky SocPo 

(obr.3). 

 

obr. 3 

Ak má súbor požadovanú štruktúru, program načíta jeho obsah a doplní IčPV pre zamestnancov, ktorí 

sú uvedený v CSV súbore. Následne program zobrazí výsledok operácie (obr.4) ako aj obsah 

načítaného CSV súboru (obr.5) . IčPV z CSV súboru sú doplňované do kariet pracovných pomerov 

podľa kľúča: 

 RČ (rodné číslo zamestnanca), TypZEC (poistný vzťah), Začiatok (začiatok pracovného pomeru). 

Napríklad: Zamestnanec RČ  „123456789“ má založený pracovný pomer s poistným vzťahom „ZEC“ a 

do pracovného pomeru nastúpil „01.07.2020“. V CSV súbore existuje zápis, kde RČ=123456789, 

TypZEC=ZEC, Začiatok=01.07.2020. Program do karty pracovného pomeru zamestnanca doplní údaj 

IčPV z CSV súboru. Ak má v karte pracovného pomeru zamestnanec uvedený iný druh poistného 

vzťahu alebo iný dátum začiatku pracovného pomeru, IčPV nie je doplnené. 



Strana 3 
 

 

obr. 4 

Po ukončení importu IčPV je potrebné previesť kontrolu správnosti doplnených údajov. Jedná sa 

hlavne o prípady keď nedošlo k doplneniu IčPV, alebo zamestnanec má dva rovnaké poistné vzťahy 

a rovnaké dátumy začiatku pracovných pomerov. 

 

obr. 5 

UPOZORNENIE! Pri opakovanom spustení voľby pre import IčPV zo SocPo sa doplňujú len 

nevyplnené IčPV. 


