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Zmena v prílohe výkazu pre Sociálne poistenie 

V prílohe mesačného výkazu pre sociálne poistenie (pravidelný aj nepravidelný 
príjem) boli sprístupnené editovateľné položky „Platí OSP“, „Platí OFP“ pre označenie platcu 
osobitného sociálneho poistenia (obecná polícia) a poistného pre financovanie podpory 
v čase skrátenej práce. Položky slúžia ako riadiace údaje pre vytvorenie exportného súboru 
prílohy výkazu pre kmeňových zamestnancov a aj zamestnancov doplňovaných do výkazu 
manuálne (zamestnanec nezaradený v mzdovej evidencii). 

 
Pri výpočte miezd nastavuje tieto údaje program automaticky podľa nastavenia  

odvodov v karte pracovného pomeru zamestnanca. Pri doplňovaní ďalších zamestnancov do 
prílohy výkazu je potrebné tieto údaje doplniť manuálne. Nastavenie týchto položiek je 
dôležité hlavne v prípade, keď má zamestnanec počas mesiaca nulové vymeriavacie 
základy. 

 

 

 

Zmena v prílohe výkazu pre Zdravotné poistenie 

V prílohe mesačného výkazu boli rozšírené názvy jednotlivých stĺpcov. Formulár je 
možné v prípade potreby zväčšiť tak aby zobrazoval súčasne všetky stĺpce v jednom 
zobrazení. 
 

 
 
 Zároveň bola sprístupnená editovateľná položka „Skrátená práca“ pre označenie 

zamestnanca, ktorému bola v mesiaci vyplácaná podpora v čase skrátenej práce (par.142 
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ods.5 Zákonníka práce). 
 
Vláda Slovenskej republiky môže nariadením vlády Slovenskej republiky ustanoviť obdobie, počas 
ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce podľa osobitného 
predpisu z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo 
mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením vlády 
Slovenskej republiky (§13 ods.18 Zákona o zdravotnom poistení). 
 

 

 
 

 
Položka slúži ako riadiaci údaj pre vytvorenie exportného súboru prílohy výkazu pre 

kmeňových zamestnancov a aj zamestnancov doplňovaných do výkazu manuálne 
(zamestnanec nezaradený v mzdovej evidencii). 

 
Pri výpočte miezd nastavuje tento údaj program automaticky podľa nastavenia  

v parametroch programu pre výpočet miezd. Pri doplňovaní ďalších zamestnancov do prílohy 
výkazu je potrebné tento údaj doplniť manuálne. Položka by mala byť zaškrtnutá len 
v prípade keď bola zamestnancovi vyplatená podpora v čase skrátenej práce 
a zamestnávateľ je oslobodený od platenia poistného zo sumy tejto podpory! 

 
 
Poznámka1. 
Vymeriavací základ zamestnávateľa a zamestnanca nie sú rovnaké len v dvoch prípadoch: 

1. Zamestnanec si uplatňuje odpočítateľnú položku, ktorá zníži vymeriavací základ 
zamestnanca. 

2. Zamestnancovi je vyplatená podpora v čase skrátenej práce a zamestnávateľ je 
oslobodený od platenia poistného zo sumy tejto podpory. 

 
Poznámka2. 
Štruktúra exportného súboru v čase skrátenej práce je rozšírená o znížený vymeriavací 
základ zamestnávateľa za každého zamestnanca.  


