
Dobrý deň, 

  

v prílohe zasielame XSD schémy pre RLFO, MV a VP vo verzii 2018, ktorá bude ako jediná platná. 
Predpoklad nasadenia nových XSD schém do produkcie je 26.6.2018, tak aby bolo možné v dostatočnom 
časovom predstihu zaslať RLFO s dátumom vzniku od 1.7.2018.  

XSD schémy obsahujú rozšírený číselník zamestnancov o nové typy v súvislosti s uplatňovaním výnimku 
nielen pre DoBPŠ ale aj pre DoVP a DoPČ. 

Spôsob oznámenia výnimky platí ako v prípade napríklad DoBPŠ (pravidelný príjem), kde typ 7 (ZECD3) má 
dôchodkové poistenie, typ 9 (ZECD4) nemá dôchodkového poistenie a registrácia medzi typom 7 a 9 sa 
vykonáva typom 11 (ZECDDPP) prihláška alebo odhláška. Inak povedané: 

7 mínus 11 = 9, kde mínus predstavuje RLFO, odhláška typ 11 

9 plus 11 = 7, kde plus predstavuje RLFO, prihláška typ 11  

DoBPŠ nepravidelný príjem: 

8 mínus 12 = 10 

10 plus 12 = 8 

Ukončenie dohody ako takej sa vykonáva naposledy platným typom, tzn. nie akým bola dohoda prvotne 

prihlásená. Uvedené platí aj pre DoVP a DoPČ pravidelný aj nepravidelný príjem. 

Dátum vzniku právneho vzťahu je vypĺňaný vždy a má byť rovný dátumu vzniku poistenia (tzn. dohody 

ako takej). 

Dátum vzniku poistenia je potrebné uvádzať aj v prípade RLFO, odhlášky „len na dôchodkové 

poistenie“ (11, 12, 19, 20, 21 a 22).  

Dátum vzniku poistenia na takejto odhláške predstavuje dátum posledného vzniku dôchodkového 

poistenia.  

V prípade opakovaných odhláseniach a prihláseniach dôchodkového poistenia preto na RLFO, odhláške 

„len na dôchodkové poistenie“ nebude dátum vzniku poistenia rovný vzniku dohody ako takej, bude 

rovný dátumu posledného vzniku dôchodkového poistenia. 

V prípade DoVP - pravidelný príjem, kde typ 3 (ZECD1) má dôchodkové poistenie, nový typ 33 (ZECD1B) 
nemá dôchodkové poistenie, existuje nový typ 19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem 
(ZECD1DPP). Aj tu platí: 

3 mínus 19 = 33 

33 plus 19 = 3 

V prípade DoPČ - pravidelný príjem, kde typ 5 (ZECD2) má dôchodkové poistenie, nový typ 55 (ZECD2B) 
nemá dôchodkové poistenie, existuje nový typ 21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem 
(ZECD2DPP). Aj tu platí: 

5 mínus 21 = 55 

55 plus 21 = 5 



V prípade DoVP - nepravidelný príjem, kde typ 4 (ZECD1N) má dôchodkové poistenie, nový typ 44 
(ZECD1NB) nemá dôchodkové poistenie, existuje nový typ 20 – DoVP len na dôchodkové poistenie - 
nepravidelný príjem (ZECD1DPN). Aj tu platí: 

4 mínus 20 = 44 

44 plus 20 = 4 

V prípade DoPČ - nepravidelný príjem, kde typ 6 (ZECD2N) má dôchodkové poistenie, nový typ 66 
(ZECD2NB) nemá dôchodkové poistenie, existuje nový typ 22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - 
nepravidelný príjem (ZECD2DPN). Aj tu platí: 

6 mínus 22 = 66 

66 plus 22 = 6 

Pripájame vzorové príklady hotových XML súborov. Validátor bude dostupný najneskôr 15.6.2018. 

Upozorňujeme, že údaje ako VS, RČ sú vymyslené a nesedia na požadovaný formát - je potrebné ich 
nahradiť reálnymi údajmi aby boli XML súbory bez chyby. V závislosti na dotazy budeme pridávať ďalšie 
príklady. 

1.       33 (ZECD1B) - DoVP - pravidelný príjem, vznik poistenia 1.7.2018 - prihlásenie s výnimkou. XML príklady 
sú 2, so všetkými povinnými elementmi (1) aj bez povinných elementov (1A). 

2.       33 (ZECD1B) - DoVP - pravidelný príjem (celú dobu uplatnená výnimka), zánik poistenia (aj dohody ako 
takej) 31.8.2018 (2). Viaže sa na príklad 1. 

3.       5 (ZECD2) - DoPČ - pravidelný príjem, vznik poistenia 1.7.2018 - prihlásenie (bez výnimky) (3). 

4.       21 (ZECD2DPP) - DoPČ - pravidelný príjem, odhlásenie len dôchodkového poistenia vznik poistenia 
31.7.2018 - uplatnenie výnimky od nasledujúceho mesiaca (nie od začiatku dohody) (4). Viaže sa na príklad 3. 

5.       55 (ZECD2B) - DoPČ - pravidelný príjem, zánik poistenia (aj dohody ako takej) 31.8.2018 (5). Viaže sa na 
príklad 3 a 4. 

Kompletný zoznam zamestnancov, typov na dokumentoch, typov v XSD schéme a slovným popisom. 
Zelenou farbou sú vyznačené nové typy zamestnancov. 

1 – Zamestnanec pravidelný príjem (ZEC) 

2 – Zamestnanec nepravidelný príjem (ZECN) 

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem (ZECD1) 

33 – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD1B) 

31 – DoVP pravidelný príjem - výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD1V) 

4 – DoVP - nepravidelný príjem (ZECD1N) 

44 – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD1NB) 

41 – DoVP nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) 
(ZECD1NV) 

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem (ZECD2) 



55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD2B) 

51 – DoPČ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenia) (ZECD2V) 

6 – DoPČ – nepravidelný príjem (ZECD2N) 

66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD2NB) 

61 – DoPČ nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) 
(ZECD2NV) 

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem (ZECD3) 

71 – DoBPŠ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD3V) 

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem (ZECD3N) 

9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem (ZECD4)  

10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem (ZECD4N) 

11 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECDDPP)  

12 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECDDPN) 

13 – Dohoda do 31.12.2012 (ZECD) 

14 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1a. zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 15.12.2015 
(ZECDN) 

15 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013 – prihlásenie na povinné 
DP pri vzniku DP podľa § 20 ods. 5 zákona v znení účinnom od 01.11.2013 (ZECDNDP) 

16 – Zamestnanec, ktorému vzniklo povinné nemocenské poistenie, DP a poistenie v nezamestnanosti podľa § 
20 ods.4 zákona v znení účinnom od 01.11.2013 – prihlásenie na povinné poistenie (ZECDNNPDPPVN) 

17 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013 (ZECDNSDP) 

18 - Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1b. zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 15.12.2015 
(ZECNRO) 

19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD1DPP)  

20 – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD1DPN) 

21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD2DPP)  

22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD2DPN) 

 


