
SP - RLFO 
1

ZP - Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch 
2

PN max. 10 dní - oznamuje sa "1O Z" a "1O K"

PN viac ako 10 dní - oznamuje sa "1O Z" a "1O K" sa 

neoznamuje

cez Zmeny platiteľa zdrav.poist.

Kód "1O Z/1O K"

Lehota: do konca mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom vznikla/skončila PN

Typ RLFO: Prerušenie - Dátum vzniku 

prerušenia/Dátum zániku prerušenia

Dôvod prerušenia: "8"                                                                                

Lehota: do 8 kalendárnych dní                               

pri ePN sa neoznamuje

Typ RLFO: Prerušenie - Dátum vzniku 

prerušenia/Dátum zániku prerušenia

Dôvod prerušenia: "13"                                                                                

Lehota: do 8 kalendárnych dní

pri ePN sa neoznamuje

Typ RLFO: Prerušenie - Dátum vzniku 

prerušenia/Dátum zániku prerušenia

Dôvod prerušenia: "4"                                                                                

Lehota: do 8 kalendárnych dní

Typ RLFO: Prerušenie - Dátum vzniku 

prerušenia/Dátum zániku prerušenia

Dôvod prerušenia: "12"                                                                                

Lehota: do 8 kalendárnych dní

Personalistika / Pracovné pomery / Pracovný pomer 

/ Vyňatie MD 
3

Personalistika / Pracovné pomery / Poberanie dávok / 

materské 
3

neoznamuje sa  neoznamuje sa

Personalistika / Pracovné pomery / Pracovný pomer 

/ Vyňatie MD 
3

Personalistika / Pracovné pomery / Poberanie dávok / 

rodičovský príspevok alebo bez dávky 
3

 neoznamuje sa

cez Odhláška do ZP odhlásiť zamestnanca posledným 

dňom poberania dávky materské

Kód "2 K"

Lehota: do 8 kalendárnych dní                                                                            
Personalistika / Pracovné pomery / Pracovný pomer 

/ Vyňatie OD 
3

Personalistika / Pracovné pomery / Poberanie dávok / 

materské 
3

neoznamuje sa  neoznamuje sa

Personalistika / Pracovné pomery / Pracovný pomer 

/ Vyňatie OD 
3

Personalistika / Pracovné pomery / Poberanie dávok / 

rodičovský príspevok alebo bez dávky
3

Personalistika / Pracovné pomery / Vyňatie Nemoc po 52. týždni 
3
 a na základe zložky mzdy vo výplate

3

Dlhodobá OČR                                                                  

od 91. kalendárneho dňa 

Personalistika / Evidencia neprítomnosti, resp. na základe zložky mzdy vo výplate 
3

 neoznamuje sa                       

 neoznamuje sa                          

 neoznamuje sa

 neoznamuje sa                           

 neoznamuje sa

Mimoriadna OČR počas          

COVID 19

Personalistika / Evidencia neprítomnosti, resp. na základe zložky mzdy vo výplate 
3

neoznamuje sa 

Krátkodobá OČR                                                                  

od 15. kalendárneho dňa 

PN                                                             

po 52. týždni s predĺženým 

podporným obdobím počas 

krízovej situácie  neoznamuje sa 

neoznamuje sa 

Personalistika / Evidencia neprítomnosti, resp. na základe zložky mzdy vo výplate 
3

Dlhodobá OČR                                                                 

do 90 kalendárnych dní

Personalistika / Evidencia neprítomnosti, resp. na základe zložky mzdy vo výplate 
3

neoznamuje sa 

Materská dovolenka 

bez poberania dávky materské

Otcovská dovolenka

bez poberania dávky materské

Otcovská dovolenka

s poberaním dávky materské

Personalistika / Evidencia neprítomnosti, resp. na základe zložky mzdy vo výplate 
3

Personalistika / Pracovné pomery / Vyňatie Nemoc po 52. týždni 
3

PN a karanténna PN (počas 

COVID 19)⁷                                                         

do 52 týždňov             neoznamuje sa

PN                                                             

po 52. týždni  neoznamuje sa 

Personalistika / Evidencia neprítomnosti, resp. na základe zložky mzdy vo výplate 
3

Materská dovolenka

Krátkodobá OČR                                                                 

do 14 kalendárnych dní

Oznamovacia povinnosť voči SP a ZP od 1. 11. 2022



neoznamuje sa 

cez Odhláška do ZP odhlásiť zamestnanca posledným 

dňom poberania dávky materské

Kód "2 K"

Lehota: do 8 kalendárnych dní                                                                            

Personalistika / Pracovné pomery / Pracovný pomer 

/ Vyňatie RD 
3

Personalistika / Pracovné pomery / Poberanie dávok / 

rodičovský príspevok alebo bez dávky
3

cez Odhláška do ZP odhlásiť zamestnanca posledným 

dňom poberania dávky materské

Kód "2 K"                                                              

Lehota: do 8 kalendárnych dní

poberanie rodičovského príspevku  - "1C"                                

sa neoznamuje 
8                                                   

Personalistika / Pracovné pomery / Pracovný pomer 

/ Vyňatie RD 
3

Personalistika / Pracovné pomery / Poberanie dávok / 

materské 
3

neoznamuje sa  neoznamuje sa

cez Zmeny platiteľa zdrav.poist.                                                                                                                                            

Kód  "2 Z/2 K" 
6                                                                               

Lehota: do 8 pracovných dníLehota: do 8 pracovných dní

Kód "2P Z/2P K" 
6

Lehota: do 8 pracovných dní

Typ RL FO: Prerušenie - Dátum vzniku 

prerušenia/Dátum zániku prerušenia 

cez Zmeny platiteľa zdrav.poist                                               

Kód "2N Z/2N K"    

Dôvod prerušenia: "1", ak sa použie ZM A30  "3"                                                                               

Lehota: do 8 kalendárnych dní

Lehota: do konca mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom začalo/skončilo neplatené voľno 

alebo absencia

 neoznamuje sa

cez Zmeny platiteľa zdrav.poist                                               

Kód "2S Z/2S K"                                                         

Lehota: do 8 kalendárnych dní 

Personalistika / Pracovné pomery / Vyňatie 

Uvoľnenie k výkonu verejnej funkcie 
3

Personalistika / Zdravotné poistenie / Vznik a zánik ZP 
3

Typ RLFO: Prerušenie - Dátum vzniku 

prerušenia/Dátum zániku prerušenia               

Dôvod prerušenia: "2"                                            

Lehota: do 8 kalendárnych dní

cez Odhláška do ZP odhlásiť zamestnanca posledným 

dňom pred vyňatím

Kód "2 K"                                                               

Lehota: do 8 kalendárnych dní

Personalistika / Pracovné pomery / Vyňatie 

Vyšetrovacia väzba a výkon trestu 
3

Personalistika / Zdravotné poistenie / Vznik a zánik ZP 
3

Typ RLFO: Prerušenie - Dátum vzniku 

prerušenia/Dátum zániku prerušenia              

Dôvod prerušenia: "5"                                 

Lehota: do 8 kalendárnych dní

cez Odhláška do ZP odhlásiť zamestnanca posledným 

dňom pred vyňatím

Kód "2 K"                                                               

Lehota: do 8 kalendárnych dní

3  Zadanie v programe.

Uvoľnenie k výkonu verejnej 

funkcie

⁷ Platí pre karanténnu PN so vznikom od 1. 12. 2021 a neskôr

Neplatené voľno/absencia 

(celodenná neprítomnosť v 

práci)

Personalistika / Evidencia neprítomnosti 
4
 , resp. na základe zložky mzdy A15, A20, A30 vo výplate 

3

Typ RL FO: Prerušenie - Dátum vzniku 

prerušenia/Dátum zániku prerušenia        

Dôvod prerušenia: "6"                                                                                                            

Rodičovská dovolenka 

s poberaním dávky materské

Otcovská dovolenka

bez poberania dávky materské

5  Zasiela sa bežný RLFO pri nástupe na hlavný pracovný pomer.

8 Neoznamuje sa od 1.10.2021

Účasť na zákonnom štrajku

Výpočet miezd / Zložky mzdy / Pridanie zložky mzdy A40 
3

1  Registračný list fyzickej osoby vytvoríte cez Tlač - Tlač - Oznamovacia povinnosť - Sociálna poisťovňa - Registračný list fyzickej osoby  alebo cez Exporty - 

Sociálna poisťovňa - Registračné listy FO.

2  Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa  vytvoríte cez Tlač - Tlač - Oznamovacia povinnosť - Zdravotné poisťovne - Podklady pre 

prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP alebo cez Exporty - Zdravotné poisťovne - Oznámenia do ZP.

4  Zadanie v programe v zostave Profesionál.

Vyšetrovacia väzba a výkon 

trestu

6  Zasiela sa, ak hlavný pracovný pomer a iný pracovný vzťah (spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah) vznikajú rovnakým dňom.

Vznik a zánik hlavného 

pracovného pomeru 

zamestnanca počas trvania 

iného právneho vzťahu - 

spoločník, štatutár, iný pracovný 

vzťah

Lehota: najneskôr pred začatím výkonu 

práce/do 8 dní po zániku pracovnoprávneho 

vzťahu

Typ RL FO: Priláška/Odhláška - Dátum vzniku 

poistenia/Dátum zániku poistenia
5                                                                                                                  

Personalistika / Pracovné pomery 
3

Rodičovská dovolenka


