
Ako pripraviť a podať výkazy 
„Prvá pomoc PLUS“ 

od 2020/10

stav k 02.02.2021



Dáta pre nové COVID 
výkazy pripravíme v 

novej voľbe



Zvolíme si typ výkazu -
opatrenie

...a klikneme na „Výber 
zamestnancov“



Program automaticky 
prejde do režimu 

manuálneho výberu

Tu si môžeme vytlačiť kontrolný opis 
údajov vybraných zamestnancov



Zostava obsahuje 
údaje potrebné pre 
ten-ktorý typ výkazu



V tejto voľbe vytvoríme 
CSV súbor s dátami k 
danému typu výkazu



O jeho vytvorení 
dostaneme správu ...



Táto voľba slúži ako 
základná podpora k 

podaniu výkazu

Kliknutím sem sa dostanete 
k prezentácii, ktorú si práve 

prezeráte ...



Táto voľba aktivuje 
internetový prehliadač 

a nastaví stránku 
slovensko.sk

Tu sú údaje, ktoré budete 
potrebovať pre ručný zápis údajov 

výkazu (počet zamestnancov a 
celkový VZ pre SP)



Ak chceme vedieť, z 
ktorých MZL sa dáta 

pripravili ...



Parametre sú spoločné 
pre prvú aj druhú vlnu

Výpočet CCP je zhodný 
s výpočtom pre pásky



Ako podať výkazy 
„Prvá pomoc PLUS“ 

od 2020/10



Tu žiadne výkazy nie 
sú, tak tadiaľto to 

nepôjde



Musíme sa dostať na 
portál slovensko.sk

... a užitočné bude hneď 
sa prihlásiť (treba 
elektronický OP)



S elektronickým OP sa 
prihlásime tadiaľto



Do vyhľadávacieho 
okna napíšeme, ktorý 

výkaz hľadáme



Po stlačení „Hľadať“ sa zobrazí 
pár možností; vyberieme si 

podanie výkazu



Následne si vyberieme 
príslušný úrad 

(poskytovateľa služby)



... a zvolíme prechod 
na zvolenú službu ...



Na prvej stránke 
služby netreba nič 

vypĺňať



Na druhej stránke 
spravidla zvolíme 
„Nové podanie“



Na ďalšej stránke 
ručne vyplníme IČO a 

názov žiadateľa (firmy)



Na ďalšej stránke 
ručne vyplníme ďalšie 

údaje o firme



A na ďalšej stránke 
ručne vyplníme číslo 

dohody a mesiac



Na ďalšej stránke ručne vyplníme 
ďalšie údaje 

(tieto údaje sú zobrazené v info. okne v MZD)



a údaje o tržbách

Ak nechceme všetky údaje 
zamestnancov vypisovať 
ručne, zaklikneme „Áno“



Vtedy sa otvorí ďalšie 
okno na import súboru 

CSV



Pre zápis mena súboru stačí 
stlačiť ctrl+V



Potom už stačí stlačiť 
„Import CSV“



Importom sa prenesú 
do zoznamu 

zamestnancov



Následne môžeme 
pripravené dáta 

skontrolovať





...a po kontrole 
podpísať a odoslať



Na záver sa 
nezabudnite odhlásiť




