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COMPEKO , 2021



Miesto na stránke 

Sociálnej poisťovne, 

kde je možné prevziať 

CSV súbor, ktorý 

obsahuje IČPV.



Program sa nachádza v 

časti “Uzávierky“, 

“Špeciálne činnosti“.



V prvom kroku je potrebné 

dohľadať súbor s IČPV prebratý 

zo Sociálnej poisťovne. Vo vnútri 

poľa pomocou klávesy F2 alebo 

pomocou dohľadávacieho 

tlačidla. 





Úpné meno súboru sa prenesie 

do vstupného poľa a môže sa 

aktivovať služba “Prevzatie 

súboru IČPV“.





Zelenou farbou sú označené všetky 

záznamy zo súboru Sociálnej 

poisťovne, ktoré sú automaticky 

napárované na kmeňové údaje 

PER/SPP. Zároveň sú v stĺpci “AKT“ 

označené na ďalšie spracovanie.

Červenou farbou sú označené všetky 

nenapárované záznamy zo súboru 

Sociálnej poisťovne.



Výber iba napárovaných záznamov, z 

ktorých je možné automaticky prevziať 

IČPV do súborov PER/SPP.



Výber iba nenapárovaných 

záznamov, z ktorých nie je možné 

automaticky prevziať IČPV do 

súborov PER/SPP.



V ďalšom kroku je potrebné prevziať všetky 

automaticky napárované záznamy (zelené a 

označené) do súborov PER/SPP. Prevzatie 

znamená zápis IČPV do kmeňových súborov 

PER/SPP. Môže sa vykonať pri hore uvedených 

nastaveniach výberu záznamov, štandardne ako 

“Všetky záznamy“. Stĺpec IČPV kmeňových 

súborov PER/SPP je prázdny.







Pôvodne zelenou farbou označené 

záznamy zo súboru Sociálnej 

poisťovne sú biele. Zároveň sú v stĺpci 

“AKT“ odznačené na ďalšie 

spracovanie. Stĺpec IČPV kmeňových 

súborov PER/SPP obsahuje prevzaté 

a do kmeňových súborv PER/SPP 

zapísané hodnoty IČPV.



Výber iba prevzatých a napárovaných záznamov, z 

ktorých bolo IČPV prevzaté do súborov PER/SPP.



V ďalšom kroku je potrebné manuálne párovať všetky 

automaticky nenapárované záznamy (červené). Môže 

sa vykonať pri ľubovolnom nastavení výberu záznamov, 

štandardne ako “Všetky záznamy“. Stĺpec IČPV 

kmeňových súborov PER/SPP je pre červené záznamy 

prázdny.



1. Prehliadač obsahuje 

všetky automaticky 

nenapárované záznamy 

(červené). 

2. Prehliadač obsahuje zodpovedajúci 

záznam/záznamy zo súborov PER/SPP, 

ktoré sú napárované iba podľa rodného 

čísla. Pracovník 001026 má jeden 

pracovný pomer s označením „1“, teda 

zapísaný v súbore PER.

Manuálne 

párovanie 

aktívnych 

záznamov.



V dialógovom okne sa zobrazia rozdielne hodnoty údajov zo Sociálnej 

poisťovne a z kmeňových súborov PER/SPP. Záznamy sa párujú po 

jednom. V uvedenom prípade je to jednoduché, 1:1.



Záznam je označený na ďalšie 

spracovanie, v stĺpci IČPV 

kmeňových súborov je napárovaná 

hodnota IČPV. Zatiaľ nie je 

prevzatá do súborov PER/SPP, je 

iba napárovaná a pripravená na 

ďalšie spracovanie. 



1. Prehliadač obsahuje 

všetky automaticky 

nenapárované záznamy 

(červené). 

2. Prehliadač obsahuje zodpovedajúci 

záznam/záznamy zo súborov PER/SPP, 

ktoré sú napárované iba podľa rodného 

čísla. Pracovník 000690 má tri pracovné 

pomery s označením “1“,“2“ a “3“ , teda 

zapísané v súbore PER a SPP.



1. Postupne je potrebné napárovať údaje. Môžu sa líšiť v poliach  

“Kód PV“, “Nástup“ alebo “Výstup“. Je potrebné určiť zodpovedajúce 

záznamy a v prehliadačoch sa na ne nastaviť.

V dialógovom okne sa zobrazia rozdielne hodnoty údajov zo 

Sociálnej poisťovne a z kmeňových súborov PER/SPP.



Záznam je označený na ďalšie 

spracovanie, v stĺpci IČPV 

kmeňových súborov je napárovaná 

hodnota IČPV. Zatiaľ nie je 

prevzatá do súborov PER/SPP, je 

iba napárovaná a pripravená na 

ďalšie spracovanie. 



V dialógovom okne sa zobrazia rozdielne hodnoty údajov zo 

Sociálnej poisťovne a z kmeňových súborov PER/SPP.

2. Postupne je potrebné napárovať údaje. Môžu sa líšiť v poliach  

“Kód PV“, “Nástup“ alebo “Výstup“. Je potrebné určiť zodpovedajúce 

záznamy a v prehliadačoch sa na ne nastaviť.



Záznam je označený na ďalšie 

spracovanie, v stĺpci IČPV 

kmeňových súborov je napárovaná 

hodnota IČPV. Zatiaľ nie je 

prevzatá do súborov PER/SPP, je 

iba napárovaná a pripravená na 

ďalšie spracovanie. 



V dialógovom okne sa zobrazia rozdielne hodnoty údajov zo 

Sociálnej poisťovne a z kmeňových súborov PER/SPP.

3. Postupne je potrebné napárovať údaje. Môžu sa líšiť v poliach  

“Kód PV“, “Nástup“ alebo “Výstup“. Je potrebné určiť zodpovedajúce 

záznamy a v prehliadačoch sa na ne nastaviť.



Záznam je označený na ďalšie 

spracovanie, v stĺpci IČPV 

kmeňových súborov je napárovaná 

hodnota IČPV. Zatiaľ nie je 

prevzatá do súborov PER/SPP, je 

iba napárovaná a pripravená na 

ďalšie spracovanie. 



Všetky záznamy sú manuálne 

napárované označené na 

prevzatie IČPV do kmeňových 

súborov PER/SPP.





Protokol obahuje súpis kolíznych polí. 

Nezrovnalosti bude potrebné riešiť 

priamo v súboroch PER/SPP. Hodnoty 

IČPV sú zapísané do kmeňových dát.



Záznamy sú spracované a prehliadače sú 

prázdne.Nasleduje návrat na prvú záložku.



Manuálne napárované a spracované záznamy sú modré, pretože 

obsahujú údajové nezrovnalosti v poliach  “Kód PV“, “Nástup“ alebo 

“Výstup“. Sú v nich v šedej a bielej časti doplnené napárované údaje z 

kmeňových súborov PER/SPP.



Po výbere iba manuálne napárovaných 

záznamov je možné vytvoriť opisnú 

zostavu a postupne riešiť dátové kolízie 

v súboroch PER/SPP. V tomto prípade 

potrebujeme v súbore PER zmeniť 

hodnotu ZEC na hodnotu ZECN zo 

súboru Sociálnej poisťovne. 















Po úprave kmeňových dát .....



Párovacie údaje sú zhodné, 

pracovník 001026 je napárovaný a 

zodpovedajúci záznam je biely.



Pri výbere manuálne napárovaných dát sa zobrazí 

už iba pracovník 000690. Postupne je potrebné 

upraviť v súboroch PER/SPP údaje všetkých 

manuálne napárovaných pracovníkov.




