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Legislatívny rámec

Vedenie a predkladanie evidencie

◼ Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ukladá 
zamestnávateľom povinnosť v oblasti dôchodkového poistenia

◆ Viesť o zamestnancoch evidenciu

◆ Predložiť túto evidenciu pobočke SP v lehote

⧫ Do troch dní od uplatnenia nároku na dávku (dôchodok)

⧫ Do troch dní od skončenia pracovného pomeru

◼ Evidencia (nie ELDP) sa vedie po celé obdobie trvania poistenia

◼ Obsah evidencie je stanovený v §232 ods.2 zákona 461/2003



Legislatívny rámec

ELDP a eELDP

◼ Uvedené povinnosti zamestnávateľ plní na základe §231 ods.2 
zákona 461/2003 formou, ktorú určí SP. 

◼ Určenou formou do 31.12.2015 bolo tlačivo ELDP

◼ Do 30.6.2016 bolo možné použiť ELDP alebo eELDP

◼ Od 1.7.2016 pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 
20 bola povinnosť používať eELDP

◼ Od 1.1.2017 je povinnosť používať výhradne eELDP platná pre 
všetkých zamestnávateľov

◼ SP môže v závažných prípadoch udeliť výnimku.



Obsah eELDP

◼ Detailný a aktuálny popis požiadaviek SP na obsah 

eELDP je možné nájsť na stránke SP (napr. 

http://www.socpoist.sk/ext_dok-27042016---eldp---mu---01012016/61551c )

◼ Dôležitými požiadavkami sú:
◆ eELDP sa vyhotovuje za každý poistný vzťah samostatne

◆ eELDP musí obsahovať údaje za celú dobu trvania poistenia, teda aj pred 1.1.2004

◆ V eELDP musia byť rozdelené doby do dosiahnutia dôchodkového veku a po dosiahnutí

◆ Ak poistenie trvá v čase vyhotovenia eELDP, tak sa neuvádza dátum skončenia poistenia, 

ale zaškrtne sa údaj „trvá“

◆ Údaje o VZ počas vylúčiteľnej doby sa neuvádzajú za zamestnancov narodených po 

31.12.1984

◆ RD sa uvádza iba do 30.6.2005

http://www.socpoist.sk/ext_dok-27042016---eldp---mu---01012016/61551c


Realizácia eELDP v programe 



Schéma spracovania eELDP

Archívne kmeňové údaje 

Od r.2004

Archívne výpočtové súbory

Od r.2004

Archív údajov ELDP

Za ľubovoľné obdobia
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Pracovné údaje
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Manuálny zápis údajov do

Archívnych dát ELDP



Realizácia eELDP v programe

◼ Základnými princípmi pre spracovanie a podanie 

eELDP v programe MZDY sú:
◆ Program vie zostaviť údaje pre tlač ELDP alebo podanie eELDP z archivovaných 

kmeňových údajov a vypočítaných miezd a to z období, v ktorých sa program aktívne 

využíval po januári 2004

◆ Potrebné údaje z iných období je možné zadať manuálne (alebo načítať z iných vhodných 

zdrojov) do súboru archívnych dát pre ELDP. Tieto sa potom pri zostavovaní eELDP 

použijú tak, aby vznikol jeden súbor eELDP vhodný na priame podanie na portáli SP

◆ Ak je potrebné upraviť niektoré údaje vypočítané automaticky, je možné správnu hodnotu 

zapísať do súboru archívnych údajov pre ELDP. Tento záznam potom pri zostavovaní 

eELDP nahradí záznam, ktorý vznikne automaticky.

◆ Súbor archívnych údajov je možné aj priebežne (raz za rok) napĺňať automaticky 

pripravenými údajmi a tie prípadne korigovať. Takto pripravené údaje potom môžu 

pomôcť pri ľahšom zostavení eELDP v budúcich rokoch.



Práca s ELDP a eELDP je vo 

voľbe 

„Nepravidelné spracovanie“



Zadať môžeme aj 

staršie obdobia, ale 

program spracuje dáta 

iba od r.2004





Ak má zamestnanec viac 

poistných vzťahov, 

môžeme určiť, ktoré PV 

chceme spracovať

Tiež určíme, ako má 

program pracovať s 

archívnymi údajmi pre 

ELDP



Príprava údajov

◼ V rámci výpočtu a prípravy údajov pre eELDP program vykoná nasledovné:

◆ Z kmeňových dát požadovaných období si vyberie základné údaje zamestnanca a 

pre každý pracovný vzťah dátum vzniku a ukončenia PV

◆ Pre každý dátum vzniku sa potom vytvorí samostatný identifikátor poistného 

vzťahu (A,B,C,D,....) a v závere sa za každý poistný vzťah vytvorí samostatný 

eELDP

◆ Ku každému poistnému vzťahu sa z výpočtových súborov požadovaných období 

prevezmú údaje o započítanej dobe, vylúčiteľných dobách, dobách MD, RD, 

prerušeniach poistenia, a vymeriavacích základoch

◆ Program údaje pospája prípadne porozdeľuje do intervalov tak, aby z nich už 

bolo možné priamo vytvoriť eELDP (pri RD zohľadňuje dátum 30.6.2005, 

zohľadňuje dátum dosiahnutia dôchodkového veku, ...)

◆ Podľa požiadavky na doplnenie / Prevzatie archívnych údajov program doplní 

záznamy zo súboru archívnych údajov, prípadne záznamami archívnych údajov 

nahradí niektoré pripravené záznamy.



Ak niektoré dáta 

chýbajú, výpočet sa 

môže zrealizovať aj 

bez nich





V pripravených dátach môžeme 

vykonať opravy, zapísať staršie 

dáta (napr. spred roka 2004), 

rozdeliť riadky, .....



Upraviť môžeme aj pripravený 

XML súbor s údajmi eELDP





Pripravený XML súbor 

môžeme hneď podať







Práca s archívnymi údajmi

◼ Archívne údaje pre ELDP môžeme získať:

◆ Priamym manuálnym zápisom

◆ Importom z CSV súboru

◆ Zápisom z procesu zostavenia podkladov pre ELDP alebo eELDP

◼ Archívne údaje sa môžu použiť pri zostavovaní ELDP alebo eELDP takto:

◆ Doplnenie

⧫ Pri zostavovaní ELDP alebo eELDP sa z archívnych údajov doplnia do 

ELDP / eELDP záznamy tých rokov, ktoré sa pri automatickom zostavovaní 

nevytvorili  (pre každý poistný vzťah samostatne)

◆ Pridanie

⧫ Pri zostavovaní ELDP alebo eELDP sa z archívnych údajov prevezmú do 

ELDP / eELDP všetky záznamy; záznamy tých rokov, ktoré sa pri 

automatickom zostavovaní vytvorili a súčasne sú aj v archívnych dátach, sa 

prepíšu záznamami z archívnych dát  (pre každý poistný vzťah samostatne)





Súbor archívnych údajov ELDP obsahuje údaje 

potrebné pre zostavenie eELDP



Pri zápise / aktualizácii sa vykonávajú 

základné logické kontroly dát





Príklad súboru vhodného na 

import dát



Dáta doplnené importom ....



Príklad použitia archívnych dát

◼ V príklade zostavíme podklad per eELDP pre pracovníka 001044 z údajov z období 

2016/01 – 2017/01

◼ Pri zostavovaní dáme požiadavku na doplnenie záznamov zo súboru archívnych dát 

(pre daného pracovníka je v tomto súbore záznam pre rok 2015, ten sa doplní)



Obdobia, ktoré treba 

spracovať



Tento záznam bol doplnený z 

archívu



Tieto záznamy pripravil 

program z dát MZD



Problémy

◼ eELDP nie je možné podávať „po častiach“, ale podáva sa až keď treba za celé obdobie trvania 

poistenia. Údaje, ku ktorým sa program nedostane, je potrebné pri vytvorení eELDP dopísať 

„manuálne“ (napr. údaje spred roka 2004, údaje z iného programu, ak došlo k výmene programu 

na spracovanie miezd v priebehu trvania poistenia, ...) – tu je užitočnou pomôckou súbor 

archívnych údajov pre ELDP.

◼ Lehota na podanie eELDP pri opakujúcich sa dohodách nie je úplne jasná.

◼ Spôsob rozdelenia VZ v mesiaci, v ktorom sa súčasne vyskytne viac prerušení a aj zlomových 

dátumov (dosiahnutie dôchodkového veku), nie je jasne definovaný a zostáva skôr na „zdravom 

rozume“. Programovo sa takéto prípady riešia rovnomerným rozpočítaním mesačného príjmu na 

jednotlivé kalendárne dni a následne sa započítajú do jednotlivých intervalov trvania poistenia.




