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Všeobecné novinky v 20.04/ v module MZDY 
 

 

 

IČPV (Identifikačné číslo právneho vzťahu) 
 

• IČPV je zložené z 12 miestneho čísla - napríklad: 000717770777 

• IČPV bude pridelené po spracovaní RLZEC/RLFO typu Prihláška všetkým právnym 

vzťahom, ktoré vzniknú od 1.1.2021. Spôsob zistenia a zobrazenia IČPV je popísaný 

nižšie 

• IČPV je jedinečné číslo pridelené konkrétnemu právnemu vzťahu po úspešnom 

spracovaní RLZEC/RLFO typu Prihláška za dané rodné číslo, typ zamestnanca 

a variabilný symbol zamestnávateľa 

• už raz pridelené IČPV nie je možné prideliť inému právnemu vzťahu (nie je možné ho 

prenášať) 

• Pozor !  Ak je spracovaný RLZEC typu Prihláška a následne spracovaný RLZEC typu 

Zrušenie prihlásenia (napríklad zamestnanec nenastúpil v daný deň do zamestnania) 

a nakoniec je spracovaný znovu RLZEC typu Prihláška (zamestnanec nastúpil v iný 

deň), pričom išlo o jednu „zamýšľanú pracovnú zmluvu“, tak prvýkrát pridelené IČPV sa 

ruší a prideľuje sa ďalšie IČPV po druhom spracovaním RLZEC. 

• IČPV bude povinné uvádzať najskôr od dátumu začiatku zobrazovania IČPV 

v e-službách Sociálnej poisťovne (ďalej SES). Dátum oznámi Sociálna poisťovňa 

dodatočne, zamestnávateľ bude informovaný oznámením na stránkach SES (alebo 

zaslaním správy v SES, budú použité všetky dostupné oznamovacie prostriedky). Od 

tohto oznámenia dátumu začiatku zobrazovania OČPV sa bude IČPV uvádzať v týchto 

dokumentoch: 

o RLZEC typu zmena, prerušenie, odhláška, zrušenie prihlásenia a to pre 

všetky typy zamestnancov 

o RLZEC typu Prihláška, ale pozor! len v prípade typov zamestnancov 11, 12, 

15, 16, 19, 20, 21 a 22, kedy sa Prihláškou NEZAKLADÁ nový právny 

vzťah, ale sa vykonáva úkon, ktorý sa vzťahuje k už existujúcemu 

právnemu vzťahu. Pre ostatné typy zamestnancov sa v RLZEC typu 

Prihláška IČPV NEUVÁDZA, lebo IČPV ešte len bude generované na 

základe úspešného spracovania RLZEC typu Prihláška. 

o Mesačný výkaz (od obdobia 01/2021 a vyššie) na každom riadku prílohy 

o Výkaz poistného a príspevkov (od obdobia 01/2021 a vyššie a to pre riadky 

prílohy výkazu od obdobia 01/2021 a vyššie na každom riadku prílohy). 

V tzv. prechodnom období (do dátumu začiatku zobrazovania IČPV) sa 

IČPV nebude uvádzať! 



AURUS s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava, SR, tel.: +421 2-443 738 93, aurus@aurus.sk, www.aurus.sk 

 

• jednotlivé pridelené IČPV nebudú špeciálne oznamované formou „listu“ (papierovou 

alebo elektronickou formou) zamestnávateľom, ktorí so Sociálnou poisťovňou 

komunikujú elektronicky, tzn. využívajú SES.  

 

IČPV bude možné získať 2 spôsobmi: 

• „k nahliadnutiu“ - v menu „Register“ a po úspešnom spracovaním RLFO typu Prihláška 

v menu „Prehľad - Registračný list fyzickej osoby“ 

• „na stiahnutie do súboru“ - v menu „Register“ po stlačení tlačidla, ktoré vygeneruje 

csv súbor, ktorý sa naimportuje v module MZDY a doplní do kmeňového súboru 

pracovníkov IČPV z csv súboru. Tento spôsob pribudne neskôr v niektorej z ďalších 

verzií. 

 

Sociálna poisťovňa odporúča preverovať (získavať) IČPV a importovať ho do softvérového 

vybavenia zamestnávateľa pred každou akciou, kedy je IČPV povinné uvádzať, no najmä: 

 

• pred zaslaním Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov 

• - pred zaslaním RLFO typu Odhláška 

 

Dôvodom je zabezpečenie aktuálneho stavu IČPV najmä pred zaslaním Mesačného 

výkazu a Výkazu poistného a príspevkov. 

 

Totiž v priebehu mesiaca môže byť zamestnanec prihlásený, zrušený, znovu prihlásený 

(dôvody sú rôzne) alebo prihlásený dva krát, raz zrušený (druhý krát omylom prihlásený) a 

ak si zamestnávateľ nesprávne zachytí do softvérového vybavenia aktuálne platné IČPV 

počas spomenutých úkonov, bude mať zbytočnú chybu v Mesačnom výkaze/Výkaze 

poistného a príspevkov/RLZEC tieto nebudú spracované. 

 

• okrem vyššie uvedených informácií máte niektoré informácie na stránke Sociálnej 

poisťovne: 

https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelom-pribudne-povinnost-uvadzat-

identifikacne-cislo-pravneho-vztahu/48411s69122c 

https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnancom-a-zamestnavatelom-sa-od-noveho-

roka-zjednodusia-niektore-povinnosti/48411s69133c . 

 
 

 

 

 

 

v Bratislave 1.1.2021 

 


