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METODICKÉ USMERNENIE TÝKAJÚCE SA MODULU M02 MZDY  

ČÍSLO 8/2023  
VERIFIKÁCIA A KONTROLA MIGROVANÝCH DÁT DO INFOTYPU 0621 

DÔCHODKY/POSTIHNUTIA/PRÍSPEVKY PO OSTREJ MIGRÁCII Z PÔVODNÉHO EKONOMICKÉHO 
SYSTÉMU DO CENTRÁLNEHO EKONOMICKÉHO SYSTÉMU 

 

Organizácia pristupujúca do Centrálneho ekonomického systému (CES) má prístup do 
produktívneho prostredia CES s účinnosťou od 2.1.2023. Prvou úlohou mzdára po prihlásení sa do 
produktívneho prostredia CES, je verifikovať a skontrolovať mzdové dáta extrahované a následne 
migrované z pôvodného ekonomického systému do CES. Správnosť migrovaných mzdových dát 
odporúčame verifikovať a kontrolovať po jednotlivých mzdárskych Infotypoch. 

Infotyp 0621 Dôchodky/Postihnutia/Príspevky sa používa na evidenciu dôchodkov a zdravotného 
postihnutia, vybraných dôvodov zmien na zdravotné poistenie, dôchodkových dávok vstupujúcich do 
výpočtu exekučnej zrážky, na evidenciu vylúčenej doby z dôvodu starostlivosti o dieťa na sociálne 
poistenie a v prípade súbežných pomerov na evidenciu poberania dávky materské a ošetrovné 
z dôvodu vylúčenia povinnosti platiť sociálne poistenie na všetkých spojených osobných číslach a tiež 
na zohľadnenie špeciálnych prípadov, akými sú napríklad zvýšený nárok na dovolenku v súvislosti so 
starostlivosťou o dieťa či zohľadnenie počtu detí z Infotypu 0002 Osobné dáta pre dôchodkový vek 
muža. 

 
Pri verifikácii a kontrole dát v tomto Infotype je dôležité: 

 skontrolovať, či všetky polia, ktoré boli vyplnené v pôvodnom ekonomickom systéme, 
sú správne vyplnené aj v CES a prípadné chyby hneď aj opraviť, 

 zadať mzdové dáta do polí, ktoré boli vyplnené v pôvodnom ekonomickom systéme 
a v CES ostali po migrácii dát nevyplnené. 

 

Úlohou mzdára je verifikovať a skontrolovať všetky polia Infotypu 0621 
Dôchodky/Postihnutia/Príspevky, ktoré by mali byť z pôvodného ekonomického systému do CES 
plnohodnotne zmigrované. Zamestnanec môže mať v Infotype založených aj viacero záznamov, pričom 
každému dôchodku alebo postihnutiu zodpovedá práve jeden záznam. Osobitnú pozornosť pri 
kontrole odporúčame venovať poliam: 

 Platné, ktoré definuje platnosť dát v čase (od – do). Dátum začiatku platnosti 
dôchodku/postihnutia/príspevku. Ak nie je určený dátum konca platnosti záznamu, je 
potrebné zadať dátum 31.12.9999. Pre materskú a rodičovskú dovolenku je potrebné zadať 
konkrétny dátum. 

 Subtyp, v prípade, že mal zamestnanec založených v pôvodnom ekonomickom systéme 
viacero subtypov, je potrebné skontrolovať, či sú jednotlivé subtypy založené aj v CES a to 
vrátane zodpovedajúcich dát založených pre každý subtyp. Nakoľko sa s účinnosťou od 
01.01.2023 nebudú používať v rámci subtypu „7 Vylúčená doba pre SP“ druhy „MD materské 
(poberanie dávky)“ a „OC OČR vylúčená doba“, je potrebné ich s účinnosťou od 01.01.2023 
vymazať. Možnosť uplatnenia vylúčenej doby na sociálne poistenie sa s účinnosťou od 
01.01.2023 posudzuje z každého pomeru osobitne (bližšie popísané v samostatnom 
metodickom usmerní a používateľskej príručke). 

 Druh dôchodku/postihnutia/príspevku, v prípade, že mal zamestnanec založených 
v pôvodnom ekonomickom systéme viacero druhov dôchodkov/postihnutí/príspevkov, je 
potrebné skontrolovať, či sú jednotlivé druhy založené aj v CES a to vrátane zodpovedajúcich 
dát založených pre každý druh. 
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 Dátum priznania dôchodku (Dátum priz.dôchodku), pole určené na evidovanie dátumu 
priznania dôchodku. 

 Dátum zahájenia vyplácania dôchodku (Dátum zaháj.vyplác.), pole určené na evidovanie 
dátumu zahájenia vyplácania dôchodku. 

 Dátum rozhodnutia o priznaní dôchodku (Dátum rozhodnutia), pole je nutné vypĺňať pre 
správny výpočet sociálneho poistenia dôchodcov. V prípade ak dátum rozhodnutia nie je 
vyplnený, pre Sociálnu poisťovňu je dôchodok vyhodnotený ako nerelevantný. 

 Číslo rozhodnutia, pole určené na evidovanie čísla rozhodnutia o priznaní dôchodku. 

 Orgán vyplácania dôchodku (Orgán vypl.dôchodok), pole určuje organizáciu, ktorá vypláca 
zamestnancovi dôchodok. Hodnota poľa sa vyberá z číselníka. 

 Výška dôchodku, pole definuje výšku dôchodku v eurách. 

 

Verifikáciu a kontrolu dát odporúčame vykonať prostredníctvom nástroja Query, prostredníctvom 
štandardných zostáv, ale predovšetkým cez transakciu PA30 Údržba personálnych kmeňových dát 
priamo v Infotype 0621 Dôchodky/Postihnutia/Príspevky. V prípade, že by chcel mzdár vykonať 
vizuálnu kontrolu zmigrovaných dát porovnávaním výplatných pások za mesiace december 2022 
a január 2023, neodporúčame tento postup, nakoľko nebude tento spôsob kontroly možný. Spustenie 
simulácie zúčtovania miezd za január 2023 a kontrola cez zobrazenie výplatnej pásky na obrazovke, nie 
je možná z dôvodu prebiehajúcej kontroly a opravy ešte decembrových mzdových dát v CES. Spustenie 
simulácií bude možné až po vizuálnej kontrole a oprave dát odporúčaným postupom. 

V prípade, že mzdár zadával dáta do Infotypu 0621 Dôchodky/Postihnutia/Príspevky po extrakcii 
dát (po 20.12.2022) z pôvodného ekonomického systému do CES, a teda nemohli byť tieto dáta do CES 
migrované, založí mzdár tieto dáta manuálne aj do CES. 

Na kontrolu prenesených / neprenesených záznamov z pôvodného ekonomického systému, sú 
zároveň vytvorené aj nové transakcie, ktorých používanie je popísané v používateľskej príručke 
dostupnej tu. 

 

Mzdové údaje z pôvodného ekonomického systému by mali byť do CES plnohodnotne 
zmigrované. V prípade chýbajúcich alebo nesprávne zmigrovaných dát, je potrebné chyby hneď 
opraviť. 

 

https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_hr_kontrola-po-migraciach-moduly-m01-m03-v01.pdf

