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Hromadné oznámenia na ZP od 1.10.2021 

Nemoc od 01.10.2021 

Začiatok PN HOZ na ZP vždy Kód 1O Z 

Koniec PN HOZ na ZP sa dáva len vtedy ak: 

• PN trvala len 10 kalendárnych dní, čiže doba, kedy mu bola vyplácaná náhrada príjmu 

• PN trvá aj dlhšie, ale len u zamestnancov, ktorí sú evidovaní s úľavou pre dlhodobo 

nezamestnaní typ RLFO číslo 14,15,16,17 

PN, ktorá vznikla pred 1.10.2021 a trvá maximálne 10 kalendárnych dní - ukončenie sa posiela. 

• PN od 22.9.2021 do 01.10.2021 PN trvá 10 kalendárnych dní a vypláca sa náhrada príjmu- 

posiela sa HOZ aj začiatok 1O Z 022.9.2021 a aj koniec 1O K 01.10.2021 

• PN od 22.9.2021 do 10.10.2021 trvá viac ako 10 kalendárnych dní posiela sa HOZ začiatok 1O 

Z 22.9.2021 koniec sa neposiela. 

• PN od 22.9.2021 do 10.10.2021 trvá viac ako 10 kalendárnych dní, ale pracovný pomer skončil 

05.10.2021 posiela sa začiatok 1O Z 22.9.2021, koniec PN sa neposiela, posiela sa len koniec  

PP 2 K 05.10.2021. 

• PN od 22.9.2021 do 01.10.2021 a koniec pracovného pomeru 01.10.2021, posiela sa začiatok PN 

1O Z 22.9.2021, koniec PN 1O K  01.10.2021 a koniec PP 2 K 01.10.2021 

• Od 01.10.2021 PN /covid/ Neprítomnosť: Nemoc bez náhrady príjmu - túto PN celú platí 

sociálna poisťovňa, takže od 01.10.2021 sa HOZ ani začiatok a ani koniec PN neposiela. 

Materská dovolenka od 01.10.2021 

Materská dovolenka od 01.10.2021 sa na ZP neoznamuje, čiže HOZ sa nevytvára. 

• Zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku od 15.10.2021, má nárok na materské. 

Zamestnávateľ túto skutočnosť do ZP nijako neoznamuje. 

• Zamestnanec (otec) nastupuje na rodičovskú dovolenku a bude poberať materské od 

15.10.2021. Zamestnávateľ túto skutočnosť do ZP nijako neoznamuje. 

Rodičovská dovolenky od 01.10.2021 

• Zamestnankyňa končí materskú dovolenku a poberanie materského do 14.10.2021, od 

15.10.2021 nastupuje na rodičovskú dovolenku. Zamestnávateľ do ZP oznámi len začiatok 

rodičovskej dovolenky, ktorý sa oznamuje kódom 2 K 14.10.2021. 

• Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.10.2021 a nastupuje do práce. Zamestnávateľ 

do ZP oznámi koniec rodičovskej dovolenky, ktorý oznamuje kódom 2 Z 20.10.2021 
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Ošetrovné od 01.10.2021 

Ošetrovné  od 01.10.2021 sa na ZP neoznamuje, čiže HOZ sa nevytvára. 

Zamestnanec s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných od 01.10.2021 

• Zamestnanec s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných má PN od 20.10.2021 do 

01.02.2022. Zamestnávateľ posiela HOZ na ZP aj začiatok kódom 1O Z 20.10.2021 a aj koniec 

kódom 1O K 01.02.2022, pri týchto zamestnancoch sa nič nemení. 

• Je pravdepodobné, že medzitým bude potrebné oznámiť ukončenie odvodovej úľavy pre 

dlhodobo nezamestnaných kódom 1W K 31.12.2021, odvodová úľava končí zo zákona pre 

všetkých.  

 

 


