
 

 

Zamestnávatelia online (ZP Dôvera) 

 

Ide o službu Elektronickej pobočky zdravotnej poisťovne Dôvera, zapracovanú do 

programu basic.sk. Táto služba priamo prepojí program basic.sk s dátami 

zdravotnej poisťovne bez zbytočných klikov, Grid kariet a prihlásení do 

Elektronickej pobočky.  

Umožňuje overiť si a skontrolovať údaje o zamestnancoch týkajúce sa 

zdravotného poistenia ešte pred odoslaním mesačného výkazu a hromadného 

oznámenia.  

Prínosy novej služby: 

• Hromadné oznámenia si môžete otestovať skôr, ako ich pošlete do poisťovne, 

navyše cez viac kontrol, ako to bolo doteraz možné cez Elektronickú pobočku. 

Kontrola prebieha voči aktuálnym dátam, tak ako sa kontrolujú už reálne zaslané 

výkazy a oznámenia. Výsledkom kontroly je zrozumiteľne popísaný zoznam chýb, 

ktoré treba opraviť pred finálnym odoslaním oznámenia do Dôvery. Toto 

testovanie môžete vykonať kedykoľvek počas mesiaca a opakovať ho bez 

obmedzenia, až kým nebude výsledok bezchybný. 

• Otestované a správne hromadné oznámenie sa odošle priamo z počítača, bez 

nutnosti generovania a ukladania súborov niekam na plochu počítača a 

následného odoslania cez Elektronickú pobočku. 

• Rovnakým spôsobom sa dajú otestovať a odoslať aj mesačné výkazy. 

• Overením odvodovej odpočítateľnej položky, skôr než si ju zamestnanec uplatní, 

predídete chybám a častým následným stornám, ktoré sú spojené so spätnou 

opravou. 

• Overením poistenca, resp. zamestnanca získate aktuálnu informáciu o tom, či je 

nový alebo súčasný zamestnanec poistencom ZP Dôvera. 

• Poskytujeme aj zoznam všetkých zamestnancov zamestnávateľa poistených v 

Dôvere s určením ich hlavných kategórií (zamestnanec, dohodár) tak, ako sú 

evidovaní v informačnom systéme Dôvery. 

• Získate aktuálny prehľad o stave účtu zamestnávateľa a jedným klikom sa 

dostanete do Elektronickej pobočky k podrobným členeniam po mesiacoch, 

basic.sk 



vrátane možnosti reklamácie, kde môžete uhradiť poistné platobnou kartou alebo 

cez platobné portály bánk a to s okamžitým spracovaním platby na našej strane 

• Služba poskytuje možnosť overiť si aj platiteľa - zistiť či je alebo nie je v zozname 

dlžníkov Dôvery. Tým môžete predísť prípadným stratám, pretože je predpoklad, 

že keď si partner neplní svoje povinnosti voči poisťovni, nebude si ich plniť ani voči 

iným veriteľom. 

• Potvrdenie o stave pohľadávok zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného, či 

už pre vlastné potreby alebo štátne orgány, môžete za pár minút získať tiež priamo 

zo softvéru a to aj opakovane. Stačí jedným klikom požiadať o vystavenie 

potvrdenia, chvíľku počkať a následne si ho aj vytlačiť (ak nestačí v elektronickom 

PDF formáte).   

• Navyše viete v prípade potreby zmeniť výplatný termín, aktualizovať údaje, či 

sledovať začiatok a koniec dohodárov. 

• Na záver, získate prehľad o všetkých plánovaných odstávkach systému - 

odbúrava sa tak zbytočný stres v prípade, že elektronická komunikácia Dôvery 

bude obmedzená - personalista či mzdový účtovník si vedia efektívnejšie 

naplánovať svoju prácu. 

  

(text "Prínosy novej služby" je prebratý zo stránky zdravotnej poisťovne Dôvera 

https://www.dovera.sk/platitel/tema-mesacne-vykazy-a-hromadne-

oznamenia/a1842/nasa-sluzba-zamestnavatelia-online-vam-usetri-cas-a-pracu ) 

  

   

Postup pre zriadenie prístupu do služby Zamestnávatelia online 

 

Pre správne fungovanie služby Zamestnávatelia online musí byť v číselníku 

partnerov zapísaná zdravotná poisťovňa Dôvera. Skontrolujte jej údaje.  

  

Povolenie on-line komunikácie  pre účtovnú jednotku. 

On-line komunikácia pre zvolenú účtovnú jednotku sa zapína v časti programu 

Služby - Konfigurácia programu - Parametre programu - Parametre užívateľa 

označením políčka "Komunikovať so ZP Dôvera online". 

 

https://www.dovera.sk/platitel/tema-mesacne-vykazy-a-hromadne-oznamenia/a1842/nasa-sluzba-zamestnavatelia-online-vam-usetri-cas-a-pracu
https://www.dovera.sk/platitel/tema-mesacne-vykazy-a-hromadne-oznamenia/a1842/nasa-sluzba-zamestnavatelia-online-vam-usetri-cas-a-pracu


 
 

Pokiaľ tento parameter nie je označený, komunikácia nebude prebiehať a v 

programe nebudú prístupné ovládacie prvky súvisiace s on-line komunikáciou. 

  



  

Zadanie prístupových údajov do elektronickej pobočky. 

V programe basic.sk je možné zadať prístupové meno a heslo na dvoch miestach:  

1. Ak má používateľ zriadený prístup do elektronickej pobočky zdravotnej 

poisťovne Dôvera pre viac firiem pod jedným menom a heslom, zadáva 

tieto údaje správca programu v časti programu Služby - Služby správcu 

programu - Prideľovanie práv pre príslušného používateľa. Takto zadané 

údaje sú "globálne" a použijú sa pri komunikácii pre ktorúkoľvek zvolenú 

účtovnú jednotku.  

 

 
 

Po stlačení tlačidla čakajte na zobrazenie okna pre zadanie prihlasovacích 

údajov.  

 

 
 

Pri zadaní prihlasovacích údajov vždy prebehne ich overenie. Pokiaľ údaje 

nie sú správne, je používateľ vyzvaný na ich opätovné zadanie. Ak sú údaje 

vyplnené správne, okno pre zadanie prihlasovacieho mena a hesla sa 

zatvorí a program je pripravený na komunikáciu so ZP Dôvera. 

 

 

 



 

 

2. Ak má používateľ zriadený prístup do  elektronickej pobočky zdravotnej 

poisťovne Dôvera pre jednu firmu (prípadne pre viac firiem, ale každá firma 

má svoje prístupové údaje), zadáva tieto prístupové údaje v časti 

programu Služby - Konfigurácia programu - Parametre programu - 

Parametre užívateľa  pomocou tlačidla "Nastavenie prístupu na ZP Dôvera". 

Takto zadané prístupové údaje sú "lokálne" a slúžia na prístup len pre 

vybranú účtovnú jednotku a pre jedného používateľa.  

 

 
 

Po stlačení tlačidla čakajte na zobrazenie okna pre zadanie prihlasovacích 

údajov. 

 



 
 

Pri zadaní prihlasovacích údajov vždy prebehne ich overenie. Pokiaľ údaje 

nie sú správne, je používateľ vyzvaný na ich opätovné zadanie. Ak sú údaje 

vyplnené správne, okno pre zadanie prihlasovacieho mena a hesla sa 

zatvorí. Zatvorte okno „Parametre systému“ pomocou tlačidla „Zápis“ 

a program je pripravený na komunikáciu so ZP Dôvera. 

 

Pri komunikácii s elektronickou pobočkou zdravotnej poisťovne Dôvera sa ako 

prvé berie do úvahy lokálne heslo; ak nie je vyplnené, použije sa heslo globálne. 

Ak je globálne heslo nesprávne alebo nevyplnené, po zadaní prístupových údajov 

sa zapíšu tieto údaje do lokálneho hesla. 

  

Overenie stavu systému 

  

Pred každou komunikáciou so ZP Dôvera prebehne overenie stavu systému. Táto 

metóda zisťuje či je systém prístupný a zároveň overí správnosť prihlasovacích 

údajov. 

Ak je systém v stave offline, nebudú fungovať všetky metódy. Pri stave offline 

funguje iba metóda pre overenie poistného vzťahu zamestnanca a overenie 

platiteľa. 

  

Oznamy zdravotnej poisťovne 

  

Pri prihlásení používateľa do programu prebehne načítanie oznamov zdravotnej 

poisťovne.  

Na lište hlavného okna programu sa zobrazí ikona ZP Dôvera s počtom oznamov, 

ktoré boli aktuálne stiahnuté zo ZP. Oznamy sa týkajú plánovaných odstávok 

systému. 

 

 
  

Po kliknutí na ikonu sa otvorí okno, kde sú zobrazené aktuálne oznamy ZP. 



 
 
Popis tlačidiel: 

• "Otvor stránku ZP" stlačením tohto tlačidla sa používateľ prihlási na hlavnú 

stránku elektronickej pobočky zdravotnej poisťovne. Stránka sa otvorí vo 

zvolenom internetovom prehliadači. 
•  "Aktualizuj" tlačidlo zabezpečí opätovné načítanie oznamov zo zdravotnej 

poisťovne. 

  

Funkcie prístupné v Evidencia - Zamestnanci - mzdy 

  

Zoznam zamestnancov  

Pri prvom vstupe po povolení on-line komunikácie do Evidencia - Zamestnanci - 

mzdy prebehne načítanie a porovnanie zoznamu zamestnancov, ktorí sú 

evidovaní v ZP Dôvera a u zamestnávateľa. Rozdiely v evidencii sú vypísané na 

tlačovej zostave. 

Zoznam zamestnancov si môže používateľ stiahnuť aj v časti programu 

"Oznámenie ZP".   

  

Overenie poistného vzťahu poistenca 

Ak sa eviduje nový zamestnanec alebo sa pri oprave údajov zmení zdravotná 

poisťovňa a nová ZP je Dôvera, pri zápise kmeňových údajov prebehne na pozadí 

overenie poistného vzťahu zamestnanca. Na obrazovke sa vypíše oznam 

"Prebieha overenie poistného vzťahu poistenca.". Ak zamestnanec nie je 

poistencom Dôvery, vypíše sa chybový oznam "Zamestnanec nie je poistencom 

zvolenej zdravotnej poisťovne! Chcete aj napriek tomu údaje zapísať?". Ak 

používateľ odpovie "Nie" vráti sa na pole "IČO" zdravotnej poisťovne. 

Ak sa v programe spustí hromadná zmena zdravotnej poisťovne, potom sa  

overuje poistný vzťah každého zamestnanca samostatne. Ak zamestnanec nie je 

poistencom Dôvery, vypíše sa chybový oznam "Zamestnanec nie je poistencom 

zvolenej zdravotnej poisťovne! Chcete aj napriek tomu údaje zapísať?". Ak 

používateľ odpovie "Nie" zmena ZP sa u tohto zamestnanca nevykoná a pokračuje 

sa ďalším zamestnancom . 

Pre overenie poistného vzťahu sa použije RČ alebo RČ ZP zamestnanca. 

  



Overenie nároku na odpočítateľnú položku ZP 

Pokiaľ si zamestnanec uplatňuje OP ZP a je poistencom ZP Dôvera, overenie 

nároku na odpočítateľnú položku ZP prebehne na začiatku výpočtu mzdy. Ak 

zamestnanec má nárok na OP ZP, výpočet pokračuje ďalej. Ak z overenia vyplynie 

že nárok na OP ZP nemá, vypíše sa na obrazovke oznam "Zamestnanec nemá 

nárok na odpočítateľnú položku ZP pre aktuálne obdobie! "+ bližšia špecifikácia +  

" Upravte uplatnenie odpočítateľnej položky ZP a výpočet zopakujte.". Ak sa 

overenie končí chybou, vypíše sa oznam "Pri overovaní nároku na odpočítateľnú 

položku ZP sa vyskytla chyba, overenie nie je možné vykonať. Chcete pokračovať 

vo výpočte mzdy?".  
Používateľ má možnosť overiť nárok na OP ZP aj spätne a to na obrazovke, kde sa 

označujú mesiace uplatnenia OP ZP v kmeňových údajoch zamestnanca. 

 

 
 

Po stlačení tlačidla "Overenie nároku" musí používateľ zadať obdobie, za ktoré sa 

má nárok overiť. Obdobie nesmie byť menšie ako 01/2015. O výsledku overenia je 

používateľ informovaný oznamom. 

  

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na 

verejné ZP (hromadné oznámenie) 

V tejto časti programu sú zapracované nasledujúce metódy: 

• Otestovanie hromadného oznámenia 
• Zistenie stavu otestovania hromadného oznámenia 
• Odoslanie hromadného oznámenia 
• Otestovanie stavu odoslania hromadného oznámenia 

Ak používateľ v časti programu "Oznámenie ZP" vygeneruje hromadné oznámenie 

vo forme XML dokumentu, tak sa zobrazí otázka 'Odoslať hromadné oznámenie 

do zdravotnej poisťovne?'.  

Pred odoslaním sa overuje stav systému a ak je offline, komunikácia sa ukončí a 

vypíše sa oznam: "Portál zdravotnej poisťovne je nedostupný.  Odoslanie zopakujte 

neskôr.". 

Výsledok otestovania:  

S - správna, dávka bola otestovaná a je správna o čom je 

používateľ informovaný oznamom "Hromadné oznámenie 

bolo otestované a je správne. ". Po tomto ozname sa zobrazí 

otázka "Nasleduje odoslanie dávky. Pokračovať?" a  

používateľ sa môže rozhodnúť, či dávku odošle na 

spracovanie do ZP Dôvera. 

C - chybná dávka - musí byť používateľovi umožnené ju 

odoslať, preto sa zobrazí otázka "Hromadné oznámenie 

obsahuje chyby. Aj napriek tomu ho odoslať?".  Ak odpovie 



"Áno", dávka sa odošle do ZP na ďalšie spracovanie. Ak nie, 

komunikácia so ZP sa ukončí. 

N - chybná štruktúra dávky, vypíše sa chyba " Štruktúra dávky 

hromadného oznámenia je chybná.  Kontaktujte dodávateľa 

software." a komunikácia sa ukončí. 

P - prebieha kontrola, dávka sa nespracovala. Vypíše sa 

oznam "Prebieha kontrola dávky. Skontrolovať stav 

otestovania znovu?". Ak používateľ odpovie "Áno" prebehne 

kontrola stavu otestovanie HO. To sa opakuje kým nie je 

dávka skontrolovaná, alebo kým používateľ neodpovie "Nie". 

Ak odpovie "Nie", zapíše sa ID dávky s názvom súboru do 

tabuľky pre ďalšie spracovanie. 

X - neočakávaná chyba - odoslanie na otestovanie  sa 

zopakuje po cca 60 sekundách a používateľ je o tom 

informovaný oznamom "Otestovanie HO zlyhalo, odoslanie 

na otestovanie dávky sa zopakuje za 60 s". Ak je výsledok 

opäť "X", odporučí sa  používateľovi kontaktovať ZP oznamom  

"Otestovanie dávky HO zlyhalo. Kontaktujte zdravotnú 

poisťovňu Dôvera na telefónnom čísle 0850 850 850". 

Ak sa do tabuľky zapíše dávka, u ktorej prebieha kontrola, môže ju používateľ 

skontrolovať dodatočne. Počet záznamov sa zobrazuje na ikone na ľavom okraji  

okna oznámení - ikona ZP Dôvera s počtom záznamov v tabuľke. 

 
 

Po kliknutí na ikonu sa otvorí okno s prehľadom "nevybavených" oznámení. 

Používateľ má možnosť pomocou tlačidla "Over stav" overiť stav spracovania a ak 



je dávka správna môže prebehnúť jej odoslanie. Ak prebehne odoslanie, záznam 

sa z tabuľky vymaže. 

 

 
 

Tlačidlá na okne: 

• "Over stav" - overenie stavu odoslania dávky 
• "Zoznam poistencov" - stiahne zoznam zamestnancov a vypíše ich 

na tlačovej zostave 
• "Otvor stránku ZP" - zabezpečí automatické prihlásenie na stránku 

ZP s prehľadom oznámení. 
  
Odoslanie mesačného výkazu  preddavkov na poistné na verejné zdravotné 

poistenie  

  

Odoslanie mesačného výkazu prebieha podobne ako odoslanie hromadného 

oznámenia. Ak je vygenerovaný mesačný výkaz vo forme XML dokumentu, po 

potvrdení používateľom prebehne jeho odoslanie na otestovanie. Pokiaľ je dávka 

otestovaná a je správna a používateľ odsúhlasí jej odoslanie, dávka je odoslaná 

na spracovanie. Po odoslaní na spracovanie sa zistí stav spracovania. Ak 

spracovanie prebehlo bez chyby, je o tom používateľ informovaný oznamom 

„Mesačný výkaz bol úspešne odoslaný a spracovaný“. 

  

Overenie údajov zamestnávateľa a ich aktualizácia, podanie žiadosti 

  

Ide o overenie údajov, ktoré o zamestnávateľovi eviduje zdravotná poisťovňa. 

Zdravotná poisťovňa získava údaje o zamestnávateľovi z RPO. Zamestnávateľ si 

môže aktualizovať údaje, a to číslo účtu a výplatný termín. 

Overenie údajov prebehne v časti programu Číselníky - Účtovné jednotky po 

stlačení tlačidla "ZP online". 

Overenie sa vykoná pre aktuálnu (zvolenú) účtovnú jednotku. Výsledkom 

overenia je zobrazenie údajov v okne. Pokiaľ sa evidované údaje nezhodujú, sú 

rozdiely zvýraznené červenou farbou. 

 



 
 

 

 

Tlačidlá na okne: 

• "Zmena BÚ v ZP" - aktualizácia bankového účtu. Po stlačení tlačidla 

sa otvorí okno s prehľadom bankových účtov vybranej účtovnej 

jednotky. Po výbere bankového účtu prebehne jeho aktualizácia 

v ZP Dôvera. 
• "Zmena termínu" - zmena výplatného termínu. Zmena sa vykoná v 

ZP Dôvera ale aj v tabuľke mzdových konštánt pre všetky mesiace. 

Zmenu je možné v ZP Dôvera vykonať iba raz za zvolené obdobie 

(mesiac) 
• "Otvor stránku ZP" - stlačením tlačidla sa používateľ prihlási na 

internetovú stránku ZP Dôvera kde je zobrazený stav účtu 

zamestnávateľa. Prihlásenie prebehne automaticky bez nutnosti 

zadávania prihlasovacích údajov. 
• "Podať novú žiadosť" - zamestnávateľ pomocou tejto metódy 

môže požiadať ZP Dôvera o vydanie potvrdenia o stave záväzkov 

voči zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa po vybavení 

žiadosti vystaví oficiálny dokument, ktorý môže byť použitý na 

právne účely. 
Po stlačení tlačidla sa odošle žiadosť o vystavenie potvrdenia. 

Žiadosť sa zapíše do tabuľky a zistí sa stav spracovania. Stav je na 

obrazovke zobrazený v stĺpci "Stav".  

• "Over stav žiadosti" alebo "Zobraz potvrdenie" - tlačidlo slúži na 

overenie stavu spracovania, prípadne na zobrazenia 



vyhotoveného potvrdenia (stav Vybavená) vo forme PDF 

dokumentu. 
  

Overenie platiteľa 

  

Metóda umožňuje používateľovi overiť, či evidovaný partner v číselníku partnerov 

nie je v zdravotnej poisťovni Dôvera vedený ako dlžník.  

Overenie prebehne pri zápise nového partnera do číselníka obchodných 

partnerov alebo po stlačení tlačidla "Over platiteľa" (pri stlačení tlačidla sa overuje 

aktuálny partner). 

Ak je obchodný partner evidovaný ako dlžník ZP Dôvera, je na to používateľ 

upozornený oznamom. Oznam obsahuje údaje o výške pohľadávky a o tom, či 

má platiteľ dohodnutý splátkový kalendár. Ak nie je evidovaný ako dlžník ZP, pri 

zápise nového partnera sa nevypíše sa žiadny oznam. 

  

   

  

  

 


