
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,a.s. 

Štruktúra súboru  

"Rozpis platby príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie "  
v elektronickej forme 

 
Textový súbor obsahuje údaje o príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie za jeden 
mzdový mesiac. 
Názov súboru je :   AAAAAAAABB.DDMMRRRRčč   

kde AAAAAAAA  (8 znakov) - je IČO zamestnávateľa a  BB  (2 znaky) je číslo 
organizačnej jednotky tieto znaky tvoria variabilný symbol platby. Ak zamestnávateľ 
nemá organizačné jednotky uvedie na týchto pozíciách nuly. 
DDMMRRRR je dátum vytvorenia rozpisu a čč je poradová číslo rozpisu vytvoreného 
v daný deň tieto znaky tvoria špecifický symbol platby. (čč prvého rozpisu v daný deň je 
00) 

Prvá veta súboru obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa, rozpisu a úhrady 
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.  

por.čís. popis formát upresnenie 

1. 
Číslo zamestnávateľskej zmluvy alebo prázdne pole (ak 
zmluva neexistuje) 

CH 10  

2. IČO a kód organizačnej jednotky(OJ)  =   VS úhrady CH 10 (8)IČO (2)OJ 

3. Príspevky boli zrazené z miezd za mesiac CH 6 RRRRMM 

4. 
Dátum vytvorenia rozpisu a por.čís. rozpisu v uvedený 
deň  =   ŠS úhrady 

CH 10 DDMMRRRRčč 

5. Príspevky zamestnávateľa sumár N  

6. Príspevky účastníkov sumár N  

7. Celková výška úhrady N  

Ak zamestnávateľ  - nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu zostane pole č.1. prázdne 
a záznam začína dvojitými úvodzovkami  ““.  

 - nemá organizačné jednotky je IČO v poli č.2. doplnené nulami zprava. 
V poli č.4 - špecifický symbol platby tvorí dátum vytvorenia rozpisu a  poradové číslo rozpisu v 
daný deň. Poradové číslo prvého rozpisu v uvedený deň čč = 00. 
 

Ostatné vety obsahujú identifikačné údaje účastníkov – zamestnancov a ich príspevky. 

por.čís. názov formát upresnenie 

1. Rodné číslo účastníka CH 9/CH 10 bez lomítka 

2. Priezvisko účastníka (nie je povinné)  CH kód 1250 

3. Príspevok zamestnávateľa N ≥ 0 

4. Príspevok účastníka N ≥ 0 

5. 
Označenie príspevku zaplateného za účastníka, ktorý 
vykonával práce zaradené do rizikových kategórií 3,4 

CH 1 “R“ alebo  ““ 

6.  Poradové číslo účastníckej zmluvy CH 2 
dve číslice 
alebo ““  

Na kódovanie súboru použiť kódovú stránku 1250 Windows. 
Každá veta je ukončená separátorom CR a LF. 
Polia sú oddeľované aspoň jednou medzerou.  
Znakové polia formátu CH sú uzavreté v horných úvodzovkách. Ak znakové pole nie je 
naplnené uvedú sa len dvojité úvodzovky  ““ . Znakové pole “Priezvisko účastníka“ a všetky 
numerické polia sú variabilnej dĺžky. Ako oddeľovač desatinných miest v numerických poliach 
sa používa desatinná čiarku. Príspevky sú zvyčajne uvádzané v celých EUR. Príspevky 
nesmú byť záporné čísla. 
 
Súbor zasielajte formou prílohy k mailu na e-mailovú adresu: platby@ddstatrabanky.sk, do 
„predmetu“ (subjektu) zasielaného mailu uveďte názov zamestnávateľa, alebo iný identifikátor 
zamestnávateľa /-ov/, za ktorých rozpis zasielate (číslo zamestnávateľskej zmluvy, IČO). 



Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,a.s. 

(PGP kľúč na šifrovanie zasielaných súborov je súčasťou „informácii pre zamestnávateľa“) 
 
 

Príklad súboru 1: 
Zamestnávateľ  (IČO  12345678) má zamestnávateľskú zmluvu číslo 2006600602 
nemá organizačné jednotky (00), spracované mzdy za obdobie 06/2006, súbor bol 
vytvorený dňa 15.07.2006 ako prvý v poradí (00). 
 
 
Názov súboru: 1234567800.1507200600 
 
Obsah súboru: 
 

"2006600602" "1234567800" "200606" "1507200600“ 1260 1200 2460  
"6162127777" "" 200 200 ""  
"5906125555" "Gaša" 220,00 300,00 "" 
"445525777" "kanvor-sepow" 440 500 "" 
"5112091111" "Volrem" 400 200 "R" "01" 
"6205222222" "KANIULOT" 0 0 ""  
 
 

Zamestnanec s rodným číslom 5112091111 má viacero platných účastníckych zmlúv, 
ale prostredníctvom zamestnávateľa si prispieva len na zmluvu s poradovým číslom 
01("5112091111" "Volrem" 400 200 "R" "01"). 

 
 
 

Príklad súboru 2: 
Zamestnávateľ  (IČO  00332299) nemá zamestnávateľskú zmluvu, na pozíciu kódu 
organizačnej jednotky sa vyplnia nuly (00), spracované mzdy za obdobie 06/2006, 
súbor bol vytvorený dňa 29.06.2006 ako druhý v poradí (01). 
 
 
Názov súboru: 00332299.2906200601 
 
Obsah súboru: 
 

"" "0033229900" "200606" "2906200601“ 1000 1000 2000  
"7711117777" "Daisoň" 0 1000 "" "" 
"7711117777" "Daisoň" 0 1000 "" "02" 
„8181811818“ ““   0 1000   ““  
 

Zamestnanec s rodným číslom 7711117777má 3 platné účastnícke zmluvy a zasiela si 
príspevky na 2 posledné účastnícke zmluvy ("7711117777" "Daisoň" 0 1000 "" ""– 
posledná uzatvorená účastnícka zmluva; "7711117777" "Daisoň" 0 1000 "" "02"– 
predchádzajúca účastnícka zmluva, 02 je poradové číslo zmluvy). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,a.s. 

 

Príklad XML súboru – zamestnanec si prispieva na účastnícku zmluvu s poradovým 
číslom 01, pričom má platnú účastnícku zmluvu s poradovým číslom „02“ („02“ - 

účastnícka zmluvy uzatvorená neskôr ako účastnícka zmluva s poradovým číslom „01“) 
 
 

 


