Príloha è. 4
k vyhláke è. 267/2012 Z. z.

Výpoþet mesaþného prerozdeĐovania preddavkov na poistné za
mesiac............... rok ...........
Názov zdravotnej poisĢovne

Spolu

95 % základu
zaplatených
preddavkov

Poþet
poistencov

Poþet
prepoþítaných
poistencov

Výsledok mesaþného
prerozdeĐovania pre
zdravotnú poisĢovĖu

PPP(1)

Celková suma
z mesaþného
prerozdeĐovania
preddavkov pre
ZP
P(1)

A(1)

B(1)

A(n)
A

B(n)
B

PPP(n)
PPP

P(n)
A

F (n)
0

F (1)

Postup výpoþtu:
1. Suma poistného na mesaþné prerozdeĐovanie preddavkov:
n
A = ¦ A (j)
j=1
kde
n
j
A(j)

poþet zdravotných poisĢovní,
j-ta zdravotná poisĢovĖa, (j = 1,...,n)
95 % základu zaplatených preddavkov na poistné pre j-tu zdravotnú poisĢovĖu.

2. Poþet poistencov za daný mesiac:
B(j)

poþet poistencov j-tej zdravotnej poisĢovne.

3. Poþet prepoþítaných poistencov j-tej zdravotnej poisĢovne podĐa § 28 ods. 1 zákona:
m
PPP (j) = Ȉ (PMEA (i,j) x IRMEA (i) + PŽEA (i,j) x IRŽEA (i) + PMŠT (i,j) x IRMŠT (i) + PŽŠT (i,j) x IRŽŠT (i) +
i=1
+ IRFNS(i) x PPFNS(i,j) )
kde
i
m
PMEA (i,j)
PŽEA (i,j)
IRMEA (i)
IRŽEA (i)
PMŠT (i,j)
PŽŠT (i,j)
IRMŠT (i)
IRŽŠT (i)
PPFNS (i,j)
IRFNS (i)

i-ta veková kategória (i=1,..,m),
poþet vekových kategórií,
poþet mužov ekonomicky aktívnych i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej poisĢovne,
poþet žien ekonomicky aktívne i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej poisĢovne,
index rizika mužov ekonomicky aktívnych v i-tej vekovej skupine,
index rizika žien ekonomicky aktívne v i-tej vekovej skupine,
poþet mužov poistencov štátu i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej poisĢovne,
poþet žien poistencov štátu i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej poisĢovne,
index rizika mužov poistencov štátu v i-tej vekovej skupine,
index rizika žien poistencov štátu v i-tej vekovej skupine,
poþet poistencov v i-tej farmaceuticko-nákladovej skupine a u j-tej zdravotnej poisĢovne,
index rizika v i-tej farmaceuticko-nákladovej skupine

4. Celkový poþet prepoþítaných poistencov za daný mesiac podĐa § 28 ods. 1:
n
PPP = Ȉ PPP (j)
j=1

5. Štandardizovaný príjem na jedného prepoþítaného poistenca na šesĢ desatinných miest podĐa § 27 ods. 4:
A
D = ------------------PPP

6. Celková suma, na ktorú má j-tá zdravotná poisĢovĖa nárok po mesaþnom prerozdeĐovaní preddavkov podĐa § 27 ods. 5
zákona:
P (j) = PPP (j) x D
7. Výsledok mesaþného prerozdeĐovania - pohĐadávky resp. záväzky z mesaþného prerozdeĐovania pre j-tu zdravotnú poisĢovĖu
podĐa § 27 ods. 6 a 7 zákona:

F(j) = P(j) – A(j)

Matica pohĐadávok a záväzkov pre zdravotnú poisĢovĖu
ZP (1)
ZP (1)

ZP (n)

PohĐadávky spolu

x

Po (1)

Podiel na celkových
pohĐadávkach(%)
PPO (1)

Po (n)

PPO(n)

x
x
ZP (n)
Záväzky spolu
Podiel na celkových
záväzkoch (%)

x
Z (n)

Z (1)

Vysvetlivky:
ZP
zdravotná poisĢovĖa
Z
záväzky
Po
pohĐadávky
PPO
podiel na celkových pohĐadávkach

1. V riadku záväzkov a do stĎpca pohĐadávok je uvedená koneþná suma záväzku, alebo pohĐadávky F(j), ktorá
vznikla j- tej zdravotnej poisĢovni po mesaþnom prerozdeĐovaní preddavkov. Súþet všetkých pohĐadávok sa
rovná súþtu všetkých záväzkov. PokiaĐ zdravotná poisĢovĖa nemá záväzok, v príslušnom riadku sa vyplní vo
všetkých políþkach nula a obdobne sa postupuje aj pri pohĐadávkach.
2. Vypoþíta sa percentuálny podiel záväzku, alebo pohĐadávky j- tej zdravotnej poisĢovne na celkových
záväzkoch, resp. pohĐadávkach.
3. VoĐné políþka sa vyplnia podĐa nasledujúceho vzorca:

Vypracoval PHQRSULH]YLVNRDSRGSLV :
Telefónne þíslo:
(PDLORYiDGUHVDzodpovednej osoby:

Z (j) * PPO (j), kde j = 1,...,n



V .................... dĖa..............

..................................................................................
PHQRSULH]YLVNRDSRGSLVRVRE\ oprávnenej konaĢ v mene úradu
odtlaþok peþiatky

