
 

 
 

Oznámenie k ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona za rok.............   
 
Názov zdravotnej poisťovne: 
IČO: 
Číslo účtu v Štátnej pokladnici: 
 
 

A 

Riadok 

B 

Popis položky 

C 

Platiteľ 

D 

Charakter 

E 

Typ 

F 

Ročná  

účtovná 

závierka 

overená 

audítorom       

(k 31.12. roka, 

za ktorý sa 

prerozdeľuje) 

G  

Eliminácia položiek 

poistného (účtovných 

prípadov), ktoré sa 

vecne a časovo 

netýkajú roku, za 

ktorý sa prerozdeľuje, 

ale sú súčasťou ročnej 

účtovnej závierky 

overenej audítorom k 

31.12. roka, za ktorý sa 

prerozdeľuje 

H 

Aktualizácia a 

doplnenie údajov, 

ktoré sa týkajú vecne 

a časovo roku, za 

ktorý sa prerozdeľuje, 

z dôvodu časového 

posunu medzi ročnou 

účtovnou závierkou 

overenou audítorom a 

účtovnou evidenciou 

zdravotnej poisťovne 

k 20. novembru roka 

nasledujúceho po 

roku, za ktorý sa 

prerozdeľuje 

I = F-G+H 

Aktualizované 

upravené 

poistné za rok, 

za ktorý sa 

prerozdeľuje 

podľa § 27a ods. 

2 písm. a) 

zákona 

1 

Preddavky na poistné za 

osoby podľa § 11 ods. 1 písm. 

a) a c) zákona (vrátane 

preddavkov na poistné za 

platiteľa podľa §11 ods.1 

písm. e) zákona) 

Zamestnávateľ  Predpis Preddavok         

2 

Ročné zúčtovanie poistného 

za osoby podľa § 11 ods. 1 

písm. a) a c) zákona (vrátane 

výsledkov ročného zúčtovania 

z príjmov vykázaných 

platiteľom podľa §11 ods.1 

písm. e) zákona) 

Zamestnávateľ  Predpis 
Ročné 

zúčtovanie 
        



 

 
 

3 

Odhady preddavkov na 

poistné z dôvodu nedodaných 

alebo nespracovaných 

výkazov  preddavkov (§ 20 

ods. 1 zákona) 

Zamestnávateľ  Odhad Preddavok     X 0,00 

4 

Preddavky na poistné za 

osoby podľa § 11 ods. 1 písm. 

b) a ods. 2 zákona 

Poistenec Predpis Preddavok         

5 

Ročné zúčtovanie poistného 

za osoby podľa § 11 ods. 1 

písm. b) a ods. 2 zákona 

Poistenec Predpis 
Ročné 

zúčtovanie 
        

6 

Odhady preddavkov na 

poistné z dôvodu nedodaných 

alebo nespracovaných 

oznámení a podkladov 

predpisu za osoby podľa § 11 

ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona 

(napr. § 20 ods. 2, § 23 ods. 13 

zákona) 

Poistenec Odhad Preddavok     X 0,00 

7 

Odhady ročného zúčtovania s 

poistencami podľa § 19 ods. 1 

a 2 zákona 

Zamestnávateľ 

a poistenec 
Odhad 

Ročné 

zúčtovanie 
      0,00 

8 

Preddavky na poistné platené 

štátom vo výške prijatých 

preddavkov podľa § 16 ods. 2 

písm. e) zákona 

Štát Predpis Preddavok         

9 

Ročné zúčtovanie poistného 

plateného štátom podľa § 19 

ods. 19 zákona 

Štát Predpis 
Ročné 

zúčtovanie 
        

10 

Odhad ročného zúčtovania 

poistného plateného štátom 

(vrátane rozdielu medzi 

preddavkom vypočítaným 

podľa nahláseného počtu 

poistencov štátu podľa § 23 

ods. 9 písm. c) zákona a 

prijatým preddavkom) 

Štát Odhad 
Ročné 

zúčtovanie 
      0,00 

11 
Iné (napríklad poistné za rok 

1994) 
Iné Predpis Preddavok         



 

 
 

12 
SPOLU       

súčet riadkov 

1-11 
X X súčet riadkov 1-11 

13 SPOLU - celková suma 

povinného poistného podľa 

§ 27a ods. 2 písm. a) zákona 

zaokrúhlená matematicky 

na celé eurá 

      X X X 
r. 12 stĺpec I 

zaokrúhlený 

14 95 % z celkovej sumy 

povinného poistného podľa 

§ 27a ods. 3 zákona 

zaokrúhlená matematicky 

na celé eurá 

      X X X 
95 % z r. 13 stĺpec 

I zaokrúhlene 

 
V stĺpcoch F, G, H sa uvádzajú správne a súpismi jednotlivých účtovných prípadov preukázateľné údaje o poistnom.       
      
Vypracoval (meno, priezvisko, e-mailová adresa a podpis):  V .................... dňa ......................   
Telefónne číslo:      
   
.............................................................................................................................    
  Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene zdravotnej poisťovne    
  odtlačok pečiatky    
      

  



 

 
 

Vysvetlivky:      
 
1. Sumy sa vykazujú v eurách na dve desatinné miesta.      
 
2. Odhadné položky nie sú súčasťou sumy vykázanej podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona (v stĺpci I sa  vykazuje nulová suma).  
 
3. V riadku 6 sa uvádzajú aj odhadné položky za poistencov, ktorí nesplnili oznamovaciu povinnosť oznámiť platiteľa poistného - tzv. nepokryté obdobia (obdobia bez 

určeného platiteľa poistného). 
     
4. Ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 19 ods. 19 zákona sa vykazuje v stĺpci H v skutočnej výške bez ohľadu na zaúčtovanie v ÚZ 31.10. roka 

nasledujúceho po roku, za ktorý sa prerozdeľuje.      
 
5. Odhadné položky v stĺpci F sa vykazujú z výnosových účtov ako ich konečné stavy (t. j. zmena odhadov).  
     
6. Do sumy podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona sa vykazuje celé predpísané poistné podľa § 20 ods. 4 zákona, ktoré je súčasťou riadkov 1 a 4.   
 
7. Riadok 11 sa vypĺňa z dôvodu, aby nahlásené údaje (súčet v stĺpci F) korešpondovali s údajmi uvedenými vo výkazoch.    
   
8. Stĺpec D s hodnotou „Predpis“ vyjadruje predpisy bez odhadných položiek.     


