
VZOR 

Výpočet ročného zúčtovania poistného podľa § 19 zákona 

Tabuľka 1. Výpočet vymeriavacieho základu  (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt) 

Stĺpec 1 Stĺpec 2 - suma (v eurách) 

1a – vymeriavací základ  zamestnanca (§ 13 ods. 1 zákona) okrem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) 
zákona 

1a1 –  zamestnanec - zamestnávateľ A 

1a2 –  zamestnanec - zamestnávateľ B 

1a3 – zamestnanec - zamestnávateľ C 

... 

... 

1b – vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona 

1c – vymeriavací základ  samostatne zárobkovo činnej osoby (§ 13 ods. 2 zákona)

1d – vymeriavací základ samoplatiteľa 

1e – vymeriavací základ  podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012 

1f – vymeriavací základ  podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od  1. januára 2013 

1g – vymeriavací základ  podľa § 13 ods. 7 zákona 

1h – úhrn vymeriavacích základov 

1i – úhrn minimálnych vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 9 zákona 

1j – maximálny vymeriavací základ pre príjmy podľa §13 ods. 6 zákona 

1k – koeficient (len ak je súčet riadkov 1e a 1f vyšší ako nula) 

Tabuľka 2. Výpočet poistného (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt) 

Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 - poistné (v eurách) 

bez zdravotného postihnutia vymeriavací základ zo stĺpca 2 tabuľky 1 (v eurách) Sadzba (v %) stĺpec 2 x stĺpec 3 

2a – zamestnanec 

2b – zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona 

2c – samostatne zárobkovo činná osoba 

2d – samoplatiteľ 

2e – dividendy za obdobie do 31. decembra 2012 

2f – dividendy za obdobie od 1.  januára 2013 

2g – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona 

so zdravotným postihnutím vymeriavací základ zo stĺpca 2 tabuľky 1 (v eurách) sadzba (v %) stĺpec 2 x stĺpec 3 



2h – zamestnanec 

2i – zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona 

2j – samostatne zárobkovo činná osoba 

2k – samoplatiteľ 

2l – dividendy za obdobie do 31. decembra 2012 

2m – dividendy za obdobie od 1. januára 2013 

2m – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona 

Poistné celkom (súčet poistného zo stĺpca 4):   … eur 

Tabuľka 3. Výpočet preplatku / nedoplatku (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt) 

Stĺpec 1 
Stĺpec 2 Stĺpec 3 

Stĺpec 4 - výsledok ročného zúčtovania 
(v eurách) 

platiteľ poistného 
poistné 

(v eurách) vykázané / uhradené preddavky (v eurách) 
Stĺpec 2 – Stĺpec 3 

3a – zamestnanec 

3b – samostatne zárobkovo činná osoba 

3c – samoplatiteľ 

3d – dividendy za obdobie do 31. decembra 2012 

3e – dividendy za obdobie od 1.januára 2013 

3f – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona 

Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania zo stĺpca 4): preplatok / nedoplatok … eur 

Tabuľka 4. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3 upravený o daň podľa osobitného predpisu 

4a – výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3, ak ide o preplatok 

4b – úprava preplatku z ročného zúčtovania poistného 

4c – daň z príjmov podľa osobitného predpisu5) 19 %  x (4a – 4b) 

4d – výsledok ročného zúčtovania poistného upravený o zrazenú daň z príjmov 4d = 4a – 4c 

Tabuľka 5. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 4 upravený o ďalšie pohľadávky / záväzky voči platiteľovi (v prípade existencie ďalších pohľadávok a záväzkov; ak bolo 
vykonané vzájomné zúčtovanie ďalších pohľadávok a záväzkov platiteľa voči príslušnej zdravotnej poisťovni) 

5a – výsledok ročného zúčtovania, ak ide o preplatok 

5b – ďalšie pohľadávky voči platiteľovi 

5c – ďalšie záväzky voči platiteľovi 

5d – celková pohľadávka / záväzok voči platiteľovi 5d = 5a + 5b – 5c 

Tabuľka 6. Výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného 
vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo činnej osobe) 

6a – základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva 



6b – poistné na verejné zdravotné poistenie znižujúce základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva 

6c – poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové  poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo 
poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby 

6d – počet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti 

6e – koeficient podľa § 13 ods. 2 zákona 

6f – sadzba (v %) 

6g – vypočítaný preddavok na poistné (6f/100) x (((6a + 6b + 6c)/ 6d)/6e) 

6h – úprava preddavku na poistné podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona 

Preddavok na poistné: 

Preddavok na poistné, ak je samostatne zárobkovo činná osoba zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu: …. eur 

Tabuľka 7. Ročné zúčtovanie poistného so zamestnávateľom 

Por. č. 
Meno a priezvisko 
zamestnanca 

Rodné 
číslo Vymeriavací základ 

Poistné 
zamestnávateľ 

Poistné 
zamestnanec 

Vykázané preddavky 
zamestnávateľ 

Vykázané preddavky 
zamestnanec 

Výsledok 
zamestnávateľa 

Výsledok 
zamestnanca 

1. 

2. 

3. 

... 

Spolu 

Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa  a  zamestnancov): preplatok / nedoplatok ….. eur 

Vysvetlivky: 
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Tabuľka 1 
1a – Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca určený podľa § 13 ods. 1 zákona ako súčet vymeriavacích základov u jednotlivých zamestnancov (1a1, 1a2, 1a3 ... ) okrem 

zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, ktorý spĺňa podmienky na odvodovú úľavu. Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 
1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody 
o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov
starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a
vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku
z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku podľa § 223 až 228a Zákonníka práce
a okrem odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutý zamestnávateľom. Napríklad sa pri odmeňovaní zamestnancov vychádza zo
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zákona č. 663/2007 Z. z.  o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. 
z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.

1b – Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona. 
1c – Uvádza sa vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona, ktorý je vo výške podielu základu dane z príjmu z podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov okrem príjmu z výkonu činnosti osobného 
asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na 
povinné dôchodkové  poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do 
rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu podľa § 13 ods. 2 zákona; ak samostatne zárobkovo činná 
osoba nepodávala daňové priznanie z dôvodu, že jej táto povinnosť nevznikla, vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona je nula eur. 
Ak bol poistenec iba samostatne zárobkovo činnou osobou a vymeriavací základ uvedený podľa prvej vety je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 
zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 zákona.

1d – Uvádza sa minimálny základ samoplatiteľa znížený o príjmy uvedené v 1e,1f  alebo 1g; pri poistencovi podľa § 11 ods. 7 zákona, ktorý 
nesplnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona, sa uvádza nula. Ak je vymeriavací základ vyšší ako minimálny základ, uvádza sa nula. 

1e – Uvádza sa príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platnom do 31. 12. 
2016, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, ktoré presiahnu minimálny základ podľa 
§ 13 ods. 10 zákona platný v čase vyplatenia príjmu.

1f –  Uvádza sa príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platnom do 31. 12. 
2016, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016 vykázané platiteľom dividend podľa § 20 ods. 6 zákona alebo 
vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a oznámené poistencom. 

1g – Uvádza sa súčet základov dane z kapitálového majetku a z ostatných príjmov podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona. 
1h – Uvádza sa úhrn vymeriavacích základov určený ako súčet položiek 1a až 1g. 
1i –  Uvádza sa úhrn minimálnych vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 8 až 12 zákona. 

Ak samoplatiteľ nemá vymeriavací základ podľa § 13 ods. 3 zákona, je vymeriavacím základom ním určená suma. Ak bol poistenec iba samoplatiteľom a vymeriavací 
základ uvedený v položke 1d je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 zákona. Ak 
osoba podľa § § 11 ods. 7 zákona, ktorá nesplnila podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a jej vymeriavací základ znížený 

o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v), na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, prekročil 15-
násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúcu k
počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 zákona, prekročil pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu
kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 zákona, uvádza sa skutočný príjem tejto osoby.

1j – Uvádza sa maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend, t. j. 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. 
1k – Koeficient sa vypočíta ako podiel maximálneho vymeriavacieho základu z dividend podľa § 13 ods. 6 zákona a súčtu príjmov z položiek 1e a 1f; koeficient sa zaokrúhli na 

šesť desatinných miest nadol. 



Tabuľka 2 
2d – Ak poistné za obdobie, kedy sa osoba považovala za samoplatiteľa, je nižšie ako poistné určené z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 9 zákona, uvádza 

sa kladný rozdiel týchto dvoch súm.  
V stĺpci 2 v riadkoch 2e, 2f, 2l a 2m sa uvádza vymeriavací základ zo stĺpca 2 tabuľky č. 1 vynásobený koeficientom 

Tabuľka 3 
V stĺpci 3 sa uvádzajú uhradené preddavky na poistné okrem zamestnanca, pri ktorom sa uvádzajú vykázané preddavky na poistné zamestnávateľom alebo osoby, ktorej boli 
vyplatené dividendy vykázané platiteľom dividend. 

Tabuľka 4 
Daň z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. zdravotná poisťovňa  vypočíta a zrazí, iba ak si platiteľ poistného podal daňové priznanie za rok, za ktorý sa vykonáva ročné 
zúčtovanie poistného, a zároveň je v daňovom priznaní suma daňových výdavkov nenulová, alebo ak ide o zamestnanca, ktorý poberal príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona 
a výsledok ročného zúčtovania zamestnancovi nezúčtuje zamestnávateľ do mzdy. 
Úprava podľa riadku 4b sa vykoná takto: 
– ak do sumy preplatku na poistnom vstupuje aj preplatok z titulu poberania dividend, o túto sumu sa zníži základ pre výpočet dane,
– ak ide o osobu s príjmami podľa § 10b ods. 1  písm. b) zákona, zrážka dane sa vykoná najviac do výšky rozdielu medzi daňovými výdavkami a poistným, ktoré bolo vypočítané
v ročnom zúčtovaní.

Tabuľka 5 
5a – Uvádza sa výsledok ročného zúčtovania poistného, ak ide o preplatok z tabuľky 4. 
5b – Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené pohľadávky na poistnom voči platiteľovi poistného. 
5c – Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené záväzky na poistnom voči platiteľovi poistného. 
5d – Uvádza sa celková pohľadávka na poistnom alebo celkový záväzok na poistnom, ktoré zdravotná poisťovňa voči platiteľovi poistného eviduje. 
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