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VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2004
o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších

údajov zdravotnou poisťovňou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o
zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
ustanovuje:

§ 1

(1) Údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie podľa § 11 ods. 6 zákona sa predkladajú v
listinnej podobe a elektronicky v tomto rozsahu a termíne:

Označenie Názov Termín
Súvaha Súvaha poisťovní - priebežná

(bez poznámok)
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát poisťovní -
priebežný (bez poznámok)

do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka

Súvaha Súvaha poisťovní
(vrátane poznámok)

do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho
roka

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát poisťovní
(vrátane poznámok)

do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho
roka

Súvaha Súvaha poisťovní overená
audítorom

do šiestich mesiacov po uplynutí
kalendárneho
roka

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát poisťovní
overený audítorom

do šiestich mesiacov po uplynutí
kalendárneho
roka

(2) Ďalšie údaje podľa § 11 ods. 7 a § 12 ods. 4 zákona sa predkladajú v listinnej podobe a
elektronicky v tomto rozsahu a termíne:
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Názov Termín predkladania
Prehľad o všetkých podnetoch, podaniach a sťažnos-
tiach poistencov

do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka

Prehľad o splnení uloženého opatrenia do 30 dní po uplynutí lehoty na splnenie
uloženého
opatrenia

Hlásenie o všetkých zmenách obchodno-finančného
plánu

do 10 dní pred ich účinnosťou

Hlásenie o zmenách vo výpise z obchodného registra do 5 dní po ich účinnosti

Zoznam akcionárov zdravotnej poisťovne do 31. marca po uplynutí kalendárneho
roka

§ 2

Prehľady, hlásenia a iné správy uvedené v § 1 ods. 2 sa predkladajú podľa vzorov uvedených v
prílohách č. 1 až 5.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Rudolf Zajac v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

DynamicResources\ffccec34-7b94-4347-b8b5-479ea4d17b06_1.pdf

VZOR

Ob chod né meno zdra vot nej po is �ov ne:

IČO:

Stav ku dňu:

PRE H¼AD O POD NETOCH, PO DA NIACH A SŤAŽ NOS TIACH PO IS TEN COV

Pred met pod netu,
po da nia ale bo
s�až nos ti

Dá tum do ru če nia Dá tum vy ba ve nia Spô sob vy ba ve nia
(opráv ne né,
ne opráv ne né)

Odo sla né dňa: Oso ba zod po ved ná za vy pra co va nie vý ka zu:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Oso ba zod po ved ná za vý kaz:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Pod pis šta tu tár ne ho zá stup cu:

Od tla čok pe čiat ky:

Te le fo nic ký kon takt:
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

DynamicResources\ffccec34-7b94-4347-b8b5-479ea4d17b06_2.pdf

VZOR

Ob chod né meno zdra vot nej po is �ov ne:

IČO:

Stav ku dňu:

PRE H¼AD O SPL NE NÍ ULO ŽE NÉ HO OPAT RE NIA

Pred met ulo že né ho opat re nia In for má cia o spl ne ní ale bo ne spl ne ní
ulo že né ho opat re nia

Odo sla né dňa: Oso ba zod po ved ná za vy pra co va nie vý ka zu:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Oso ba zod po ved ná za vý kaz:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Pod pis šta tu tár ne ho zá stup cu:

Od tla čok pe čiat ky:

Te le fo nic ký kon takt:
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

DynamicResources\ffccec34-7b94-4347-b8b5-479ea4d17b06_3.pdf

VZOR

Ob chod né meno zdra vot nej po is �ov ne:

IČO:

Stav ku dňu:

HLÁ SE NIE O ZME NÁCH OBCHODNO-FINANČNÉHO PLÁ NU

Pred met zmeny1) Dá tum účin nos ti

1) Pred met zme ny obchodno-finančného plá nu mož no na hra di� pred lo že ním zme ne né ho obchodno-finančného plá nu.

Odo sla né dňa: Oso ba zod po ved ná za vy pra co va nie vý ka zu:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Oso ba zod po ved ná za vý kaz:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Pod pis šta tu tár ne ho zá stup cu:

Od tla čok pe čiat ky:

Te le fo nic ký kon takt:
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

DynamicResources\ffccec34-7b94-4347-b8b5-479ea4d17b06_4.pdf

VZOR

Ob chod né meno zdra vot nej po is �ov ne:

IČO:

Stav ku dňu:

HLÁ SE NIE O ZME NÁCH VO VÝ PI SE  Z OB CHOD NÉ HO RE GIS TRA

Pred met zme ny vo vý pi se
z ob chod né ho re gis tra

Pô vod né zne nie Nové (zme ne né) zne nie Dá tum
účin nos ti

Odo sla né dňa: Oso ba zod po ved ná za vy pra co va nie vý ka zu:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Oso ba zod po ved ná za vý kaz:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Pod pis šta tu tár ne ho zá stup cu:

Od tla čok pe čiat ky:

Te le fo nic ký kon takt:
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

DynamicResources\ffccec34-7b94-4347-b8b5-479ea4d17b06_5.pdf

VZOR

Ob chod né meno zdra vot nej po is �ov ne:

IČO:

Stav ku dňu:

ZOZ NAM AK CIO NÁ ROV ZDRA VOT NEJ PO IS ŤOV NE — PRÁV NIC KÝCH OSÔB1)

Ob chod né
meno
ak cio ná ra

Ad re sa síd la
ak cio ná ra

IČO Po čet ak cií vo 
vlast níc tve
(v ks)

Výš ka kva li fi ko va nej 
účasti2)
(v tis. Sk)

Výš ka kva li fi ko va nej 
účasti3)
(v %)

1) V prí pa de vlast níc tva ak cií jed ným  ak cio ná rom sa do riad kov roz de lia jed not li vé ak cie pod ¾a ich me no vi tej hod no ty.
2) Uve die sa cel ko vá me no vi tá hod no ta ak cií spo loč nos ti vo vlast níc tve ak cio ná ra.
3) Uve die sa po diel poč tu ak cií vo vlast níc tve ak cio ná ra k cel ko vé mu poč tu ak cií v zdra vot nej po is �ov ni.

ZOZ NAM AK CIO NÁ ROV ZDRA VOT NEJ PO IS ŤOV NE — FY ZIC KÝCH OSÔB1)

Priez vis ko,
meno a ti tul

Ad re sa tr va lé ho
po by tu

Dá tum
na ro de nia

Po čet ak cií vo 
vlast níc tve
(v ks)

Výš ka kva li fi ko va nej 
účasti2)
(v tis. Sk)

Výš ka kva li fi ko va nej
účasti3)
(v %)

1) V prí pa de  vlast níc tva ak cií jed ným  ak cio ná rom sa do riad kov roz de lia jed not li vé ak cie pod ¾a ich me no vi tej hod no ty.
2) Uve die sa cel ko vá me no vi tá hod no ta ak cií ak cio ná ra.
3) Uve die sa po diel poč tu ak cií vo vlast níc tve ak cio ná ra k cel ko vé mu poč tu ak cií v zdra vot nej po is �ov ni.

Odo sla né dňa: Oso ba zod po ved ná za vy pra co va nie
vý ka zu:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Oso ba zod po ved ná za vý kaz:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Pod pis šta tu tár ne ho zá stup cu:

Od tla čok pe čiat ky:

Te le fo nic ký kon takt:
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