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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

TYP A RO NÉ ZÚ TOVANIE
poistného na verejné zdravotné poistenie ( alej len „poistné“) zamestnanca

za rok 2005 

pod a § 19 zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z. o pois ovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“)

íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné sa píšu z ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyp ajú pali kovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tla iar ou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B D É F G H Í J K L M N O Ö Ô P Q R Š T Ú Ü V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Rodné íslo Druh ro ného zú tovania poistného 03 Kód zdravotnej pois ovne 

riadne Dátum zistenia skuto nosti na podanie

02 íslo povolenia na pobyt opravné dodato ného ro ného zú tovania poistného

dodato né

(vyzna í sa x)

04 Osobou so zdravotným postihnutím poistenec v roku 2005  nebol, celý rok bol, celý rok

I. ODDIEL – Údaje o poistencovi
05 Priezvisko Meno Titul

Adresa trvalého pobytu v de  podania ro ného zú tovania poistného na území Slovenskej republiky alebo v zahrani í
06 Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

Adresa na doru ovanie na území Slovenskej republiky 1)

07 Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

II. ODDIEL – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bol maloletý 
poistenec zverený do výchovy, alebo zástupcovi, ktorý podáva ro né zú tovanie poistného ( alej len „zástupca“)

11 Priezvisko/ Názov Meno Titul

Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu Rodné íslo/I O

Záznamy zdravotnej pois ovne

9
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt Typ A 

III. ODDIEL – Údaje o zamestnávate ovi
21 Názov platite a poistného 22 íslo platite a poistného

23 Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt 24 I O 25 DI

Sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky
26 Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

E-mail

Úhrn preddavkov na poistné zamestnávate a 27

IV. ODDIEL – Údaje o zamestnancovi

Poistenec sa považoval za zamestnanca 2) 31 od do

Úhrn preddavkov na poistné zamestnanca 32

Úhrn príjmov pod a §13 ods. 1 až 4 zákona 33

Úhrn minimálnych základov pod a § 13 ods. 15 a 16 zákona 3) 34

V. ODDIEL – Údaje o vymeriavacom základe zamestnanca, ktorý sa považoval v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. 
decembrom 2005 za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona 4)

Poistenec sa považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona v ase 41 od

medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 (uvedú sa dátumy od – do) 5) do
Ako dôvod sa uvedie príslušné písmeno § 11 ods. 8 zákona (A, B, C, D, E, F, G, H, I, K) dôvod

viac období (uvedú sa v odd. XI)

42 43 44 45 46 47

Minimálny základ 3) Úhrn príjmov pod a § 
13 ods. 1 až 4 zákona

Po et dní trvania 
zamestnania

Po et dní trvania 
zamestnania v období 

uvedenom v p. 41

Minimálny základ 
pripadajúci na obdobie 

uvedené v p. 41
[(p.42 / p.44) x p.45] 3)

Pomerná as  príjmu 
pripadajúca na obdobie 

uvedené v p. 41
[(p.43 / p.44) x p.45]

September

Október

November

December

Spolu

Pomerná as  príjmu pod a § 13 ods. 1 až 4 zákona pripadajúca na obdobie uvedené v p. 41(sú et p. 47) 48

½ úhrnu minimálnych miezd prislúchajúca k obdobiu uvedenému v p. 41 6) 49

Poistenec splnil podmienku pod a § 11 ods. 9 písm. a) zákona (p. 48  p. 49) 50 áno nie

Suma nezapo ítavaná do vymeriavacieho základu (p. 48, ak p. 50 = áno; hodnota 0, ak p. 50 = nie) 51
Suma nezapo ítavaná do úhrnu minimálnych základov (sú et p. 46, ak p. 50 = áno; hodnota 0, ak
p. 50 = nie) 52

VI. ODDIEL – Kalendárne mesiace, za ktoré platí poistné štát z dôvodu, že poistenec nebol zamestnancom alebo bol 
zamestnancom a nemal príjem

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August

Štát poistné platil

VII. ODDIEL – Po et dní, za ktoré za poistenca platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. o) a u) zákona, okrem dní 
obdobia uvedeného v p. 41 7)

September Október November December

Po et kalendárnych dní

10
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt Typ A 

VIII. ODDIEL – Výpo et poistného 
Vymeriavací základ upravený pod a § 31 ods. 12 zákona v znení zákona
. 352/2005 Z. z. (p. 33 – p. 51) 61

Úhrn minimálnych základov pod a § 31 ods. 12 zákona v znení zákona
. 352/2005 Z. z. (p. 34 – p. 52)

62

Maximálny vymeriavací základ pod a § 13 ods. 9 písm. d) zákona 517 140

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 9 a 10 zákona 8) 63

Zamestnanec Zamestnávate

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. a) a d) zákona 64 % 65 %
Poistné (p. 63 x p. 64/100 a p. 63 x p. 65/100) 66 67

Nedoplatok (+) / preplatok (-) (p. 66 – p. 32 a p. 67 – p. 27) 68 69

IX. ODDIEL – Žiados  o vrátenie preplatku poistného zamestnanca 9)

Žiadam o vrátenie preplatku zamestnanca pod a § 19 ods. 12 zákona (p. 68 < 0 Sk)

v hotovosti

pe ažným poukazom

na ú et – íslo ú tu / banka

X. ODDIEL – Osoba zodpovedná za vypracovanie ro ného zú tovania poistného 10)

Ro né zú tovanie poistného vykonal zamestnávate áno

Vypracoval (Priezvisko a meno)

íslo telefónu íslo faxu

XI. ODDIEL – Miesto na osobitné záznamy platite a poistného

Po et príloh 71 Uvádza sa po et všetkých príloh, ktoré sú sú as ou ro ného zú tovania poistného.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ro nom zú tovaní poistného sú správne a úplné.
Súhlasím s tým, že zamestnávate  a zdravotná pois ov a bude spracúva  moje osobné údaje na ú ely ro ného 
zú tovania poistného vrátane ich zasielania písomnou alebo elektronickou formou ostatným mojim zamestnávate om
v súlade so zákonom . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum Podpis poistenca
(zástupcu / osoby zodpovednej za vypracovanie ro ného zú tovania poistného)

Odtla ok pe iatky

11
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Typ A vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Vyp a sa, ak poistenec nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

2) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v roku 2005 považoval za 
zamestnanca. V prípade viacerých období sa alšie uvádzajú v oddiele XI.

3) Vyp a sa, ak suma v p. 33 je menšia ako 78 000 Sk.

4) Vyp a sa v prípade poistenca, ktorý sa v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 považoval 
za zamestnanca a sú asne sa považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona a splnil 
podmienku pod a § 11 ods. 9 zákona.

5) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec považoval za osobu pod a § 11 ods. 
8 písm. a) až i) a k) zákona v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005. Ako dôvod sa uvádza 
príslušné písmeno § 11 ods. 8 zákona.

6) Do úhrnu minimálnych miezd sa zapo ítava za celé kalendárne mesiace suma 6 500 Sk. Za mesiace, v 
ktorých sa poistenec považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona len as  mesiaca, sa 
zapo íta pomerná as  sumy 6 500 Sk.

7) Vylu ujú sa dni obdobia uvedeného v p. 41, ak sa poistenec považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až 
i) a k) zákona a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona (p. 50 = áno).

8) Uvádza sa vä šia zo súm uvedených v p. 61 a p. 62, najviac však suma 517 140 Sk.

9) Vyp a sa, ak ro né zú tovanie poistného vykonal zamestnanec a suma v p. 68 je záporná.

10) Ak poistenec požiadal svojho zamestnávate a o vykonanie ro ného zú tovania poistného pod a § 19 ods. 2 
zákona, uvádza sa meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie ro ného zú tovania poistného.

12
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

TYP B RO NÉ ZÚ TOVANIE
poistného na verejné zdravotné poistenie ( alej len „poistné“)

samostatne zárobkovo innej osoby
za rok 2005 

pod a § 19 zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z. o pois ovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“)

íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné sa píšu z ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyp ajú pali kovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tla iar ou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B D É F G H Í J K L M N O Ö Ô P Q R Š T Ú Ü V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Rodné íslo Druh ro ného zú tovania poistného 03 Kód zdravotnej pois ovne 

riadne Dátum zistenia skuto nosti na podanie

02 íslo povolenia na pobyt opravné dodato ného ro ného zú tovania poistného

dodato né

(vyzna í sa x)

04 Osobou so zdravotným postihnutím poistenec v roku 2005  nebol, celý rok bol, celý rok

I. ODDIEL – Údaje o poistencovi
05 Priezvisko Meno Titul

Adresa trvalého pobytu v de  podania ro ného zú tovania poistného na území Slovenskej republiky alebo v zahrani í

06 Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

E-mail

Adresa na doru ovanie na území Slovenskej republiky 1)

07 Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

II. ODDIEL – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bol maloletý 
poistenec zverený do výchovy, alebo zástupcovi, ktorý podáva ro né zú tovanie poistného ( alej len „zástupca“)

11 Priezvisko/ Názov Meno Titul

Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu Rodné íslo/I O

Záznamy zdravotnej pois ovne

13
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt Typ B 

III. ODDIEL – Údaje o samostatne zárobkovo innej osobe
21 íslo platite a poistného 22 I O 23 DI

Poistenec sa považoval za samostatne zárobkovo innú osobu 2) 24 od do

Po et dní obdobia uvedeného v p. 24 3) 25

Úhrn zaplatených preddavkov na poistné 26

Základ dane z príjmov fyzických osôb pod a osobitného predpisu 4) 27
Výdavky na poistné, o ktoré sa znížil základ dane z príjmov fyzických osôb pod a osobitného 
predpisu 4) 28

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 6 zákona 5) [ (p. 27 + p. 28)/ 2,14 ] 29

IV. ODDIEL – Údaje o vymeriavacom základe samostatne zárobkovo innej osoby, ktorá sa považovala v ase medzi 1. 
septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona 6)

Poistenec sa považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona v ase 31 od

medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 (uvedú sa dátumy od – do) 7) do
Ako dôvod sa uvedie príslušné písmeno § 11 ods. 8 zákona (A, B, C, D, E, F, G, H, I, K) dôvod

viac období (uvedú sa v odd. XI)
Po et dní obdobia uvedeného v p. 31, ke  sa poistenec považoval za samostatne zárobkovo 
innú osobu 32

Pomerná as  vymeriavacieho základu pod a § 13 ods. 6 zákona pripadajúca na obdobie uvedené 
v p. 31 [(p. 29/p. 25) x p. 32] 33

½ úhrnu minimálnych miezd prislúchajúca k obdobiu uvedenému v p. 31 8) 34

Poistenec splnil podmienku pod a § 11 ods. 9 písm. b) zákona (p. 33  p. 34) 35 áno nie
Suma nezapo ítavaná do vymeriavacieho základu (p. 33, ak p. 35 = áno; hodnota 0,
ak p. 35 = nie) 36

V. ODDIEL – Po et dní, za ktoré za poistenca platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. o) zákona, okrem dní obdobia 
uvedeného v p. 31 9)

September Október November December

Po et kalendárnych dní

VI. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu samostatne zárobkovo innej osoby pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona 
za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2005 10)

41 42
Dni obdobia uvedeného v p. 24, ke  poistenec nebol poistencom 

štátu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i), k) a o) zákona 11) Minimálny základ 12)

Január

Február 

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október 

November

December 

Spolu

14
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt Typ B 

VII. ODDIEL – Výpo et poistného 
Vymeriavací základ upravený pod a § 31 ods. 12 zákona v znení zákona . 352/2005 Z. z.
 (p. 29 – p. 36) 51

Úhrn minimálnych základov pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona13)  (sú et p. 42) 52

Maximálny vymeriavací základ pod a § 13 ods. 9 písm. d) zákona 517 140

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 9 zákona14) 53

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. c) zákona 54 %
Poistné [(p. 53 x p. 54)/100] 55

Nedoplatok (+) / preplatok (-) (p. 55 – p. 26) 56

Ostatné neuhradené záväzky vo i zdravotnej pois ovni 57
Spolu nedoplatok (+) / preplatok (-) po zapo ítaní neuhradených záväzkov vo i zdravotnej 
pois ovni (p. 56 + p. 57) 58

VIII. ODDIEL – Žiados  o vrátenie preplatku poistného samostatne zárobkovo innej osoby 15)

Žiadam o vrátenie preplatku pod a § 19 ods. 12 zákona (p. 58 < 0 Sk)

v hotovosti

pe ažným poukazom

na ú et – íslo ú tu / banka

IX. ODDIEL – Výpo et preddavku na poistné samostatne zárobkovo innej osoby na obdobie od 1. júla 2006 do 30. 
júna 2007 
Po et kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti 16) 61

Podiel pomernej asti základu dane a 2,14 {[(p. 27 + p. 28) / p. 61] / 2,14} 62

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. c) 17) 63 %
Preddavok na poistné pod a § 16 ods. 2 písm. b) zákona [(p. 62 x p. 63)/100] 64

Preddavok na poistné upravený pod a § 16 ods. 8 písm. b) a c) a ods. 9 zákona 65

X. ODDIEL – Miesto na osobitné záznamy samostatne zárobkovo innej osoby

Po et príloh 71 Uvádza sa po et všetkých príloh, ktoré sú sú as ou ro ného zú tovania poistného.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ro nom zú tovaní poistného sú správne a úplné.
Súhlasím s tým, že zdravotná pois ov a bude spracúva  moje osobné údaje na ú ely ro ného zú tovania poistného 
vrátane ich zasielania písomnou alebo elektronickou formou v súlade so zákonom . 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum Podpis poistenca (zástupcu)
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Typ B vysvetlivky

Vysvetlivky: 
1) Vyp a sa, ak poistenec nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

2) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v roku 2005 považoval za 
samostatne zárobkovo innú osobu. V prípade viacerých období sa alšie uvádzajú v oddiele X.

3) Vyp a sa, ak sa vyp a oddiel IV.

4) Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb pod a § 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov okrem príjmov z prenájmu a príjmov, z ktorých sa vyberá da  zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 
zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak sa poistenec v ase medzi 1. januárom 2005 a 31. 
augustom 2005 považoval za samostatne zárobkovo innú osobu ako konate  spolo nosti s ru ením
obmedzeným, zapo ítava sa do p. 27 aj odmena za výkon funkcie konate a spolo nosti s ru ením 
obmedzeným, považovaná za príjem zo závislej innosti pod a § 5 zákona . 595/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, dosiahnutá v ase medzi 1. januárom 2005 a 31. augustom 2005.

5) Ak výsledok výpo tu pod a vzorca [(p. 27 + p. 28)/ 2,14] je záporný, uvádza sa hodnota 0.

6) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorý sa v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 
považoval za samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne sa považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. 
a) až i) a k) zákona a splnil podmienku pod a § 11 ods. 9 zákona.

7) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec považoval za osobu pod a § 11 ods. 
8 písm. a) až i) a k) zákona v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005. Ako dôvod sa uvádza 
príslušné písmeno § 11 ods. 8 zákona.

8) Do úhrnu minimálnych miezd sa zapo ítava za celé kalendárne mesiace suma 6 500 Sk. Za mesiace, v 
ktorých sa poistenec považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona len as  mesiaca, sa 
zapo íta pomerná as  sumy 6 500 Sk.

9) Dni obdobia uvedeného v p. 31 sa vylú ia, len ak sa vyp a IV. oddiel a poistenec splnil podmienku pod a § 11 
ods. 9 písm. b) zákona (v p. 35 je ozna ená vo ba „áno“).

10) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorého vymeriavací základ pod a § 13 ods. 6 zákona za rok 2005 (p. 
29) nedosiahol sumu 78 000 Sk a úhrn minimálnych základov (p. 52) je nižší ako 78 000 Sk.

11) Za mesiace január až august sa uvádzajú po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za samostatne zárobkovo 
innú osobu. Za mesiace september až december sa uvádzajú po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za 

samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne nebol osobou, za ktorú platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 
písm. a) až i), k) a o) zákona.

12) Uvádza sa minimálny základ samostatne zárobkovo innej osoby pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona pri 
zoh adnení § 31 ods. 12 zákona v znení zákona . 352/2005 Z. z. (minimálny základ samostatne zárobkovo 
innej osoby pod a § 13 ods. 17 zákona vydelený celkovým po tom dní v mesiaci a vynásobený po tom dní 

uvedených v p. 41).

13) Vyp a sa, ak suma v p. 29 je menšia ako 78 000 Sk.

14) Uvádza sa vä šia zo súm uvedených v p. 51 a p. 52, najviac však suma 517 140 Sk.

15) Vyp a sa, ak suma v p. 58 je záporná.

16) Uvádza sa po et kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti v roku 2005 (p. 24). 
Na kalendárny mesiac, v priebehu ktorého sa za ala vykonáva  samostatná zárobková innos  po prvom dni v 
tomto mesiaci, sa neprihliada.

17) Uvádza sa sadzba poistného samostatne zárobkovo innej osoby v de  podania ro ného zú tovania 
poistného.

16
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 VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

TYP C RO NÉ ZÚ TOVANIE
poistného na verejné zdravotné poistenie ( alej len „poistné“) platite a

poistného pod a § 11 ods. 2 zákona
za rok 2005 

pod a § 19 zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z. o pois ovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“)

íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné sa píšu z ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyp ajú pali kovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tla iar ou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B D É F G H Í J K L M N O Ö Ô P Q R Š T Ú Ü V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Rodné íslo Druh ro ného zú tovania poistného 03 Kód zdravotnej pois ovne

riadne Dátum zistenia skuto nosti na podanie

02 íslo povolenia na pobyt opravné dodato ného ro ného zú tovania poistného

dodato né

(vyzna í sa x)

04 Osobou so zdravotným postihnutím poistenec v roku 2005  nebol, celý rok bol, celý rok

I. ODDIEL – Údaje o poistencovi
05 Priezvisko Meno Titul

Adresa trvalého pobytu v de  podania ro ného zú tovania poistného na území Slovenskej republiky alebo v zahrani í

06 Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

E-mail

Adresa na doru ovanie na území Slovenskej republiky 1)

07 Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

II. ODDIEL – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bol maloletý 
poistenec zverený do výchovy, alebo zástupcovi, ktorý podáva ro né zú tovanie poistného ( alej len „zástupca“)

11 Priezvisko/ Názov Meno Titul

Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu Rodné íslo/I O

Záznamy zdravotnej pois ovne

17
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt Typ C

III. ODDIEL – Údaje o platite ovi poistného pod a § 11 ods. 2 zákona
21 íslo platite a poistného 22 I O 23 DI

Poistenec sa považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona 2) 24 od do

Úhrn zaplatených preddavkov na poistné 25

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 7 zákona 3) 26

IV. ODDIEL – Po et dní, za ktoré za poistenca platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. o) zákona
September Október November December

Po et kalendárnych dní

V. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona platite a poistného pod a § 11 ods. 2 
zákona za jednotlivé kalendárne mesiace roku 20054)

31 32 33
Dni obdobia uvedeného v p. 24, ke  poistenec nebol 
poistencom štátu pod a § 11 ods. 8 písm. o) zákona Minimálny základ 5)  Sú in koeficientu 0,6315 a 

minimálneho základu 6)

September

Október 

November

December 

Spolu

VI. ODDIEL – Výpo et poistného
Úhrn sú inu koeficientu 0,6315 a minimálnych základov pod a § 13 ods. 17 a 18 
zákona (sú et p. 33) 7) 41

Maximálny vymeriavací základ pod a § 13 ods. 9 písm. d) zákona 517 140

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 9 zákona 8) 42

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. e) zákona 43 %
Poistné [(p. 42 x p. 43)/100] 44

Nedoplatok (+) / preplatok (-) (p. 44 – p. 25) 45

Ostatné neuhradené záväzky vo i zdravotnej pois ovni 46
Spolu nedoplatok (+) / preplatok (-) po zapo ítaní neuhradených záväzkov vo i
zdravotnej pois ovni (p. 45 + p. 46) 47

VII. ODDIEL – Žiados  o vrátenie preplatku poistného platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona 9) 

Žiadam o vrátenie preplatku pod a § 19 ods. 12 zákona (p. 47 < 0 Sk)

v hotovosti

pe ažným poukazom

na ú et – íslo ú tu / banka

VIII. ODDIEL – Miesto na osobitné záznamy platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona

Po et príloh 51 Uvádza sa po et všetkých príloh, ktoré sú sú as ou ro ného zú tovania poistného.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ro nom zú tovaní poistného sú správne a úplné.
Súhlasím s tým, že zdravotná pois ov a bude spracúva  moje osobné údaje na ú ely ro ného zú tovania poistného 
vrátane ich zasielania písomnou alebo elektronickou formou v súlade so zákonom . 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum Podpis poistenca (zástupcu)
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Typ C vysvetlivky

Vysvetlivky: 

1) Vyp a sa, ak poistenec nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

2) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v ase medzi 1. septembrom 2005 až 
31. decembrom 2005 považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona. Do obdobia sa zahrnú aj 
obdobia, ke  medzi 1. septembrom a 31. decembrom 2005 poistenec nebol považovaný za zamestnanca, 
nebol považovaný za samostatne zárobkovo innú osobu a platil za neho poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. 
o) zákona. V prípade viacerých období sa alšie uvádzajú v oddiele VIII.

3) Uvádza sa príjem, ktorý podlieha dani z príjmov pod a § 5 a 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, dosiahnutý v ase, ke  sa poistenec medzi 1. septembrom 2005 až 31. decembrom 
2005 považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona, okrem príjmov z prenájmu a príjmov, z 
ktorých sa da  vyberá zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

4) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorého vymeriavací základ pod a § 13 ods. 7 zákona za rok 2005 (p. 
26) nedosiahol sumu 16 420 Sk a suma v p. 41 je nižšia ako 16 420 Sk.

5) Uvádza sa minimálny základ pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona 
(minimálny základ pod a § 13 ods. 17 zákona platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona vydelený celkovým 
po tom dní v mesiaci a vynásobený po tom dní uvedených v p. 31).

6) Uvádza sa sú in koeficientu 0,6315 a sumy minimálneho základu uvedenej v p. 32.

7) Vyp a sa, ak suma v p. 26 je menšia ako 16 420 Sk.

8) Uvádza sa vä šia zo súm uvedených v p. 26 a p. 41, najviac však suma 517 140 Sk.

9) Vyp a sa, ak suma v p. 47 je záporná.
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

TYP S RO NÉ ZÚ TOVANIE
poistného na verejné zdravotné poistenie ( alej len „poistné“) poistenca, 

ktorý mal viacerých platite ov
za rok 2005 

pod a § 19 zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z. o pois ovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“)

íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné sa píšu z ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyp ajú pali kovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tla iar ou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B D É F G H Í J K L M N O Ö Ô P Q R Š T Ú Ü V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

S01 Rodné íslo Druh ro ného zú tovania poistného S03 Kód zdravotnej pois ovne 

riadne Dátum zistenia skuto nosti na podanie

S02 íslo povolenia na pobyt opravné dodato ného ro ného zú tovania poistného

dodato né

(vyzna í sa x)

S04 Osobou so zdravotným postihnutím poistenec v roku 2005  nebol, celý rok bol, celý rok

I. ODDIEL – Údaje o poistencovi
S05 Priezvisko Meno Titul

Adresa trvalého pobytu v de  podania ro ného zú tovania poistného na území Slovenskej republiky alebo v zahrani í

S06 Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

Adresa na doru ovanie na území Slovenskej republiky 1)

S07 Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

II. ODDIEL – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bol maloletý 
poistenec zverený do výchovy, alebo zástupcovi, ktorý podáva ro né zú tovanie poistného ( alej len „zástupca“)

S11 Priezvisko/ Názov Meno Titul

Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu Rodné íslo/I O

Záznamy zdravotnej pois ovne
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt Typ S

III. ODDIEL – Kalendárne mesiace, za ktoré platí poistné štát z dôvodu, že poistenec nebol samostatne zárobkovo 
innou osobou a sú asne nebol zamestnancom alebo bol zamestnancom a nemal príjem

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August

Štát poistné platil

IV. ODDIEL – Po et dní, za ktoré za poistenca platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. o) a u) zákona
September Október November December

Po et kalendárnych dní

! Pred vyplnením oddielu V sa najskôr vyp ajú listy SA až po p. A13, list SB po p. B34, list SC po p. C21,
list SD po p. D06 !

V. ODDIEL – Výpo et koeficientu Kmax
Úhrn vymeriavacích základov (sú et p. A13 z listov SA, p. B34 z listu SB, p. C21 z listu SC
a p. D06 z listu SD) S21

Maximálny vymeriavací základ pod a § 13 ods. 9 písm. d) zákona 517 140

Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 9 písm. d) zákona 2) S22

Koeficient Kmax (podiel p. S22 a p. S21) 3) S23

! Pred vyplnením oddielu VI sa najskôr dokon í vyplnenie listov SA, SB, SC, SD !

VI. ODDIEL – Výpo et poistného 
Poistné celkom (sú et p. A23 z listov SA, p. B37 z listu SB, p. C24 z listu SC, p. D13 z listu SD) S31

Úhrn preddavkov (sú et p. A12 z listov SA, p. B06 z listu SB, p. C05 z listu SC) S32

Nedoplatok (+) / preplatok (-) (p. S31 – p. S32) S33

Ostatné neuhradené záväzky vo i zdravotnej pois ovni 4) S34
Spolu nedoplatok (+) / preplatok (-) po zapo ítaní neuhradených záväzkov vo i zdravotnej 
pois ovni (p. S33 + p. S34) S35

VII. ODDIEL – Žiados  o vrátenie preplatku poistného poistenca 5)

Žiadam o vrátenie preplatku pod a § 19 ods. 12 zákona (p. 35 < 0 Sk)

v hotovosti

pe ažným poukazom

na ú et – íslo ú tu / banka

VIII. ODDIEL – Osoba zodpovedná za vypracovanie ro ného zú tovania poistného 6)

Ro né zú tovanie poistného vykonal zamestnávate áno

Vypracoval (Priezvisko a meno) íslo telefónu íslo faxu

IX. ODDIEL – Miesto na osobitné záznamy platite a poistného

Po et listov S41 Uvádza sa po et všetkých listov SA, SB, SC, SD, ktoré sú sú as ou ro ného zú tovania poistného.

Po et príloh S42 Uvádza sa po et všetkých príloh, ktoré sú sú as ou ro ného zú tovania poistného.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ro nom zú tovaní poistného sú správne a úplné.
Súhlasím s tým, že zamestnávate  a zdravotná pois ov a bude spracúva  moje osobné údaje na ú ely ro ného 
zú tovania poistného vrátane ich zasielania písomnou alebo elektronickou formou ostatným mojim zamestnávate om
v súlade so zákonom . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum Podpis poistenca (zástupcu / osoby zodpovednej za vypracovanie ro ného 
zú tovania poistného)

Odtla ok pe iatky zamestnávate a
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Typ S vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Vyp a sa, ak poistenec nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

2) Uvádza sa suma uvedená v p. S21, najviac však suma 517 140 Sk.

3) Uvádza sa suma zaokrúhlená na štyri desatinné miesta smerom nahor. Ak p. S21 = 0, uvádza sa koeficient
Kmax = 1,0000.

4) Uvádza sa výška neuhradených záväzkov, ktoré má poistenec ako samostatne zárobkovo inná osoba alebo 
ako platite  poistného pod a § 11 ods. 2 zákona vo i príslušnej zdravotnej pois ovni za roky predchádzajúce 
roku 2005. Ak ro né zú tovanie poistného za rok 2005 vykonáva za poistenca zamestnávate , p. S34 sa 
nevyp a.

5) Vyp a sa, ak suma v p. S35 je záporná.

6) Ak poistenec požiadal svojho zamestnávate a o vykonanie ro ného zú tovania poistného pod a § 19 ods. 2 
zákona, uvádza sa meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie ro ného zú tovania poistného.
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List SA – zamestnanec a zamestnávate

I. ODDIEL – Údaje o zamestnávate ovi
A01 Názov platite a poistného A02 íslo platite a poistného

A03 Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt A04 I O A05 DI

Sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky
A06 Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

E-mail

Úhrn preddavkov na poistné zamestnávate a A07

II. ODDIEL – Údaje o zamestnancovi

Poistenec sa považoval za zamestnanca 1) A11 od do

Úhrn preddavkov na poistné zamestnanca A12

Úhrn príjmov pod a § 13 ods. 1 až 4 zákona A13

! Suma z p. A12 sa zapo íta do p. S32 v spolo nej asti typ S !
! Suma z p. A13 sa zapo íta do p. S21 v spolo nej asti typ S !

III. ODDIEL – Výpo et poistného 
Vymeriavací základ (sú in sumy uvedenej v p. A13 a koeficientu K max uvedeného v p. S23) A21

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. a) zákona zamestnanca A22 %
Poistné zamestnanca (p. A21 x p. A22/100) A23

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. d) zákona zamestnávate a A24 %
Poistné zamestnávate a (p. A21 x p. A24/100) A25

Nedoplatok (+) / preplatok (-) (p. A25 – p. A07) zamestnávate a A26

! Suma z p. A23 sa zapo íta do p. S31 v spolo nej asti typ S !
! Po vyplnení všetkých listov SA, SB, SC, SD sa pokra uje v spolo nej asti typ S, oddiel III !
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List SA vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v roku 2005 považoval za 
zamestnanca. V prípade viacerých období sa alšie uvedú v oddiele IX spolo nej asti tla iva.

24



������� �� 	
����� ������ �� �������� ������ ����

VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List SB – samostatne zárobkovo inná osoba

I. ODDIEL – Údaje o samostatne zárobkovo innej osobe
B01 íslo platite a poistného B02 I O B03 DI

Poistenec sa považoval za samostatne zárobkovo innú osobu 1) B04 od do

Po et dní obdobia uvedeného v p. B04 B05

Úhrn zaplatených preddavkov na poistné B06

Základ dane z príjmov fyzických osôb pod a osobitného predpisu  2) B07
Výdavky na poistné, o ktoré sa znížil základ dane z príjmov fyzických osôb pod a
osobitného predpisu 2) B08

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 6 zákona  3) [(p. B07+p. B08)/2,14] B09

II. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu samostatne zárobkovo innej osoby pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona 
za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2005 4)

B21 B22 B23

Dni obdobia z p. B04, ke  poistenec nebol 
zamestnancom a nebol poistencom štátu pod a

§ 11 ods. 8 písm. o) zákona 5)
Minimálny základ prislúchajúci ku d om

uvedeným v p. B21  6)
Dni obdobia z p. B04, ke  poistenec nebol 

zamestnancom 7)

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Spolu

III. ODDIEL – Výpo et poistného
Vymeriavací základ prislúchajúci obdobiu, ke  poistenec nebol zamestnancom
[(p. B09/p. B05) x sú et p. B23 ]  8) B31

Vymeriavací základ prislúchajúci obdobiu, ke  poistenec nebol zamestnancom, upravený pod a § 13 
ods. 8 zákona  8) (väcšia zo súm uvedených v sú te p. B22 a p. B31)

B32

Vymeriavací základ prislúchajúci obdobiu, ke  poistenec bol zamestnancom (p. B09 - p. B31) 8) B33
Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 8 zákona 9) (p. B32 + p. B33, ak sa vyp ajú, alebo p. 
B09)

B34

! Suma z p. B06 sa zapo íta do p. S32 v spolo nej asti typ S !
! Suma z p. B34 sa zapo íta do p. S21 v spolo nej asti typ S !

Vymeriavací základ (sú in sumy uvedenej v p. B34 a koeficientu Kmax uvedeného v p. S23) B35

Sadzba poistného podla § 12 ods. 1 písm. c) zákona B36 %
Poistné (p. B35 x p. B36/100) B37

IV. ODDIEL – Výpo et preddavku na poistné samostatne zárobkovo innej osoby na obdobie od 1. júla 2006 do 30. 
júna 2007 
Po et kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti  10) B41

Podiel pomernej asti základu dane a 2,14 {[(p. B07+p. B08) / p. B41] 2,14} B42

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. c)  11) B43 %
Preddavok na poistné pod a § 16 ods. 2 písm. b) zákona [(p. B42 x p. B43)/100] B44

Preddavok na poistné upravený pod a § 16 ods. 8 písm. b) a c) a ods. 9 zákona B45

! Suma z p. B37 sa zapo íta do p. S31 v spolo nej asti typ S !
! Po vyplnení všetkých listov SA, SB, SC, SD sa pokra uje v spolo nej asti typ S, oddiel III !
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List SB vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v roku 2005 považoval za 
samostatne zárobkovo innú osobu. V prípade viacerých období sa alšie uvádzajú v oddiele XI. 

2) Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb pod a § 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov okrem príjmov z prenájmu a príjmov, z ktorých sa vyberá da  zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 
zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak sa poistenec v ase medzi 1. januárom 2005 a 31. 
augustom 2005 považoval za samostatne zárobkovo innú osobu ako konate  spolo nosti s ru ením
obmedzeným, zapo ítava sa do p. B07 aj odmena za výkon funkcie konate a spolo nosti s ru ením 
obmedzeným, považovaná za príjem zo závislej innosti pod a § 5 zákona . 595/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, dosiahnutá v ase medzi 1. januárom 2005 a 31. augustom 2005.

3) Ak výsledok výpo tu pod a vzorca [(p. B07 + p. B08)/ 2,14] je záporný, uvádza sa hodnota 0.

4) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorého vymeriavací základ pod a § 13 ods. 6 zákona za rok 2005 (p. 
B09) nedosiahol sumu 78 000 Sk. Vyp a sa, ak v roku 2005 bol poistenec platite om poistného aj ako 
zamestnanec alebo aj ako platite  poistného pod a § 11 ods. 2 zákona.

5) Za mesiace január až august sa uvádzajú po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za samostatne zárobkovo 
innú osobu a sú asne nebol považovaný za zamestnanca. Za mesiace september až december sa uvádzajú 

po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne nebol považovaný 
za zamestnanca ani nebol osobou, za ktorú platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. o) zákona.

6) Uvádza sa pomerná as  sumy minimálneho základu pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona samostatne zárobkovo 
innej osoby prislúchajúca k obdobiu, v ktorom nebol považovaný za zamestnanca ani nebol osobou, za ktorú 

platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. o) zákona (minimálny základ samostatne zárobkovo innej osoby 
pod a § 13 ods. 17 zákona vydelený celkovým po tom dní v mesiaci a vynásobený po tom dní uvedených
v p. B21).

7) Uvádzajú sa po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne nebol 
považovaný za zamestnanca. 

8) P. B31 až p. B33 sa vyp ajú, ak v roku 2005 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj 
ako platite  poistného pod a § 11 ods. 2 zákona.

9) Ak v roku 2005 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite  poistného pod a § 
11 ods. 2 zákona, uvádza sa sú et súm z p. B32 a p. B33. Ak v roku 2005 nebol poistenec platite om
poistného aj ako zamestnanec a nebol ani platite om poistného ako platite  poistného pod a § 11 ods. 2 
zákona, uvádza sa suma z p. B09.

10) Uvádza sa po et kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti v roku 2005 z p. 
B04. Na kalendárny mesiac, v priebehu ktorého sa za ala vykonáva  samostatná zárobková innos  po prvom 
dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.

11) Uvádza sa sadzba poistného samostatne zárobkovo innej osoby v de  podania ro ného zú tovania 
poistného.
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List SC – platite  poistného pod a § 11 ods. 2 zákona

I. ODDIEL – Údaje o platite ovi poistného pod a § 11 ods. 2 zákona

C01 íslo platite a poistného C02 I O C03 DI

Poistenec sa považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona  1) C04 od do

Úhrn zaplatených preddavkov na poistné C05

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 7 zákona  2) C06

II. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona platite a poistného pod a § 11 ods. 2 
zákona za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2005 3)

C11 C12 C13 C14

Vymeriavací základ pod a
§ 13 ods. 7 zákona4)

Dni obdobia uvedeného v p. C04, ke
poistenec nebol poistenecom štátu pod a

§ 11 ods. 8 písm. o) zákona 
Minimálny základ 5) Sú in koeficientu 0,6315 a minimálneho 

základu  6)

September

Október

November

December

Spolu

III. ODDIEL – Výpo et poistného 
Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. b) zákona
(vä šia zo súm uvedených v p. C06 a sú te p. C14) C21

! Suma z p. C05 sa zapo íta do p. S32 v spolo nej asti typ S !
! Suma z p. C21 sa zapo íta do p. S21 v spolo nej asti typ S !

Vymeriavací základ (sú in sumy uvedenej v p. C21 a koeficientu Kmax uvedeného v p. S23) C22

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. e) zákona C23 %
Poistné (p. C22 x p. C23/100) C24

! Suma z p. C24 sa zapo íta do p. S31 v spolo nej asti typ S !
! Po vyplnení všetkých listov SA, SB, SC, SD sa pokra uje v spolo nej asti typ S, oddiel III ! 
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List SC vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v ase medzi 1. septembrom 2005 a 
31. decembrom 2005 považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona. V prípade viacerých období 
sa alšie uvádzajú v oddiele XI.

2) Uvádza sa príjem, ktorý podlieha dani z príjmov pod a § 5 a 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov, dosiahnutý v ase, ke  sa poistenec medzi 1. septembrom 2005 a 31. 
decembrom 2005 považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona, okrem príjmov z prenájmu a 
príjmov, z ktorých sa da  vyberá zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov). 

3) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorého vymeriavací základ pod a § 13 ods. 7 zákona za rok 2005 (p. 
C06) nedosiahol sumu 16 420 Sk.

4) Uvádza sa príjem, ktorý podlieha dani z príjmov pod a § 5 a 6 zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, dosiahnutý v jednotlivých mesiacoch v ase, ke  sa poistenec medzi 1. septembrom 2005 a 31. 
decembrom 2005 považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona, okrem príjmov z prenájmu a 
príjmov, z ktorých sa da  vyberá zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov). 

5) Uvádza sa minimálny základ pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona 
(minimálny základ pod a § 13 ods. 17 zákona platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona vydelený celkovým 
po tom dní v mesiaci a vynásobený po tom dní uvedených v p. C12).

6) Uvádza sa sú in koeficientu 0,6315 a sumy minimálneho základu uvedenej v p. C13.
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List SD – zamestnanec s príjmami pod a § 13 ods. 5 zákona

I. ODDIEL – Údaje o zamestnancovi

D01 íslo platite a poistného D02 I O D03 DI

Základ dane z príjmov fyzických osôb pod a osobitného predpisu1) D04

Výdavky na poistné, o ktoré sa znížil základ dane z príjmov fyzických osôb pod a
osobitného predpisu1) D05

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 5 zákona [(p. D04 + p. D05)/ 2,14] D06

! Suma z p. D06 sa zapo íta do p. S21 v spolo nej asti typ S !

II. ODDIEL – Výpo et poistného 
Vymeriavací základ (sú in sumy uvedenej v p. D06 a koeficientu Kmax uvedeného v p. S23) D11

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. b) zákona D12 %
Poistné (p. D11 x p. D12/100) D13

! Suma z p. D13 sa zapo íta do p. S31 v spolo nej asti typ S !
! Po vyplnení všetkých listov SA, SB ,SC, SD sa pokra uje v spolo nej asti typ S, oddiel III !
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List SD vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb pod a § 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov okrem príjmov z prenájmu a príjmov, z ktorých sa vyberá da  zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 
zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

TYP X RO NÉ ZÚ TOVANIE .

poistného na verejné zdravotné poistenie ( alej len „poistné“) poistenca, ktorý 
mal viacerých platite ov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2005

pod a § 19 zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z. o pois ovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“)

íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné sa píšu z ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyp ajú pali kovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tla iar ou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B D É F G H Í J K L M N O Ö Ô P Q R Š T Ú Ü V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

X01 Rodné íslo Druh ro ného zú tovania poistného X03 Kód zdravotnej pois ovne 

riadne Dátum zistenia skuto nosti na podanie

X02 íslo povolenia na pobyt opravné dodato ného ro ného zú tovania poistného

dodato né

(vyzna í sa x)

X04 Osobou so zdravotným postihnutím poistenec v roku 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 nebol, celý rok bol, celý rok – v mesiacoch

I. ODDIEL – Údaje o poistencovi
X05 Priezvisko Meno Titul

Adresa trvalého pobytu v de  podania ro ného zú tovania poistného na území Slovenskej republiky alebo v zahrani í
X06 Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

Adresa na doru ovanie na území Slovenskej republiky 1)

X07 Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

II. ODDIEL – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo inej fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorej bol maloletý 
poistenec zverený do výchovy, alebo zástupcovi, ktorý podáva ro né zú tovanie poistného ( alej len „zástupca“)

X11 Priezvisko/ Názov Meno Titul

Štát

Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu Rodné íslo/I O

Záznamy zdravotnej pois ovne
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt Typ X 

! Pred vyplnením oddielu III sa najskôr vyp ajú listy XA až po oddiel IV, list XB po oddiel II !

III. ODDIEL – Údaje o vymeriavacom základe a príjme poistenca, ktorý sa považoval v ase medzi 1. septembrom 2005 
a 31. decembrom 2005 za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona 2)

Poistenec sa považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona v ase X21 od

medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 (uvedú sa dátumy od – do) 3) do
Ako dôvod sa uvedie príslušné písmeno § 11 ods. 8 zákona (A, B, C, D, E, F, G, H, I, K) dôvod

viac období (uvedú sa v odd. XI)

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 1 až 5 zákona v období uvedenom v p. X21
(sú et p. A34 z listov XA a p. D11 z listu XD) X22

Pomerná as  vymeriavacieho základu pod a § 13 ods. 6 zákona pripadajúca na obdobie uvedené v p. X21 
(p. B12 z listu XB) X23

Príjem pod a § 11 ods. 9 písm. c) zákona v období uvedenom v p. X21 v ase, ke  poistenec nebol ani 
zamestnancom, ani samostatne zárobkovo innou osobou X24

Úhrn vymeriavacích základov pod a § 11 ods. 9 písm. a) a b) zákona a príjmu pod a § 11 ods. 9 písm. c) 
zákona (p. X22 + p. X23 + p. X24) X25

½ úhrnu minimálnych miezd prislúchajúca k obdobiu uvedenému v p. X21 4) X26

Poistenec splnil podmienky pod a § 11 ods. 9 zákona (p. X25  p. X26) X27 áno nie

IV. ODDIEL – Kalendárne mesiace, za ktoré platí poistné štát z dôvodu, že poistenec nebol samostatne zárobkovo 
innou osobou a sú asne nebol zamestnancom alebo bol zamestnancom a nemal príjem

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August

Štát poistné platil

V. ODDIEL – Po et dní, za ktoré za poistenca platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. o) a u) zákona okrem dní 
obdobia uvedeného v p. X21

September Október November December

Po et kalendárnych dní

! Pred vyplnením oddielu VI sa najskôr vyp ajú listy XB až po oddiel III, list XC po oddiel II !

VI. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu poistenca za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2005 5)

Minimálny základ

Január

Február 

Marec

Apríl

Máj 

Jún

Júl 

August

September

Október

November 

December 

Spolu
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt Typ X 

! Pred vyplnením oddielu VII sa najskôr vyp ajú listy XA až po p. A54, list XB až po p. B43, list XC po p. C21
a list XD až po p. D21 !

VII. ODDIEL – Výpo et koeficientov 
Úhrn vymeriavacích základov (sú et p. A45 a p. A46 z listov XA, p. B35 z listu 
XB, p. C21 z listu XC a p. D21 z listu XD) X31
Úhrn minimálnych základov pod a § 13 ods. 9 písm. a) až c) zákona
(sú et minimálnych základov z oddielu VI.) 6) X32

Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 9 písm. a) až c)  zákona 7) X33

Kladný rozdiel p. X32 a p. X31 8) X34

Sú et súm uvedených v p. A53 a p. A54 z listov XA, p. B42 a p. B43 z listu XB X35

Koeficient Kmin (podiel p. X34 a p. X35) 9) X36

Maximálny vymeriavací základ pod a § 13 ods. 9 písm. d) zákona 517 140

Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 9 písm. d) zákona 10) X37

Koeficient Kmax (podiel p. X37 a p. X33) 11) X38

! Pred vyplnením oddielu VIII sa najskôr dokon í vyplnenie listov XA, XB, XC, XD !

VIII. ODDIEL – Výpo et poistného 
Poistné celkom (sú et p. A61 a p. A62 z listov XA, p. B50 a p. B51 z listu XB,
p. C36 a p. C37 z listu XC, p. D30 a p. D31 z listu XD) X41

Úhrn preddavkov na poistné
(sú et p. A12 z listov XA, p. B06 z listu XB, p. C05 z listu XC) 

X42

Nedoplatok (+) / preplatok (-) (p. X41 – p. X42) X43

Ostatné neuhradené záväzky vo i zdravotnej pois ovni X44
Spolu nedoplatok (+) / preplatok (-) po zapo ítaní neuhradených záväzkov vo i
zdravotnej pois ovni (p. X43 + p. X44)

X45

IX. ODDIEL – Žiados  o vrátenie preplatku poistného poistenca 12)

Žiadam o vrátenie preplatku pod a § 19 ods. 12 zákona (p. X45 < 0 Sk)

v hotovosti

pe ažným poukazom

na ú et – íslo ú tu / banka

X. ODDIEL – Osoba zodpovedná za vypracovanie ro ného zú tovania poistného 13)

Ro né zú tovanie poistného vykonal zamestnávate áno

Vypracoval (Priezvisko a meno) íslo telefónu íslo faxu

XI. ODDIEL – Miesto na osobitné záznamy platite a poistného

Po et listov X51 Uvádza sa po et všetkých listov XA, XB, XC, XD, ktoré sú sú as ou ro ného zú tovania poistného.

Po et príloh X52 Uvádza sa po et všetkých príloh, ktoré sú sú as ou ro ného zú tovania poistného.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ro nom zú tovaní poistného sú správne a úplné.
Súhlasím s tým, že zamestnávate  a zdravotná pois ov a bude spracúva  moje osobné údaje na ú ely ro ného 
zú tovania poistného vrátane ich zasielania písomnou alebo elektronickou formou ostatným mojim zamestnávate om
v súlade so zákonom . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum Podpis poistenca
(zástupcu / osoby zodpovednej za vypracovanie ro ného zú tovania poistného)

Odtla ok pe iatky
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Typ X vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Vyp a sa, ak poistenec nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

2) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorý sa v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 
považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona a splnil podmienku pod a § 11 ods. 9 zákona.

3) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec považoval za osobu pod a § 11 ods. 
8 písm. a) až i) a k) zákona v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 a splnil podmienku 
pod a § 11 ods. 9 zákona.

4) Do úhrnu minimálnych miezd sa zapo ítava za celé kalendárne mesiace suma 6 500 Sk. Za mesiace,
v ktorých sa poistenec považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona len as  mesiaca, sa 
zapo íta pomerná as  sumy 6 500 Sk.

5) Oddiel sa vyp a, ak suma v p. X31 je menšia ako 78 000 Sk a úhrn minimálnych základov (p. X32) je nižší 
ako 78 000 Sk.

6) Vyp a sa, ak suma v p. X31 je menšia ako 78 000 Sk.

7) Uvádza sa vä šia zo súm uvedených v p. X31 a p. X32.

8) Vyp a sa, ak rozdiel p. X32 a p. X31 je kladný (p. X32 > p. X31).

9) Uvádza sa suma zaokrúhlená na štyri desatinné miesta smerom nahor. Ak p. X35 je 0, uvádza sa koeficient
Kmin = 0,0000.

10) Uvádza sa suma uvedená v p. X33, najviac však suma 517 140 Sk.

11) Uvádza sa suma zaokrúhlená na štyri desatinné miesta smerom nahor. Ak p. X33 = 0, uvádza sa koeficient
Kmax = 1,0000.

12) Vyp a sa, ak suma v p. X45 je záporná.

13) Ak poistenec požiadal svojho zamestnávate a o vykonanie ro ného zú tovania poistného pod a § 19 ods. 2 
zákona, uvádza sa meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie ro ného zú tovania poistného.
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List XA – zamestnanec a zamestnávate

I. ODDIEL – Údaje o zamestnávate ovi
A01 Názov platite a poistného A02 íslo platite a poistného

A03 Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt A04 I O A05 DI

Sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky
A06 Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

E-mail

Úhrn preddavkov na poistné zamestnávate a A07

II. ODDIEL – Údaje o zamestnancovi

Poistenec sa považoval za zamestnanca 1) A11 od do

Úhrn preddavkov na poistné zamestnanca A12

Úhrn príjmov pod a §13 ods. 1 až 4 zákona A13

! Suma z p. A12 sa zapo íta do p. X42 v spolo nej asti typ X !

III. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu a úhrne príjmov zamestnanca za jednotlivé kalendárne mesiace
roku 2005 2)

A21 A22

Minimálny základ 3) Úhrn príjmov pod a § 13 ods. 1 až 4 zákona
Január

Február 

Marec

Apríl

Máj 

Jún

Júl 

August

September

Október

November 

December 

Spolu
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt List XA 

IV. ODDIEL – Údaje o príjme zamestnanca, ktorý sa považoval v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 
za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona 4)

A31 A32 A33 A34

Po et dní trvania zamestnania Po et dní trvania zamestnania
v období uvedenom v p. X21

Minimálny základ pripadajúci na 
obdobie uvedené v p. X21

[(p. A21 / p. A31) x p. A32] 3) 

Pomerná as  príjmu pripadajúca 
na obdobie uvedené v p. X21

[(p. A22 / p. A31) x p. A32]

September

Október

November

December

Spolu

! Sú et z p. A34 sa zapo íta do p. X22 v spolo nej asti typ X !

V. ODDIEL – Výpo et poistného 
V mesiacoch bez ZPS V mesiacoch so ZPS

Úhrn príjmov pod a § 13 ods. 1 až 4 zákona 5) A41 A42

Suma nezapo ítavaná do vymeriavacieho základu pod a § 31 ods. 12 zákona
v znení zákona . 352/2005 Z. z.
(sú et p. A34, ak p. X27 = áno; hodnota 0, ak p. X27 = nie) 6)

A43 A44

Vymeriavací základ upravený pod a § 31 ods. 12 zákona v znení zákona
. 352/2005 Z. z. (p. A41 – p. A43, resp. p. A42 – p. A44) A45 A46

Úhrn minimálnych základov pod a § 13 ods. 15 a 16 zákona (sú et p. A21) 3) A47 A48

Úhrn minimálnych základov pod a § 13 ods. 15 a 16 zákona pripadajúci na 
obdobie uvedené v p. X217) (sú et p. A33, ak p. X27 = áno; hodnota 0,
ak p. X27 = nie)

A49 A50

Úhrn minimálnych základov upravený pod a § 31 ods. 12 zákona v znení zákona 
. 352/2005 Z. z. (p. A47 – p. A49, resp. p. A48 – p. A50) 3) A51 A52

Kladný rozdiel p. A51 a p. A458), resp. p. A52 a p. A46 9) A53 A54

! Sú et p. A45 a p. A46 sa zapo íta do p. X31 v spolo nej asti typ X !
! Sú et p. A53 a p. A54 sa zapo íta do p. X35 v spolo nej asti typ X !

Sú et sumy uvedenej v p. A45 a sú inu sumy uvedenej v p. A53 a koeficientu
K min uvedeného v p. X36 10) , resp. sú et sumy uvedenej v p. A46 a sú inu
sumy uvedenej v p. A54 a koeficientu K min uvedeného v p. X36 11)

A55 A56

Vymeriavací základ (sú in sumy uvedenej v p. A55 a koeficientu
Kmax uvedeného v p. X38, resp. sú in sumy uvedenej v p. A56 a koeficientu
Kmax uvedeného v p. X38) 

A57 A58

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. a) zákona zamestnanec A59 4 % A60 2 %
Poistné zamestnanec (p. A57 x p. A59/100, alebo p. A58 x p. A60/100) A61 A62

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. d) zákona zamestnávate A63 10 % A64 5 %
Poistné zamestnávate  (p. A57 x p. A63/100, alebo p. A58 x p. A64/100) A65 A66

Poistné zamestnávate a celkom (p. A65 + p. A66) A67

Nedoplatok (+) / preplatok (-) (p. A67 – p. A07) zamestnávate a A68

! Sú et p. A61 a p. A62 sa zapo íta do p. X41 v spolo nej asti typ X !
! Po vyplnení všetkých listov XA, XB, XC, XD sa pokra uje v spolo nej asti typ X, oddiel VIII !
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List XA vysvetlivky 
Vysvetlivky: 

1) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v roku 2005 považoval za 
zamestnanca. V prípade viacerých období sa alšie uvádzajú v oddiele XI.

2) Vyp a sa, ak sú as ou ro ného zú tovania poistného nie je doklad pod a § 19 ods. 5 zákona. 

3) Vyp a sa, ak suma uvedená v p. A13 je menšia ako 78 000 Sk.

4) Vyp a sa v prípade poistenca, ktorý sa v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 považoval 
za zamestnanca a sú asne sa považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona a splnil 
podmienku pod a § 11 ods. 9 zákona.

5) Uvádza sa sú et príjmov z p. A22 za mesiace, ke  poistenec bol/nebol osobou so zdravotným postihnutím.

6) Uvádza sa sú et príjmov z p. A34 za mesiace, ke  poistenec bol/nebol osobou so zdravotným postihnutím.

7) Uvádza sa sú et minimálnych základov z p. A33 za mesiace, ke  poistenec bol/nebol osobou so zdravotným 
postihnutím.

8) Vyp a sa, ak suma v p. A13 je menšia ako 78 000 Sk a rozdiel p. A51 a p. A45 je kladný ( p. A51 > p. A45).

9) Vyp a sa, ak suma v p. A13 je menšia ako 78 000 Sk a rozdiel p. A52 a p. A46 je kladný ( p. A52 > p. A46).

10) Ak p. A53 je nula (p. A45 > = p. A51), uvádza sa suma uvedená v p. A45.

11) Ak p. A54 je nula (p. A46 > = p. A52), uvádza sa suma uvedená v p. A46.
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List XB – samostatne zárobkovo inná osoba

I. ODDIEL – Údaje o samostatne zárobkovo innej osobe
B01 íslo platite a poistného B02 I O B03 DI

Poistenec sa považoval za samostatne zárobkovo innú osobu 1) B04 od do

Po et dní obdobia uvedeného v p. B04 B05

Úhrn zaplatených preddavkov na poistné B06

Základ dane z príjmov fyzických osôb pod a osobitného predpisu  2) B07
Výdavky na poistné, o ktoré sa znížil základ dane z príjmov fyzických osôb pod a
osobitného predpisu 2) B08

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 6 zákona  3) [(p. B07 + p. B08)/2,14] B09

! Suma z p. B06 sa zapo íta do p. X42 v spolo nej asti typ X !

II. ODDIEL – Údaje o vymeriavacom základe samostatne zárobkovo innej osoby, ktorá sa považovala v ase medzi
1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona 4)

Po et dní obdobia uvedeného v p. X21, ke  sa poistenec považoval za samostatne zárobkovo innú
osobu

B11

Pomerná as  vymeriavacieho základu pod a § 13 ods. 6 zákona pripadajúca na obdobie uvedené
v p. B11 [(p. B09/p. B05)x p. B11]

B12

! Suma z p. B12 sa zapo íta do p. X23 v spolo nej asti typ X !
Suma nezapo ítavaná do vymeriavacieho základu
(p. B12, ak p. X27 = áno; hodnota 0, ak p. X27 = nie)

B13

III. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona samostatne zárobkovo innej osoby 
za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2005 5)

B21 B22 B23 B24 B25

Dni obdobia uvedeného v p. 
B04, ke  poistenec nebol 

poistencom štátu pod a § 11 
ods. 8 písm. a) až i), k) a o) 

zákona 6)

Minimálny základ 
samostatne zárobkovo 

innej osoby7)

Dni obdobia z
p. B04, ke  poistenec nebol 

zamestnancom a nebol 
poistencom štátu pod a § 11 
ods. 8 písm. a) až i), k) a o) 

zákona8)

Minimálny základ 
prislúchajúci ku d om 
uvedeným v p. B23 9)

 Dni obdobia z p. B04, ke
poistenec nebol 

zamestnancom a nebol 
poistencom štátu pod a § 11 

ods. 8 písm. a) až i) a k) 
zákona 10)

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Spolu
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Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt List XB 

IV. ODDIEL – Výpo et poistného
Vymeriavací základ upravený pod a § 31 ods. 12 zákona v znení zákona . 352/2005 Z. z. (p. B09 – p. 
B13)

B31

Vymeriavací základ prislúchajúci k obdobiu, ke  poistenec nebol zamestnancom a nebol poistencom 
štátu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona [(p. B09/ p. B05) x sú et p. B25] 11) B32

Vymeriavací základ prislúchajúci k obdobiu, ke  poistenec nebol zamestnancom a nebol poistencom 
štátu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona, upravený pod a § 13 ods. 8 zákona 11) (vä šia zo 
súm uvedených v sú te p. B24 a p. B32) 

B33

Vymeriavací základ prislúchajúci k obdobiu, ke  poistenec bol zamestnancom (p. B31.– p. B32) 11) B34

Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 8 zákona12)(p. B33 + p. B34, ak sa vyp ajú,
alebo p. B31) 

B35

V mesiacoch bez ZPS V mesiacoch so ZPS

Po ty dní období, ke  poistenec nebol/bol osobou so zdravotným postihnutím 13)
B36 B37

Pomerná as  vymeriavacieho základu
p. B38 = [p. B35/(p. B36 + p. B37)] x p. B36
p. B39 = p. B35 – p. B38

B38 B39

Úhrn minimálnych základov pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona (sú et p. B22 
rozdelený na mesiace bez ZPS a so ZPS) 14) B40 B41

Kladný rozdiel p. B40 a p. B3815), resp. p. B41 a p. B39 16) B42 B43

! Suma z p. B35 sa zapo íta do p. X31 v spolo nej asti typ X !
! Sú et p. B42 a p. B43 sa zapo íta do p. X35 v spolo nej asti typ X !

Sú et sumy uvedenej v p. B38 a sú inu sumy uvedenej v p. B42 a koeficientu
Kmin uvedeného v p. X36 17), resp. sú et sumy uvedenej v p. B39 a sú inu sumy 
uvedenej v p. B43 a koeficientu Kmin uvedeného v p. X36 18)

B44 B45

Vymeriavací základ (sú in sumy uvedenej v p. B44 a koeficientu Kmax  uvedeného 
v p. X38, resp. sú in sumy uvedenej v p. B45 a koeficientu Kmax uvedeného v
p. X38)

B46 B47

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. c) zákona B48 14 % B49 7 %
Poistné (p. B46 x p. B48/100, resp. p. B47 x p. B49/100) B50 B51

V. ODDIEL – Výpo et preddavku na poistné samostatne zárobkovo innej osoby na obdobie od 1. júla 2006 do 30. júna 
2007 
Po et kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti19) B61

Podiel pomernej asti základu dane a 2,14 {[(p. B07 + p. B08) / p. B61] / 2,14} B62

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. c) zákona 20) B63 %
Preddavok na poistné pod a § 16 ods. 2 písm. b) zákona [(p. B62 x p. B63)/100] B64

Preddavok na poistné upravený pod a § 16 ods. 8 písm. b) a c) a ods. 9 zákona B65

! Sú et z p. B50 a p. B51 sa zapo íta do p. X41 v spolo nej asti typ X !
! Po vyplnení všetkých listov XA, XB, XC, XD sa pokra uje v spolo nej asti typ X, oddiel VIII !

39



������ ���� 	
����� ������ �� �������� ������� ��

List XB vysvetlivky 
Vysvetlivky: 

1) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v roku 2005 považoval za 
samostatne zárobkovo innú osobu. V prípade viacerých období sa alšie uvádzajú v oddiele XI.

2) Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb pod a § 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov okrem príjmov z prenájmu a príjmov, z ktorých sa vyberá da  zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 
zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak sa poistenec v ase medzi 1. januárom 2005 a 31. 
augustom 2005 považoval za samostatne zárobkovo innú osobu ako konate  spolo nosti s ru ením
obmedzeným, zapo ítava sa do p. B07 aj odmena za výkon funkcie konate a spolo nosti s ru ením 
obmedzeným, považovaná za príjem zo závislej innosti pod a § 5 zákona . 595/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, dosiahnutá v ase medzi 1. januárom 2005 a 31. augustom 2005.

3) Ak je výsledok výpo tu pod a vzorca [(p. B07 + p. B08)/ 2,14] záporný, uvádza sa hodnota 0.

4) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorý sa v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 
považoval za samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne sa považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. 
a) až i) a k) zákona a splnil podmienku pod a § 11 ods. 9 zákona.

5) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorého vymeriavací základ pod a § 13 ods. 6 zákona za rok 2005 (p. 
B09) nedosiahol sumu 78 000 Sk.

6) Za mesiace január až august sa uvádzajú po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za samostatne zárobkovo 
innú osobu. Za mesiace september až december sa uvádzajú po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za 

samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne nebol osobou, za ktorú platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 
písm. a) až i), k) a o) zákona.

7) Uvádza sa minimálny základ pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona samostatne zárobkovo innej osoby pri 
zoh adnení § 31 ods. 12 zákona v znení zákona . 352/2005 Z. z. (minimálny základ samostatne zárobkovo 
innej osoby pod a § 13 ods. 17 zákona vydelený celkovým po tom dní v mesiaci a vynásobený po tom dní 

uvedených v p. B21).

8) Vyp a sa, ak v roku 2005 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite
poistného pod a § 11 ods. 2 zákona. Za mesiace január až august sa uvádzajú po ty dní, ke  bol poistenec 
považovaný za samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne nebol považovaný za zamestnanca. Za 
mesiace september až december sa uvádzajú po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za samostatne 
zárobkovo innú osobu a sú asne nebol považovaný za zamestnanca ani nebol osobou, za ktorú platí poistné 
štát pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i), k) a o) zákona.

9) Vyp a sa, ak v roku 2005 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite
poistného pod a § 11 ods. 2 zákona (ak sa vyp a p. B23). Uvádza sa pomerná as  sumy minimálneho 
základu samostatne zárobkovo innej osoby pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona pri zoh adnení § 31 ods. 12 
zákona v znení zákona . 352/2005 Z. z. prislúchajúca k obdobiu, v ktorom nebol považovaný za 
zamestnanca (minimálny základ samostatne zárobkovo innej osoby pod a § 13 ods. 17 zákona vydelený 
celkovým po tom dní v mesiaci a vynásobený po tom dní uvedených v p. B23).

10) Vyp a sa, ak v roku 2005 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite
poistného pod a § 11 ods. 2 zákona (ak sa vyp a p. B23). Za mesiace január až august sa uvádzajú po ty
dní, ke  bol poistenec považovaný za samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne nebol považovaný za 
zamestnanca. Za mesiace september až december sa uvádzajú po ty dní, ke  bol poistenec považovaný za 
samostatne zárobkovo innú osobu a sú asne nebol považovaný za zamestnanca ani nebol osobou, za ktorú 
platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona.

11) P. B32 až p. B34 sa vyp ajú, ak v roku 2005 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj 
ako platite  poistného pod a § 11 ods. 2 zákona.

12) Ak v roku 2005 bol poistenec platite om poistného aj ako zamestnanec alebo aj ako platite  poistného pod a
§ 11 ods. 2 zákona, uvádza sa sú et súm z p. B33 a p. B34. Ak v roku 2005 nebol poistenec platite om
poistného aj ako zamestnanec a nebol ani platite  poistného pod a § 11 ods. 2 zákona, uvádza sa suma z
p. B35.

13) Obdobie uvedené v p. B04 (ak p. X27 = áno, tak okrem obdobia uvedeného v p. X21) sa rozdelí pod a
mesiacov, ke  poistenec nebol osobou so zdravotným postihnutím a bol osobou so zdravotným postihnutím.

14) P. B40 až p. B43 sa vyp ajú, ak suma v p. B09 je menšia ako 78 000 Sk.
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Typ XB vysvetlivky 
Vysvetlivky: 

15) Vyp a sa, ak suma v p. B09 je menšia ako 78 000 Sk a rozdiel p. B40 a p. B38 je kladný ( p. B40 > p. B38).

16) Vyp a sa, ak suma v p. B09 je menšia ako 78 000 Sk a rozdiel p. B41 a p. B39 je kladný (p. B41 > p. B39).

17) Ak p. B42 sa nevyp a alebo je nula (p. B38 > = p. B40), uvádza sa suma uvedená v p. B38.

18) Ak p. B43 sa nevyp a alebo je nula (p. B39 > = p. B41), uvádza sa suma uvedená v p. B39.

19) Uvádza sa po et kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej innosti v roku 2005 z p. 
B04. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa za ala vykonáva  samostatná zárobková innos  po prvom 
dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.

20) Uvádza sa sadzba poistného samostatne zárobkovo innej osoby v de  podania ro ného zú tovania 
poistného.
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List XC – platite  poistného pod a § 11 ods. 2 zákona

I. ODDIEL – Údaje o platite ovi poistného pod a § 11 ods. 2 zákona

C01 íslo platite a poistného C02 I O C03 DI

Poistenec sa považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona  1) C04 od do

Úhrn zaplatených preddavkov na poistné C05

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 7 zákona  2) C06

! Suma z p. C05 sa zapo íta do p. X42 v spolo nej asti typ X !

II. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona platite a poistného pod a § 11 ods. 2 
zákona za jednotlivé kalendárne mesiace roku 2005 3)

C11 C12 C13 C14

Vymeriavací základ pod a
§ 13 ods. 7 zákona 4)

Dni obdobia uvedeného v p. C04, ke
poistenec nebol poistenecom štátu pod a

§ 11 ods. 8 písm. o) zákona 
Minimálny základ 5) Sú in koeficientu 0,6315 a minimálneho 

základu  6)

September

Október

November

December

Spolu

III. ODDIEL – Výpo et poistného 
Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. b) zákona 
(vä šia zo súm uvedených v p. C06 a sú te p. C14) C21

! Suma z p. C21 sa zapo íta do p. X31 v spolo nej asti typ X !

V mesiacoch bez ZPS V mesiacoch so ZPS

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 7 zákona  7) C22 C23

Úhrn sú inu koeficientu 0,6315 a minimálnych základov  8) C24 C25

Kladný rozdiel p. C24 a p. C22  9), resp. p. C25 a p. C23  10) C26 C27

Kladný rozdiel p. C21 – p. C06  11) C28

Podiel p. C28 a sú tu súm uvedených v p. C26 a p. C27  12) C29

Vymeriavací základ upravený pod a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. b) zákona
p. C30 = p. C22 + (p. C26 x p. C29)
p. C31 = p. C21 – p. C30 

C30 C31

Vymeriavací základ
(sú in sumy uvedenej v p. C30 a koeficientu Kmax uvedeného v p. X38, resp. 
sú in sumy uvedenej v p. C31 a koeficientu Kmax uvedeného v p. X38) 

C32 C33

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. e) zákona C34 % C35 %
Poistné (p. C32 x p. C34/100, resp. p. C33 x p. C35/100) C36 C37

! Sú et p. C36 a p. C37 sa zapo íta do p. X41 v spolo nej asti typ X !
! Po vyplnení všetkých listov XA, XB, XC, XD sa pokra uje v spolo nej asti typ X oddiel VIII !
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List XC vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v ase medzi 1. septembrom 2005 a 
31. decembrom 2005 považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona. V prípade viacerých období 
sa alšie uvádzajú v oddiele XI.

2) Uvádza sa príjem, ktorý podlieha dani z príjmov pod a § 5 a 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov, dosiahnutý v ase, ke  sa poistenec medzi 1. septembrom 2005 a 31. 
decembrom 2005 považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona, okrem príjmov z prenájmu a 
príjmov, z ktorých sa da  vyberá zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov). 

3) Vyp a sa v prípade poistenca, ktorého vymeriavací základ pod a § 13 ods. 7 zákona za rok 2005 (p. C06) 
nedosiahol sumu 16 420 Sk, alebo poistenca, ktorý as  obdobia uvedeného v p. C04 nebol osobou so 
zdravotným postihnutím a as  obdobia uvedeného v p. C04 bol osobou so zdravotným postihnutím.

4) Uvádza sa príjem, ktorý podlieha dani z príjmov pod a § 5 a 6 zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, dosiahnutý v jednotlivých mesiacoch v ase, ke  sa poistenec medzi 1. septembrom 2005 a 31. 
decembrom 2005 považoval za platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona, okrem príjmov z prenájmu a 
príjmov, z ktorých sa da  vyberá zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov). 

5) Uvádza sa minimálny základ pod a § 13 ods. 17 a 18 zákona platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona 
(minimálny základ pod a § 13 ods. 17 zákona platite a poistného pod a § 11 ods. 2 zákona, vydelený celkovým 
po tom dní v mesiaci a vynásobený po tom dní uvedených v p. C12).

6) Uvádza sa sú in koeficientu 0,6315 a sumy minimálneho základu uvedenej v p. C13.

7) Uvádza sa sú et vymeriavacieho základu z p. C11 za mesiace, ke  poistenec bol/nebol osobou so 
zdravotným postihnutím. Ak poistenec v celom období nebol osobou so zdravotným postihnutím, v p. C22 sa 
uvádza hodnota z p. C06 a v p. C23 sa uvádza nula. Ak poistenec v celom období bol osobou so zdravotným 
postihnutím, v p. C22 sa uvádza nula a v p. C23 sa uvádza hodnota z p. C06. 

8) Uvádza sa sú et súm uvedených v p. C14 za mesiace, ke  poistenec bol/nebol osobou so zdravotným 
postihnutím.

9) Ak p. C24 > p. C22, uvádza sa rozdiel p. C24 a p. C22, inak sa uvádza nula.

10) Ak p. C25 > p. C23, uvádza sa rozdiel p. C25 a p. C23, inak sa uvádza nula.

11) Ak p. C21 > p. C06, uvádza sa rozdiel p. C21 a p. C06, inak sa uvádza nula.

12) Uvádza sa suma zaokrúhlená na štyri desatinné miesta smerom nahor. Ak sú et p. C26 a p. C27 je 0, uvádza 
sa hodnota 0,0000.
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VZOR
Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt

List XD – zamestnanec s príjmami pod a § 13 ods. 5 zákona

I. ODDIEL – Údaje o zamestnancovi

D01 íslo platite a poistného D02 I O D03 DI

Základ dane z príjmov fyzických osôb pod a osobitného predpisu 1) D04
Výdavky na poistné, o ktoré sa znížil základ dane z príjmov fyzických osôb pod a
osobitného predpisu 1) D05

Vymeriavací základ pod a § 13 ods. 5 zákona [(p. D04 + p. D05)/2,14] D06

II. ODDIEL – Údaje o vymeriavacom základe poistenca, ktorý sa považoval v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. 
decembrom 2005 za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona2)

Pomerná as  vymeriavacieho základu pod a § 13 ods. 5 zákona pripadajúca na 
obdobie uvedené v p. X21 3) D11

! Suma z p. D11 sa zapo íta do p. X22 v spolo nej asti typ X !
Suma nezapo ítavaná do vymeriavacieho základu
(p. D11, ak p. X27 = áno; hodnota 0, ak p. X27 = nie) D12

III. ODDIEL – Výpo et poistného 
Vymeriavací základ upravený pod a § 31 ods. 12 zákona v znení zákona
. 352/2005 Z. z. (p. D06 – p. D12) D21

! Suma z p. D21 sa zapo íta do p. X31 v spolo nej asti typ X !

V mesiacoch bez ZPS V mesiacoch so ZPS

Po ty dní období, ke  poistenec nebol/bol osobou so zdravotným postihnutím 4) D22 D23

Pomerná as  vymeriavacieho základu
p. D24 = [p. D21/(p. D22 + p. D23)] x p. D22 a p. D25 = p. D21 – p. D24 D24 D25

Vymeriavací základ
(sú in sumy uvedenej v p. D24 a koeficientu Kmax uvedeného v p. X38, resp.
 sú in sumy uvedenej v p. D25 a koeficientu Kmax uvedeného v p. X38) 

D26 D27

Sadzba poistného pod a § 12 ods. 1 písm. b) zákona D28 % D29 %
Poistné (p. D26 x p. D28/100, resp. p. D27 x p. D29/100) D30 D31

! Sú et p.D30 a p. D31 sa zapo íta do p. X41 v spolo nej asti typ X !
! Po vyplnení všetkých listov XA, XB, XC, XD sa pokra uje v spolo nej asti typ X, oddiel VIII !
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List XD vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb pod a § 6 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov okrem príjmov z prenájmu a príjmov, z ktorých sa vyberá da  zrážkou (§ 6 ods. 3 a § 43 
zákona . 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

2) Oddiel sa vyp a v prípade poistenca, ktorý sa v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005 
považoval za osobu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona a splnil podmienku pod a § 11 ods. 9 zákona.

3) Uvádza sa pomerná as  pripadajúca na obdobie uvedené v p. X21 [(p. D06/365) x po et dní obdobia 
uvedeného v p. X21)]. 

4) Rok 2005 (ak p. X27 = áno, tak okrem obdobia uvedeného v p. X21) sa rozdelí pod a mesiacov, ke  poistenec 
nebol osobou so zdravotným postihnutím a bol osobou so zdravotným postihnutím.
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VZOR
OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATE A

o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2005
pod a § 19 zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z. o pois ovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“)

Oznámenie Kód zdravotnej pois ovne

riadne opravné dodato né

I. ODDIEL – Údaje o zamestnávate ovi
01 Názov platite a poistného 02 íslo platite a poistného

03 Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt 04 I O 05 DI

Sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky
06 Ulica íslo

PS Obec íslo telefónu íslo faxu

E-mail

II. ODDIEL – Výsledok ro ného zú tovania poistného 
Po et zamestnancov 21

Výsledný nedoplatok (+) / preplatok (-) za zamestnancov 22

Výsledný nedoplatok (+) / preplatok (-) za zamestnávate a 23

Spolu nedoplatok (+) / preplatok (-) (p. 22 + p. 23) 24

Neuhradené záväzky zamestnávate a za rok 2005 25

Ostatné neuhradené záväzky vo i zdravotnej pois ovni 26
Spolu nedoplatok (+) / preplatok (-) po zapo ítaní neuhradených záväzkov 
zamestnávate a (p. 24 + p. 25 + p. 26)

27

III. ODDIEL – Žiados  o vrátenie preplatku poistného zamestnancov a zamestnávate a 1)

Žiadam o vrátenie preplatku zamestnancov a zamestnávate a pod a § 19 ods. 12 zákona (p. 27 < 0 Sk)

na ú et – íslo ú tu / banka

IV. ODDIEL – Osoba zodpovedná za vypracovanie oznámenia

Vypracoval (Priezvisko a meno) íslo telefónu íslo faxu

V. ODDIEL – Miesto na osobitné záznamy zamestnávate a

Po et strán zoznamu zamestnancov 31 Uvádza sa po et strán zoznamu zamestnancov.

Po et ostatných príloh 32 Uvádza sa po et ostatných príloh, ktoré sú sú as ou oznámenia.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení pod a § 19 ods. 15 zákona sú správne a úplné.

Dátum  Podpis osoby zodpovednej za vypracovanie oznámenia zamestnávate a
Odtla ok pe iatky zamestnávate a

Záznamy zdravotnej pois ovne
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Oznámenie zamestnávate a

Príloha
Zoznam zamestnancov, za ktorých bolo vykonané ro né zú tovanie poistného

Por. Ro né zú tovanie poistného vykonal 2) Nedoplatok (+)/ Nedoplatok (+)/
ís.

Rodné íslo 
zamestnanca/ íslo 
povolenia na pobyt Zamestnávate Zamestnanec Iný zamestnávate

preplatok (-)
zamestnanca

preplatok (-)
zamestnávate a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Strana íslo

Celkový po et strán prílohy

 Podpis osoby zodpovednej za vypracovanie oznámenia zamestnávate a
Odtla ok pe iatky zamestnávate a
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Oznámenie zamestnávate a vysvetlivky 

Vysvetlivky: 

1) Vyp a sa, ak suma v p. 27 je záporná.

2) Vyzna í sa, kto vykonal ro né zú tovanie poistného za zamestnanca. Ak ro né zú tovanie poistného za 
zamestnanca vykonal iný zamestnávate , uvádza sa jeho (t. j. iného zamestnávate a) íslo platite a poistného.
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Ž I A D O S 

_    o vykonanie ro ného zú tovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok ...... pod a § 19 ods. 2 zákona     
. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z. o pois ovníctve a o zmene     

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“)1)

_     o vystavenie dokladu o výške príjmu a o preddavkoch za rok ...... pod a  § 19 ods. 5 zákona1)

Priezvisko                                                             Meno                                                            Titul  

Rodné íslo / íslo povolenia na pobyt 

Kód zdravotnej pois ovne zamestnanca              

Adresa trvalého pobytu 
Ulica                                                                                                             íslo  

PS                          Obec                                                          Štát 

Zamestnávate                                                          

        Pod a § 19 ods. 2 zákona žiadam/nežiadam2) o vykonanie ro ného zú tovania poistného na 
verejné zdravotné poistenie a vyhlasujem, že som v roku ...... 
a) bol len zamestnancom pod a § 11 ods. 3 zákona, mal som len príjmy pod a § 13 ods. 1 až 4 

zákona a nemal som príjmy pod a § 13 ods. 5 zákona, nebol som samostatne zárobkovo inná
osoba pod a § 11 ods. 4 zákona, nebol som platite om poistného pod a § 11 ods. 2 zákona  
a sú asne som 

b) bol zamestnancom .........3) alších zamestnávate ov, od ktorých prikladám doklad o výške príjmu 
a o preddavkoch za rok ...... pod a § 19 ods. 5 zákona, 

c) bol som poistencom štátu pod a § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona v obdobiach: 

Dôvod Od Do 
a) nezaopatrené die a
b) poberate  dôchodku 
1. starobného,  
2. pred asného starobného, 
3. invalidného, 
4. výsluhového alebo 
5. z cudziny alebo z iného lenského štátu  
c) poberate  rodi ovského príspevku 
d) osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok 
e) osoba, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok 
f) vojak vykonávajúci základnú službu, náhradnú službu, zdokona ovaciu službu 
a prípravnú službu a osoba vykonávajúca civilnú službu 
g) osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu od atia slobody  
h) osoba, ktorej sa poskytuje starostlivos  v zariadení, v ktorom je umiestnená na 
základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoro ne,
i) zahrani ný študent pod a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 
republika viazaná 
k) osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o die a vo veku do šiestich 
rokov
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        Pod a § 19 ods. 5 zákona žiadam/nežiadam2) o vystavenie dokladu o výške príjmu 
a o zaplatených preddavkoch na verejné zdravotné poistenie za rok .......  

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. 

Súhlasím s tým, že zamestnávate  a zdravotná pois ov a bude spracúva  moje osobné údaje na 
ú ely ro ného zú tovania poistného na verejné zdravotné poistenie vrátane ich zasielania písomnou 
alebo elektronickou formou ostatným mojim zamestnávate om v súlade so zákonom . 428/2002  Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

V .............................. d a ..............................      Podpis žiadate a: ....................................................... 

Za zamestnávate a (meno, priezvisko, podpis, odtla ok pe iatky):…………… ……………………. 

Vysvetlivky: 
1)   Krížikom sa ozna í požadovaná možnos .
2)   Nehodiace sa pre iarkne.
3)  Uvádza sa po et alších zamestnávate ov.
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DOKLAD O VÝŠKE PRÍJMU A O PREDDAVKOCH NA POISTNÉ ZA ROK ......1)
pod a § 19 ods. 5 zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z.                  

o pois ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“) 

I. ODDIEL – Údaje o poistencovi 
Rodné íslo / íslo povolenia na pobyt                                                                     Kód zdravotnej pois ovne poistenca             

Priezvisko                                                             Meno                                                            Titul  

Osobou so zdravotným postihnutím poistenec2)
        nebol, celý rok               bol, celý rok               bol,  v mesiacoch     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
                                                                                  (vyzna te mesiace)                                                         _              
Adresa trvalého pobytu v de  podania ro ného zú tovania poistného na území Slovenskej republiky alebo v zahrani í
Ulica                                                                                                             íslo  

PS                          Obec                                                          Štát 

II. ODDIEL – Údaje o zamestnávate ovi
Názov platite a poistného  (zamestnávate a)                                                      íslo platite a poistného  

Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt                      I O                                    DI

Sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky
Ulica                                                                                                              íslo

PS                          Obec                                                

íslo telefónu                                  íslo faxu                              E-mail 

III. ODDIEL – Údaje o príjme a preddavkoch zamestnanca a zamestnávate a
Poistenec sa považoval za zamestnanca3)  od:                               do: 
Úhrn príjmov pod a § 13 ods. 1 až 4 zákona   
Úhrn preddavkov na poistné zamestnanca  
Úhrn preddavkov na poistné zamestnávate a

IV. ODDIEL – Údaje o výške minimálneho základu a úhrne príjmov zamestnanca za jednotlivé kalendárne mesiace
 Minimálny základ Úhrn príjmov pod a § 13 ods. 1 až 4 zákona 
Január _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ 
Február  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
Marec _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
Apríl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
Máj  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
Jún _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
Júl  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
August _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
September _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
Október _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
November _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
December _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
Spolu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _
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V. ODDIEL – Obdobia, v ktorých za zamestnanca platí poistné štát pod a § 11 ods. 8 písm. o) a u) zákona4)
Od Do Dôvod 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VI. ODDIEL – Osoba zodpovedná za vypracovanie dokladu pod a § 19 ods. 5 zákona 
Vypracoval (Priezvisko a meno) 

íslo telefónu                                  íslo faxu                             

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v doklade pod a § 19 ods. 5 zákona sú správne a úplné. 

Dátum                                                           Podpis osoby zodpovednej za vypracovanie dokladu pod a § 19 ods. 5 zákona 
                                                                      Odtla ok pe iatky zamestnávate a

VII. ODDIEL – miesto na osobitné záznamy zamestnávate a

Po et príloh                    (uvádza sa po et všetkých príloh, ktoré sú sú as ou dokladu pod a § 19 ods. 5 zákona) 
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OZNÁMENIE O NEDOPLATKU ALEBO PREPLATKU ZAMESTNÁVATE A ZA ROK ......5)

pod a § 19 ods. 10 zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z.                 
o pois ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“) 

I. ODDIEL – údaje o poistencovi 
Rodné íslo / íslo povolenia na pobyt                                                                     Kód zdravotnej pois ovne poistenca             

Priezvisko                                                             Meno                                                            Titul  

Adresa trvalého pobytu v de  podania ro ného zú tovania poistného na území Slovenskej republiky alebo v zahrani í
Ulica                                                                                                             íslo  

PS                          Obec                                                          Štát 

II. ODDIEL – údaje o zamestnávate ovi
Názov platite a poistného  (zamestnávate a)                                                      íslo platite a poistného  

Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt                      I O                                    DI

Sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky
Ulica                                                                                                              íslo

PS                          Obec                                                

íslo telefónu                                  íslo faxu                                E-mail 
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III. ODDIEL – Výsledok ro ného zú tovania poistného zamestnávate a

Úhrn preddavkov na poistné zamestnávate a6)
Poistné zamestnávate a z ro ného zú tovania poistného7)
Nedoplatok (+) / preplatok (-)  zamestnávate a8)

IV. ODDIEL – Ro né zú tovanie poistného vykonal 
_   Poistenec 

_   Zákonný zástupca, meno, adresa 

_   Iný zamestnávate

Údaje o zamestnávate ovi, ktorý vykonal ro né zú tovanie poistného
Názov platite a poistného  (zamestnávate a)                                                      íslo platite a poistného  

Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt                      I O                                    DI

Sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky
Ulica                                                                                                              íslo

PS                          Obec                                                

íslo telefónu                                  íslo faxu                             E-mail                 

V. ODDIEL – Osoba zodpovedná za vypracovanie oznámenia 
Vypracoval (Priezvisko a meno) 

íslo telefónu                                  íslo faxu                             

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení pod a § 19 ods. 10 zákona sú správne a úplné. 

Dátum                                                                                      Podpis poistenca  
                                                                                                 (zástupcu/ osoby zodpovednej za vypracovanie oznámenia 
                                                                                                 (Odtla ok pe iatky zamestnávate a)                                                  

Vysvetlivky: 
1)  Doklad sa vydáva na žiados  zamestnanca, ak zamestnávate  nevykonáva ro né zú tovanie poistného pod a § 19 ods. 2 

zákona a zamestnanec ho požiadal o vystavenie dokladu pod a § 19 ods. 5 zákona.   
2)  Krížikom sa ozna í príslušná vo ba.
3) Uvádzajú sa presné dátumy za iatku a konca obdobia, ke  sa poistenec v danom roku považoval za zamestnanca. 

V prípade viacerých období sa alšie uvádzajú v oddiele VII.
4) V doklade za rok 2005 sa uvádzajú len obdobia v ase medzi 1. septembrom 2005 a 31. decembrom 2005. V prípade 

viacerých období sa alšie uvádzajú v oddiele VII. 
5)  Nedoplatok alebo preplatok vo výške 100 Sk a viac poistenca, ktorý vykonáva ro né zú tovanie poistného pod a § 19 

ods. 10 zákona, sa oznamuje zamestnávate ovi.  
Nedoplatok alebo preplatok vo výške 100 Sk a viac zamestnávate a, ktorý vykonáva ro né zú tovanie poistného za 
zamestnanca pod a § 19 ods. 2 zákona, sa oznamuje pod a § 19 ods. 10 zákona ostatným zamestnávate om poistenca. 

6) Uvádza sa hodnota z p. 27 tla iva ro ného zú tovania poistného typu A alebo  
hodnota z p. A07 listu SA tla iva ro ného zú tovania poistného typu S pre daného zamestnávate a, alebo 
hodnota z p. A07 listu XA tla iva ro ného zú tovania poistného typu X pre daného zamestnávate a.

7)  Uvádza sa hodnota z p. 67 tla iva ro ného zú tovania poistného typu A alebo 
hodnota z p. A25 listu SA tla iva ro ného zú tovania poistného typu S pre daného zamestnávate a, alebo 
hodnota z p. A67 listu XA tla iva ro ného zú tovania poistného typu X pre daného zamestnávate a.

8)  Uvádza sa hodnota z p. 69 tla iva ro ného zú tovania poistného typu A alebo 
hodnota z p. A26 listu SA tla iva ro ného zú tovania poistného typu S pre daného zamestnávate a, alebo 
hodnota z p. A68 listu XA tla iva ro ného zú tovania poistného typu X pre daného zamestnávate a.
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OZNÁMENIE O NEDOPLATKU ALEBO PREPLATKU ZAMESTNANCA ZA ROK ......1)
pod a § 19 ods. 10 zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  a o zmene a doplnení zákona . 95/2002 Z. z.                 

o pois ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“) 

I. ODDIEL – údaje o poistencovi 
Rodné íslo / íslo povolenia na pobyt                                                                     Kód zdravotnej pois ovne poistenca             

Priezvisko                                                             Meno                                                            Titul  

Adresa trvalého pobytu v de  podania ro ného zú tovania poistného na území Slovenskej republiky alebo v zahrani í
Ulica                                                                                                             íslo  

PS                          Obec                                                          Štát 

II. ODDIEL – Výsledok ro ného zú tovania poistného zamestnanca
Úhrn preddavkov na poistné zamestnanca2)
Poistné zamestnanca z ro ného zú tovania poistného3)
Nedoplatok (+) / preplatok (-)  zamestnanca4)

III. ODDIEL – Údaje o zamestnávate ovi, ktorý vykonal ro né zú tovanie poistného 
Názov platite a poistného  (zamestnávate a)                                                      íslo platite a poistného  

Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt                      I O                                    DI

Sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky
Ulica                                                                                                              íslo

PS                          Obec                                                

íslo telefónu                                  íslo faxu                             E-mail 

IV. ODDIEL – Osoba zodpovedná za vypracovanie oznámenia 
Vypracoval (Priezvisko a meno) 

íslo telefónu                                  íslo faxu                              

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení pod a § 19 ods. 10 zákona sú správne a úplné. 

Dátum                                                                                      Podpis osoby zodpovednej za vykonanie ro ného zú tovania 
poistného a odtla ok pe iatky zamestnávate a

Vysvetlivky: 
1)  Výška nedoplatku alebo preplatku presahujúca 100 Sk zamestnanca z ro ného zú tovania poistného, ktoré vykonáva za 

zamestnanca pod a § 19 ods. 2 zákona zamestnávate , sa oznamuje pod a  § 19 ods. 10 zákona tomuto zamestnancovi. 
2)  Uvádza sa hodnota z p. 32 tla iva ro ného zú tovania poistného typu A alebo 

hodnota z p. S32 tla iva ro ného zú tovania poistného typu S, alebo 
hodnota z p. X42 tla iva ro ného zú tovania poistného typu X. 

3)  Uvádza sa hodnota z p. 66 tla iva ro ného zú tovania poistného typu A alebo 
hodnota z p. S31 tla iva ro ného zú tovania poistného typu S, alebo 
hodnota z p. X41 tla iva ro ného zú tovania poistného typu X. 

4)  Uvádza sa hodnota z p. 68 tla iva ro ného zú tovania poistného typu A alebo 
hodnota z p. S33 tla iva ro ného zú tovania poistného typu S, alebo 
hodnota z p. X43 tla iva ro ného zú tovania poistného typu X.
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P O T V R D E N I E 

o podaní ro ného zú tovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok ......, typ ......1)

Údaje o poistencovi 
Rodné íslo / íslo povolenia na pobyt                                                                     Kód zdravotnej pois ovne poistenca             

Priezvisko                                                             Meno                                                            Titul  

Adresa trvalého pobytu v de  podania ro ného zú tovania poistného na území Slovenskej republiky alebo v zahrani í
Ulica                                                                                                             íslo  

PS                          Obec                                                          Štát 

Údaje o ro nom zú tovaní poistného poistenca 
Nedoplatok (+) / preplatok (-) poistenca2)

Údaje o výsledku ro ného zú tovania poistného ostatných platite ov poistného (zamestnávate ov)3)

Por. ís. íslo platite a
poistného

Názov platite a poistného Nedoplatok (+) / preplatok (-) 
platite a poistného4)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

Názov zamestnávate a, ktorý podal ro né zú tovanie poistného5):

                                                                                                                        

   ........................................................................................                               ......................................................................... 
   Podpis (odtla ok pe iatky) osoby, ktorá podala                                            Podpis pracovníka zdravotnej pois ovne,
   ro né zú tovanie poistného                                                                           ktorý ro né zú tovanie poistného prijal  

Vysvetlivky: 
1)  Potvrdenie sa vyp a pri podaní ro ného zú tovania poistného. Uvádza sa typ tla iva ro ného zú tovania poistného (A, B, 

C, S alebo X). 
2)  Uvádza sa hodnota z p. 68 tla iva ro ného zú tovania poistného typu A alebo 

hodnota z p. 58 tla iva ro ného zú tovania poistného typu B, alebo 
hodnota z p. 47 tla iva ro ného zú tovania poistného typu C, alebo 
hodnota z p. S35 tla iva ro ného zú tovania poistného typu S, alebo 
hodnota z p. X45 tla iva ro ného zú tovania poistného typu X. 

3)  Tabu ka sa vyp a v prípade ro ného zú tovania poistného typu A (uvádzajú sa údaje o výsledku ro ného zú tovania 
poistného zamestnávate a), v prípade ro ného zú tovania poistného typu S (uvádzajú sa údaje o výsledku ro ného 
zú tovania poistného zamestnávate ov z listov SA) alebo v prípade ro ného zú tovania poistného typu X (uvádzajú sa 
údaje o výsledku ro ného zú tovania poistného zamestnávate ov z listov XA). 

4)  Uvádza sa hodnota z p. 69 tla iva ro ného zú tovania poistného typu A alebo 
hodnoty z p. A26 listov SA tla iva ro ného zú tovania poistného typu S osobitne pre každého zamestnávate a, alebo 
hodnoty z p. A68 listov XA tla iva ro ného zú tovania poistného typu X osobitne pre každého zamestnávate a.

5)  Uvádza sa názov zamestnávate a, ak ro né zú tovanie poistného typu A, typu S alebo typu X podáva za zamestnanca 
zamestnávate .
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V Z O R

Oznámenie o výsledku ro ného zú tovania poistného plateného štátom 
pod a § 19 zákona 

za rok

Názov zdravotnej pois ovne:
I O:         
Banka:

íslo bankového ú tu:

Po et poistencov štátu 
nahlásených zdravotnou 

pois ov ou pod a § 23 ods. 8 
písm. c)  zákona 

Finan né 
prostriedky, 
ktoré mali 

by
zaplatené 

pod a po tu
poistencov 
štátu (v Sk) 

Uhradený 
preddavok za 

poistencov 
štátu

Ministerstvom 
zdravotníctva

Slovenskej 
republiky 

(v Sk) 

Po et 
poistencov 
štátu pod a
centrálneho 

registra 
poistencov  

Vy íslenie 
poistného 
plateného 

štátom, ktoré 
má by

zaplatené 
 (v Sk) 

Nedoplatok
alebo

preplatok 
Ministerstva 
zdravotníctva

Slovenskej 
republiky 

vo i
príslušnej
zdravotnej
pois ovni

(v Sk) 
k prvému d u   
v príslušnom 

mesiaci 

k poslednému 
d u

v príslušnom 
mesiaci 

     

 A1 A2 B1)  C D E2)  F = E - C 

Január 
       

Február 
       

Marec
       

Apríl
       

Máj
       

Jún
       

Júl
       

August
       

September 
       

Október 
       

November        

December        

Suma 
   

-
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Na základe výpo tov v predchádzajúcej tabu ke má zdravotná pois ov a vo i
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky

a) poh adávku vo výške..........................................Sk alebo 
b) záväzok vo výške................................................Sk. 

V ............................... d a .......................                                                         

...........................................................
Meno, priezvisko a podpis lena
štatutárneho zástupcu zdravotnej          
pois ovne

Odtla ok pe iatky 

Vysvetlivky: 
1) B = (A1 + A2) / 2  x  vymeriavací základ štátu  x  sadzba poistného štátu. 
2) E = D  x  vymeriavací základ štátu  x   sadzba poistného štátu. 
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