
ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2012
Vyhlásené: 8. 9. 2012 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 6.2013 do: 9. 3.2018

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

267

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. septembra 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní

preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom
prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. a) zákona č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po
dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1
Oznamovanie údajov za kalendárny mesiac

(1) Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona sa oznamujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, takto:

a) celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma zaplatených preddavkov sa
zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,

b) počet poistencov podľa pohlavia a veku od 0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch
a osobitne v skupine od 80 rokov veku (ďalej len „počet poistencov podľa pohlavia a veku“), za
ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 2 zákona za
kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné (ďalej len
„mesačné prerozdeľovanie“) vykonáva, je vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov
v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci,
zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa
prílohy č. 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny,

c) počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých
platiteľom poistného je štát, vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov
v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci,
zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa
prílohy č. 1 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

(2) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa
§ 27b ods. 2 a 3 zákona za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva
podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona, sa oznamuje úradu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
č. 2.
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(3) Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona sa zasielajú úradu v elektronickej podobe podľa
prílohy č. 3.

(4) Za preddavok podľa odseku 1 písm. a) sa považuje poistné splatné za rozhodujúce obdobie
kalendárneho roka, do ktorého patrí aj kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie
vykonáva – suma zaplateného preddavku v lehote splatnosti, pred lehotou splatnosti, ako aj
zaplatený preddavok po lehote splatnosti.

(5) Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.

§ 2
Výpočet mesačného prerozdeľovania

Na základe údajov podľa § 1 ods. 1 a 2 sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie podľa § 27 zákona
a podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) zákona. Vzor spôsobu a postupu výpočtu mesačného
prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 4 a tvorí súčasť rozhodnutia úradu podľa § 27 ods. 8 a 9
zákona.

§ 3
Oznamovanie údajov za príslušný kalendárny rok

(1) Údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27a ods. 2 zákona sa oznamujú úradu do
30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční
ročné prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „ročné prerozdeľovanie“),
na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, takto:

a) celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma sa zaokrúhľuje
matematicky na celé eurá,

b) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je
vypočítaný ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom nie je štát,
nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 1 písm. b) za jednotlivé kalendárne mesiace
rozhodujúceho obdobia,

c) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný
ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom je štát, nahlásených
zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 1 písm. c) za jednotlivé kalendárne mesiace
rozhodujúceho obdobia.

(2) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa
§ 27b ods. 2 a 3 zákona za rozhodujúce obdobie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona, ktorý je
vypočítaný ako súčet poistencov nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 2 za jednotlivé
kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, sa oznamuje úradu do 30. novembra kalendárneho
roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie, na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.

(3) Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.

§ 4
Výpočet ročného prerozdeľovania

Na základe údajov podľa § 3 sa vykonáva ročné prerozdeľovanie podľa § 27a a § 28 ods. 1 písm.
a) až c) zákona. Vzor spôsobu a postupu výpočtu ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 7
a tvorí súčasť rozhodnutia úradu podľa § 27a ods. 9 a 10 zákona.
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§ 5
Prechodné ustanovenia

(1) Podľa tejto vyhlášky sa vykoná mesačné prerozdeľovanie prvýkrát v septembri 2012 za
mesiac júl 2012.

(2) Údaje na účely ročného prerozdeľovania za rok 2012 podľa § 38a ods. 7 a 8 zákona sa
oznamujú úradu do 30. novembra 2013 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8, takto:

a) celková suma povinného poistného podľa § 3 ods. 1 písm. a) za rok 2012,

b) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je
vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012 nahlásených zdravotnou
poisťovňou podľa § 1,

c) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je
vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace júl 2012 až december 2012 nahlásených
zdravotnou poisťovňou podľa § 1,

d) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný
ako súčet poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012 nahlásených zdravotnou poisťovňou
podľa § 1,

e) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný
ako súčet poistencov za mesiace júl 2012 až december 2012 nahlásených zdravotnou
poisťovňou podľa § 1.

(3) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa
§ 27b ods. 2 a 3 zákona za mesiace júl 2012 až december 2012 podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona,
ktorý je vypočítaný ako súčet poistencov nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 2 za
mesiace júl 2012 až december 2012, sa oznamuje úradu do 30. novembra 2013 na tlačive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 9.

(4) Ročné prerozdeľovanie za rok 2012 sa vykoná v roku 2013 tak, že povinné poistné za
kalendárny rok sa rozdelí na dve rovnaké časti podľa § 38a ods. 8 zákona. Na jednu časť
povinného poistného za rok 2012 sa použije index rizika nákladov podľa § 38a ods. 7 písm. a)
zákona, vzor spôsobu a postupu výpočtu ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 10. Na
druhú časť povinného poistného za rok 2012 sa použije index rizika nákladov podľa § 38a ods. 7
písm. b) zákona, vzor spôsobu a postupu výpočtu ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č.
11. Postup výpočtu celkového výsledku ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012 je uvedený
v prílohách č. 10 a 11. Celkový výsledok ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012 uvedený
v prílohe č. 12 spolu s prílohami č. 10 a 11 tvorí súčasť rozhodnutia úradu podľa § 27a ods. 9 a 10
zákona o ročnom prerozdeľovaní za rok 2012. Celková suma povinného poistného rozdelená na
dve rovnaké časti sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá.

§ 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2009 č.
21667/2009-OL o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
(oznámenie č. 583/2009 Z. z.).
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§ 7
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.

Zuzana Zvolenská v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE
údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona za mesiac............. rok.............
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE
údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona za mesiac............. rok.............
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_3.pdf
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Textový formát na zasielanie údajov pod a § 27 ods. 2 písm. e) zákona 
 

Popis:  Zasielanie údajov o poistencoch zaradených do jednotlivých 
farmaceuticko-nákladových skupín  pod a § 27 ods. 2 písm. e) zákona 

Ozna enie: 011 
Odosielate :   zdravotná pois ov a 
Prijímate :   Úrad pre doh ad nad zdravotnou starostlivos ou 
Znaková sada a kódovanie:  UTF-8  
Formát prenosu dát:   textový súbor 
Zloženie názvu súboru:  ZZ-udajoFNSpoistencoch-RRRRMM.txt, kde ZZ je dvoj íselný kód 

zdravotnej pois ovne, RRRR je rok, za ktorý sa údaje  a MM je 
kalendárny mesiac, za ktorý sa údaje poskytujú   

Odde ovacie znaky: 
Odde ova  riadkov:  CRLF 
Odde ova  položiek riadku:  „|“ (pipe) 
Desatinný odde ova :  iarka 
Formát vety dávky: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (odde ova  je potrebné uvies  aj na 

konci každého riadku) 
Každá veta je na novom riadku. 
 
Obsah dávky: 
1. riadok: hlavi ka dávky 

Položka . Popis položky Povinná Dátový typ D žka Formát 
1. Ozna enie P CHAR 3 011 
2. Kód zdravotnej pois ovne P CHAR 2  
3. Obdobie P DATE 7 RRRR-MM 
4. Dátum generovania dávky P DATE 10 RRRR-MM-DD 
5. Po et riadkov v tele dávky P INT 1-9  

 
P   =   povinná položka 
Dátový   typ: CHAR   -   alfanumerický   re azec 
 DATE   -   dátumový   údaj   v   zadanom   tvare 

INT    -   celé íslo 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 

1. Ozna enie - nemenná hodnota 011. 
2. Kód zdravotnej pois ovne  - uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej pois ovne. 
3. Obdobie - uvádza sa mesiac a rok, za ktoré sa údaje poskytujú  
4. Dátum generovania dávky - uvádza sa dátum generovania dávky zdravotnou pois ov ou v tvare RRRR-

MM-DD. 
5. Po et riadkov v tele dávky - uvádza sa po et riadkov v tele dávky. 

 
2. až n-tý riadok: telo dávky 

Položka . Popis položky Povinná Dátový typ D žka Formát 
1. Poradové íslo riadku P INT 1-9  
2. Identifika né íslo poistenca P* CHAR 9-12  
3. Dátum narodenia P** DATE 10 RRRR-MM-DD 
4. Rodné íslo poistenca (bez lomky)  P CHAR 9-10  
5. Kód kategorizovaného lieku P CHAR 5  
6. Po et balení kategorizovaného lieku P DEC 5,2  
7. Dátum výdaja alebo podania kategorizovaného  lieku P DATE 8 RRRR-MM-DD 

 
P = povinná položka  
P* = povinná položka, ak je identifika né íslo poistenca zdravotnou pois ov ou pridelené 
P** = povinná položka pre cudzinca 
Dátový   typ: CHAR   -  alfanumerický re azec 
 DATE   -  dátumový údaj v zadanom tvare 
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INT    -    celé íslo 
DEC    -    desatinné íslo, d žka  je  vyjadrená   v tvare x, y kde x zna í  po et  platných   íslic   

pred aj za desatinnou iarkou spolu  a y ozna uje po et platných íslic za desatinnou 
iarkou. Ako odde ova  v desatinných íslach sa používa iarka. 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 

1. Poradové íslo riadku – uvádza sa poradové íslo riadku.  
2. Identifika né íslo poistenca – uvádza sa identifika né íslo poistenca pridelené zdravotnou pois ov ou 

a oznámené do centrálneho registra poistencov. Položka je povinná ak identifika né íslo je pridelené. 
V opa nom prípade je nepovinné. Poistencom sa rozumie každá osoba, ktorá bola aspo  jeden de  
poistená v zdravotnej pois ovni v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý tri 
roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypo ítava index rizika nákladov. 

3. Dátum narodenia - uvádza sa dátum narodenia poistenca. Položka je povinná, ak mu nebolo pridelené 
rodné íslo alebo bezvýznamový identifika né íslo pridelené Úradom pre doh ad nad zdravotnou 
starostlivos ou. Hodnota za zadáva v tvare RRRR-MM-DD. 

4. Rodné íslo – uvádza sa 9 alebo 10 miestne rodné íslo bez lomky. Položka je povinná, ak mu bolo 
pridelené rodné íslo alebo bezvýznamové identifika né íslo pridelené Úradom pre doh ad nad 
zdravotnou starostlivos ou. 

5. Uvádza sa kód kategorizovaného lieku pod a Zoznamu kategorizovaných liekov alebo Zoznamu lie iv 
a liekov plne uhrádzaných alebo iasto ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 
vydávaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod a kódu Štátneho ústavu pre 
kontrolu lie iv. Uvádzajú sa len kategorizované lieky, ktoré sú evidované v ú tovnej evidencii 
zdravotnej pois ovne a boli predpísané na lekárskom predpise vydané v rámci poskytovanej lekárenskej 
starostlivosti, podané v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, alebo obstarané zdravotnou pois ov ou. 

6. Po et balení kategorizovaného lieku – uvádza sa po et balení kategorizovaného lieku; ak sa liek 
vykazuje v iných jednotkách ako v baleniach, uvádza sa hodnota prepo ítaná na po et balení 
kategorizovaných liekov. 

7. Dátum výdaja alebo podania kategorizovaného  lieku – uvádza sa dátum výdaja alebo podania 
kategorizovaného lieku - uvádza sa dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku poistencovi, 
ktorý zdravotná pois ov a eviduje vo svojej ú tovnej evidencii. Hodnota za zadáva v tvare RRRR-MM-
DD. 
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

Výpočet mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_4.pdf
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Výpo et mesa ného prerozde ovania preddavkov na poistné za 
mesiac............... rok ........... 

Názov zdravotnej pois ovne  95 % základu 
zaplatených 
preddavkov 

 

Po et 
 poistencov 

Po et 
prepo ítaných 

poistencov 

Celková suma 
z mesa ného 

prerozde ovania 
preddavkov pre 

ZP  

Výsledok  mesa ného 
prerozde ovania  pre 
zdravotnú pois ov u 

 A(1) B(1) PPP(1) P(1) F (1) 

      

      
      
 A(n) B(n) PPP(n) P(n) F (n) 
Spolu A B PPP A 0 

        
Postup výpo tu: 
1. Suma poistného na mesa né prerozde ovanie preddavkov: 
           n 
  A  =    A (j) 
                j=1 
  kde 

n po et zdravotných pois ovní, 
j j-ta zdravotná pois ov a, (j = 1,...,n) 
A(j) 95 % základu zaplatených preddavkov na poistné  pre j-tu zdravotnú pois ov u. 

2. Po et  poistencov za daný mesiac:    
B(j)  po et poistencov  j-tej zdravotnej pois ovne. 
 
3. Po et prepo ítaných poistencov j-tej zdravotnej pois ovne pod a § 28 ods. 1 zákona:  

m    
 PPP (j)  =   (PMEA (i,j) x IRMEA (i) + PŽEA (i,j) x IRŽEA (i) + PMŠT (i,j) x IRMŠT (i) + PŽŠT (i,j) x IRŽŠT (i) + 
                 i=1 

                 
                        + IRFNS(i) x PPFNS(i,j) )                 
kde
i i-ta veková kategória (i=1,..,m), 
m po et vekových kategórií, 
PMEA (i,j) po et mužov ekonomicky aktívnych i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej pois ovne, 
PŽEA (i,j) po et žien ekonomicky aktívne i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej pois ovne, 
IRMEA (i) index rizika mužov ekonomicky aktívnych v i-tej vekovej skupine, 
IRŽEA (i) index rizika žien  ekonomicky aktívne v i-tej vekovej skupine, 
PMŠT (i,j) po et mužov poistencov štátu  i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej pois ovne, 
PŽŠT (i,j) po et žien poistencov štátu  i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej pois ovne, 
IRMŠT (i) index rizika mužov poistencov štátu  v i-tej vekovej skupine, 
IRŽŠT (i) index rizika žien  poistencov štátu  v i-tej vekovej skupine, 
PPFNS (i,j)                 po et poistencov v i-tej farmaceuticko-nákladovej skupine a u j-tej zdravotnej pois ovne, 
IRFNS (i)                    index rizika v i-tej farmaceuticko-nákladovej skupine 
 
 
 
 
4. Celkový po et prepo ítaných poistencov za daný mesiac pod a § 28 ods. 1: 

 
             n 

  PPP =    PPP (j) 
           j=1 

 
 
 
 
 
5. Štandardizovaný príjem na jedného prepo ítaného poistenca  na šes  desatinných miest pod a § 27 ods. 4: 
 

                    A 
  D =  ------------------- 
                                    PPP 
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6. Celková suma, na ktorú má j-tá zdravotná pois ov a nárok po mesa nom prerozde ovaní preddavkov pod a § 27 ods. 5 
zákona: 
 

 P (j) = PPP (j) x  D  
                   
7. Výsledok mesa ného prerozde ovania  - poh adávky resp. záväzky  z mesa ného prerozde ovania pre j-tu zdravotnú pois ov u  
pod a § 27 ods. 6 a 7 zákona: 
 

F(j) =  P(j) – A(j)  
 
 

 
Matica poh adávok a záväzkov pre zdravotnú pois ov u 
 

 ZP (1)   ZP (n) Poh adávky spolu  Podiel na celkových 
poh adávkach(%) 

ZP (1) x    Po (1) PPO (1) 
  x     
   x    

ZP (n)    x Po (n) PPO(n) 
Záväzky spolu  Z (1)   Z (n)   

Podiel na celkových 
záväzkoch (%) 

      

 
Vysvetlivky: 
ZP zdravotná pois ov a 
Z záväzky 
Po  poh adávky 
PPO podiel na celkových poh adávkach 
 
 
 
1. V riadku záväzkov a do st pca poh adávok je uvedená kone ná suma záväzku, alebo poh adávky F(j), ktorá 
vznikla j- tej zdravotnej pois ovni po mesa nom prerozde ovaní preddavkov. Sú et všetkých poh adávok sa 
rovná sú tu všetkých záväzkov. Pokia  zdravotná pois ov a nemá záväzok, v príslušnom riadku sa vyplní vo 
všetkých polí kach nula  a obdobne sa postupuje aj pri poh adávkach. 
 
2. Vypo íta sa percentuálny podiel záväzku, alebo poh adávky j- tej zdravotnej pois ovne na celkových 
záväzkoch, resp. poh adávkach.  
 
3. Vo né polí ka sa vyplnia pod a nasledujúceho vzorca: Z (j) * PPO (j), kde j = 1,...,n 
       
 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                        V .................... d a..............                                                                                  
Telefónne íslo: 
E-mailov§ adresa zodpovednej osoby: 
 

 
                                                                                                
.................................................................................. 

     meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene úradu 
                                                                                                 odtla ok pe iatky  
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE
k ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2

písm. a) až c) zákona
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_5.pdf
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O Z N Á M E N I E 
 

k ro nému  prerozde ovaniu  poistného na verejné zdravotné poistenie  
pod a § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona 
 

za  rok............. 
 
Názov zdravotnej pois ovne: 
I O:          

Ļ²slo ¼ļtu v Ġt§tnej pokladnici: 

 
1.   Celková suma povinného poistného pod a § 27a ods. 2 písm. a)  zákona*)  
2.   95 % z celkovej sumy povinného poistného pod a § 27a ods. 3 zákona*)  
3.    Po et poistencov celkom  pod a § 27a ods. 2 písm. b) a c) zákona  
z toho  [§ 27a ods. 2 

písm. b)] 
[§ 27a ods. 2 
písm. b)] 

[§ 27a ods. 
2 písm. c)] 

[§ 27a ods. 
2 písm. c)] 

st .1+ st .2 
celkom 

st .3 + st .4 
celkom 

  muži ženy muži ženy muži + ženy muži + ženy 
  st .1 st .2 st .3 st .4 st .5 st .6 
3a.    od 0 rokov do 4 rokov        
3b.    od 5 rokov do 9 rokov        
3c.    od 10 rokov do 14 rokov        
3d.    od 15 rokov do 19 rokov        
3e.    od 20 rokov do 24 rokov        
3f.     od 25 rokov do 29 rokov        
3g.    od 30 rokov do 34 rokov        
3h.    od 35 rokov do 39 rokov        
3i.     od 40 rokov do 44 rokov        
3j.     od 45 rokov do 49 rokov        
3k.    od 50 rokov do 54 rokov        
3l.     od 55 rokov do 59 rokov        
3m.   od 60 rokov do 64 rokov        
3n.    od 65 rokov do 69 rokov        
3o.    od 70 rokov do 74 rokov        
3p.    od 75 rokov do 79 rokov        
3r.     od 80 rokov        
4. Poistenci celkom        

 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                      V.............................    d a......................     
Telefónne íslo:        
E-mailová adresa zodpovednej osoby: 
        

                                                                                  
.................................................................................. 

     meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene zdravotnej pois ovne 
                                                                                                                  odtla ok pe iatky  
 
 

*) zaokrúh uje sa matematicky na celé eurá 
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Príloha č. 6
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE
údajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm.

d) zákona
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_6.pdf
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O Z N Á M E N I E 
údajov k ro nému prerozde ovaniu na verejné zdravotné poistenie pod a § 27a ods. 2 písm. d) zákona 

                    za  rok............. 
Názov zdravotnej pois ovne: 
I O:          

Ļ²slo ¼ļtu v Ġt§tnej pokladnici: 
 
Poradov®           K·d  Názov                                  Po et poistencov zaradených do
ļ²slo                                        farmaceuticko-n§kladovej skupiny         farmaceuticko-nákladových skupín  

1    
2    

3    

…    

Po et poistencov spolu  

 
Vysvetlivky k tabuŎke: Đdaje v stŌpcoch Poradov® ļ²slo, K·d a N§zov farmaceuticko-n§kladovej skupiny 
sa vypŌŔaj¼ podŎa vġeobecne z§vªzn®ho pr§vneho predpisu, ktorĨm sa ustanovuje index rizika n§kladov 
na zdravotn¼ starostlivosŠ na pr²sluġnĨ kalend§rny rok podŎa Ä 28 ods. 10 p²sm. a) z§kona a podŎa vġeobecne 
z§vªzn®ho pr§vneho predpisu, ktorĨm sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-n§kladovĨch skup²n podŎa 
Ä 28 ods. 10 p²sm. b) z§kona. 
 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                   V.............................    d a......................     
Telefónne íslo:        
E-mailov§ adresa zodpovednej: 

    .................................................................................. 
      meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene zdravotnej pois ovne 
                                                                                                                  odtla ok pe iatky 
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

Výpočet ročného prerozdeľovania poistného
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_7.pdf
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Výpo et ro ného prerozde ovania poistného za rok.......................... 
 

Názov  
zdravotnej 
pois ovne 

95 % základu povinného  
poistného  

Po et 
 Poistencov 

Po et 
prepo ítaných 

poistencov 

Celková suma 
z ro ného 

prerozde ovania 
pre zdravotnú 

pois ov u  

Výsledok  ro ného  
prerozde ovania  
pre 
zdravotnú 
pois ov u 

Upravený výsledok 
ro ného   
prerozde ovania  
pre 
zdravotnú pois ov u 

 A(1) B(1) PPP(1) P(1) F (1)  

       

       
       
 A(n) B(n) PPP(n) P(n) F (n)  

A B PPP A 0  
        
Postup výpo tu: 
 
1. Suma poistného na ro né prerozde ovanie:            
 
           n 
  A  =    A (j) 
                j=1 
 
  kde 

n po et zdravotných pois ovní, 
j j-ta zdravotná pois ov a, (j = 1,.,n),  
A(j) 95 % základu povinného poistného pre j-tu zdravotnú pois ov u. 

 
2. Po et  poistencov za rok:    
B(j)  po et poistencov  j-tej zdravotnej pois ovne. 
 
3. Po et prepo ítaných poistencov j-tej zdravotnej pois ovne:  

   m 
   PPP (j)  =   (PMEA (i,j) x IRMEA (i) + PŽEA (i,j) x IRŽEA (i) + PMŠT (i,j) x IRMŠT (i) + PŽŠT (i,j) x   

                i=1 
                                                         IRŽŠT (i) + IRFNS(i) x PPFNS(i,j) )                  
kde
i i-ta veková kategória (i=1,..,m), 
m po et vekových kategórií, 
PMEA (i,j) po et mužov ekonomicky aktívnych i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej pois ovne, 
PŽEA (i,j) po et žien ekonomicky aktívne i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej pois ovne, 
IRMEA (i) index rizika mužov ekonomicky aktívnych v i-tej vekovej skupine, 
IRŽEA (i) index rizika žien  ekonomicky aktívne v i-tej vekovej skupine, 
PMŠT (i,j) po et mužov poistencov štátu  i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej pois ovne, 
PŽŠT (i,j) po et žien poistencov štátu  i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej pois ovne, 
IRMŠT (i) index rizika mužov poistencov štátu  v i-tej vekovej skupine, 
IRŽŠT (i) index rizika žien  poistencov štátu  v i-tej vekovej skupine. 
PPFNS (i,j)                 po et poistencov v i-tej farmaceuticko-nákladovej skupine a u j-tej zdravotnej pois ovne, 
IRFNS (i)                    index rizika v i-tej farmaceuticko-nákladovej skupine 
 
 
 
 
4. Celkový po et prepo ítaných poistencov za rok: 

 
             n 

  PPP =    PPP (j) 
           j=1 

 
 
5. Štandardizovaný príjem na jedného prepo ítaného poistenca na šes  desatinných miest:  
                                                    A 
  D =  ------------------- 
                    PPP 
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6. Celková suma z ro ného prerozde ovania, na ktorú má j-tá zdravotná pois ov a nárok po ro nom prerozde ovaní:  
 P (j) = PPP (j) x  D  

                   
 
7. Výsledok z ro ného prerozde ovania  (poh adávky resp. záväzky  z ro ného prerozde ovania pre j-tu zdravotnú pois ov u:  
                                 F(j) =  P(j) – A(j) 
 
8. Upravený výsledok  ro ného prerozde ovania  pre j – tu zdravotnú pois ov u pod a § 27a  ods. 7  zákona: 
 
                                UV (j) = F(j) – VMF(j) 

 
 
 
Matica poh adávok a záväzkov ZP  
 

 ZP (1)   ZP (n) Poh adávky spolu  Podiel na celkových 
poh adávkach(%) 

ZP (1) x    Po (1) PPO (1) 
  x     
   x    

ZP (n)    x Po (n) PPO(n) 
Záväzky  spolu Z (1)   Z (n)   

Podiel na celkových 
záväzkoch (%) 

      

 
 
Vysvetlivky: 
ZP zdravotná pois ov a 
Z záväzky 
Po  poh adávky 
PPO podiel na celkových poh adávkach 
UV          upravený výsledok ro ného prerozde ovania 
VMF       výsledok mesa ných prerozde ovaní 
 
1. V riadku záväzkov a do st pca poh adávok je uvedená kone ná suma záväzku, alebo poh adávky F(j), ktorá 
vznikla j- tej zdravotnej pois ovni po ro nom prerozde ovaní. Sú et všetkých poh adávok sa rovná sú tu 
všetkých záväzkov. Pokia  zdravotná pois ov a nemá záväzok, v príslušnom riadku sa vyplní vo všetkých 
polí kach nula  a obdobne sa postupuje aj pri poh adávkach. 
 
2. Vypo íta sa percentuálny podiel záväzku, alebo poh adávky j- tej zdravotnej pois ovne na celkových 
záväzkoch, resp. poh adávkach.  
 
3. Vo né polí ka sa vyplnia pod a nasledujúceho vzorca: Z (j) * PPO (j), kde j = 1,...,n 
        
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                          V .................... d a..............                                                                   
Telefónne íslo: 
E-mailov§ adresa zodpovednej osoby: 

 
 

                                                                      
              

                                                                                     
.................................................................................. 

     meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene úradu 
                                                                                                 odtla ok pe iatky  
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Príloha č. 8
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE
k ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2

písm. a) až c) zákona
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_8.pdf
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as  A 
O Z N Á M E N I E 

 
k ro nému  prerozde ovaniu  poistného na verejné zdravotné poistenie  

pod a § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona 
 

za  mesiace január 2012 až jún 2012 
Názov zdravotnej pois ovne: 
I O:          

²slo ¼ļtu v Ġt§tnej pokladnici: 
 

1.  Celková suma povinného poistného pod a § 27a ods. 2 písm. a)  zákona*)  
2.  95 % z celkovej sumy povinného poistného pod a § 27a ods. 3 zákona *)  
3.  Po et poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012 pod a § 27a ods. 2 písm. b) a c) zákona  
z toho  [§27a ods.2 

písm. b)] 
[§27a ods.2 
písm. b)] 

[§27a 
ods.2 
písm. c)] 

[§27a 
ods.2 
písm. c)] 

st .1+ st .2 
celkom 

st .3 + st .4 
celkom 

  muži ženy muži ženy muži + ženy muži + ženy 
  st .1 st .2 st .3 st .4 st .5 st .6 
3a.    od 0 rokov do 4 rokov        
3b.    od 5 rokov do 9 rokov        
3c.    od 10 rokov do 14 rokov        
3d.    od 15 rokov do 19 rokov        
3e.    od 20 rokov do 24 rokov        
3f.     od 25 rokov do 29 rokov        
3g.    od 30 rokov do 34 rokov        
3h.    od 35 rokov do 39 rokov        
3i.     od 40 rokov do 44 rokov        
3j.     od 45 rokov do 49 rokov        
3k.    od 50 rokov do 54 rokov        
3l.     od 55 rokov do 59 rokov        
3m.   od 60 rokov do 64 rokov        
3n.    od 65 rokov do 69 rokov        
3o.    od 70 rokov do 74 rokov        
3p.    od 75 rokov do 79 rokov        
3r.     od 80 rokov        
4. Poistenci celkom        

 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                               V.............................    d a......................     
Telefónne íslo:        
E-mailov§ adresa zodpovednej osoby: 
        

                                                                                  
.................................................................................. 

   meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene zdravotnej pois ovne 
                                                                                                                  odtla ok pe iatky  
 
 

*) zaokrúh uje sa matematicky na celé eurá 
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as  B 
O Z N Á M E N I E 

 
k ro nému  prerozde ovaniu  poistného na verejné zdravotné poistenie  

pod a § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona 
 
za  mesiace júl 2012 až december 2012 

Názov zdravotnej pois ovne: 
I O:          

Ļ²slo ¼ļtu v Ġt§tnej pokladnici: 
 

1.   Celková suma povinného poistného pod a § 27a ods. 2 písm. a)  zákona*)  
2.   95 % z celkovej sumy povinného poistného pod a § 27a ods. 3 zákona*)  
3.  Po et poistencov za mesiace júl 2012 až december  2012 pod a § 27a ods. 2 písm. b) a c) zákona  
z toho  [§27a ods.2 

písm. b)] 
[§27a ods.2 
písm. b)] 

[§27a 
ods.2 
písm. c)] 

[§27a ods.2 
písm. c)] 

st .1+ st .2 
celkom 

st .3 + st .4 
celkom 

  muži ženy muži ženy muži+ženy muži+ženy 
  st .1 st .2 st .3 st .4 st .5 st .6 
3a.    od 0 rokov do 4 rokov        
3b.    od 5 rokov do 9 rokov        
3c.    od 10 rokov do 14 rokov        
3d.    od 15 rokov do 19 rokov        
3e.    od 20 rokov do 24 rokov        
3f.     od 25 rokov do 29 rokov        
3g.    od 30 rokov do 34 rokov        
3h.    od 35 rokov do 39 rokov        
3i.     od 40 rokov do 44 rokov        
3j.     od 45 rokov do 49 rokov        
3k.    od 50 rokov do 54 rokov        
3l.     od 55 rokov do 59 rokov        
3m.   od 60 rokov do 64 rokov        
3n.    od 65 rokov do 69 rokov        
3o.    od 70 rokov do 74 rokov        
3p.    od 75 rokov do 79 rokov        
3r.     od 80 rokov        
4. Poistenci celkom        

 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                        V.............................    d a......................     
Telefónne íslo:        
E-mailov§ adresa zodpovednej osoby: 
        

                                                                                  
        .................................................................................. 

    meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene zdravotnej pois ovne 
                                                                                                                  odtla ok pe iatky  
 
 

*) zaokrúh uje sa matematicky na celé eurá 
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Príloha č. 9
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE
údajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm.

d) zákona
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_9.pdf
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O Z N Á M E N I E 
údajov k ro nému prerozde ovaniu na verejné zdravotné poistenie pod a § 27a ods. 2 písm. d) zákona 

za  júl 2012 až december 2012 
 
Názov zdravotnej pois ovne: 
I O:          

Ļ²slo ¼ļtu v Ġt§tnej pokladnici: 

 
Poradov®        Kód                Názov                                       Po et poistencov zaradených do 

                                                                                                                ļ²slo                                        farmaceuticko-n§kladovej skupiny         farmaceuticko-nákladových skupín  
                                                                                                                1    

2    

3    

...    

Po et poistencov spolu  

Vysvetlivky k tabuŎke: Đdaje v stŌpcoch Poradov® ļ²slo, K·d a N§zov farmaceuticko-n§kladovej skupiny 
sa vypŌŔaj¼ podŎa vġeobecne z§vªzn®ho pr§vneho predpisu, ktorĨm sa ustanovuje index rizika n§kladov 
na zdravotn¼ starostlivosŠ na pr²sluġnĨ kalend§rny rok podŎa Ä 28 ods. 10 p²sm. a) z§kona a podŎa vġeobecne 
z§vªzn®ho pr§vneho predpisu, ktorĨm sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-n§kladovĨch skup²n podŎa 
Ä 28 ods. 10 p²sm. b) z§kona. 
 
 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                    V.............................    d a......................     
Telefónne íslo:        
E-mailov§ adresazodpovednej osoby: 

    .................................................................................. 
    meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene zdravotnej pois ovne 
                                                                                                                  odtla ok pe iatky  
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Príloha č. 10
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace január 2012 až jún 2012
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_10.pdf
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Výpo et ro ného prerozde ovania poistného 
za mesiace január 2012 až jún 2012   

 
Názov  

zdravotnej 
pois ovne 

½ z 95 % základu 
povinného  poistného*  

Po et 
 poistencov 

Po et 
prepo ítaných 

poistencov 

Celková suma 
z ro ného 

prerozde ovania 
pre zdravotnú 

pois ov u  

Výsledok  ro ného  
prerozde ovania  
pre 
zdravotnú 
pois ov u 

Upravený výsledok 
ro ného   
prerozde ovania  
pre 
zdravotnú pois ov u 

 A(1) B(1) PPP(1) P(1) F (1)  

       

       
       
 A(n) B(n) PPP(n) P(n) F (n)  

A B PPP A 0  
        
Postup výpo tu: 
 
1. Suma poistného na ro né prerozde ovanie:            
 
           n 
  A  =    A (j) 
                j=1 
 
  kde 

n po et zdravotných pois ovní, 
j j-ta zdravotná pois ov a, (j = 1,.,n),  
A(j) ½ z 95 % základu povinného poistného pre j-tu zdravotnú pois ov u. 

 
2. Po et poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012:    
B(j)  po et poistencov  j-tej zdravotnej pois ovne. 
 
3. Po et prepo ítaných poistencov j-tej zdravotnej pois ovne:  

   m 
   PPP (j)  =   (PMEA (i,j) x IRMEA (i) + PŽEA (i,j) x IRŽEA (i) + PMŠT (i,j) x IRMŠT (i) + PŽŠT (i,j) x   

                i=1 
                                                         IRŽŠT (i) )                   
kde
i i-ta veková kategória (i=1,..,m), 
m po et vekových kategórií, 
PMEA (i,j) po et mužov ekonomicky aktívnych i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej pois ovne, 
PŽEA (i,j) po et žien ekonomicky aktívne i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej pois ovne, 
IRMEA (i) index rizika mužov ekonomicky aktívnych v i-tej vekovej skupine, 
IRŽEA (i) index rizika žien  ekonomicky aktívne v i-tej vekovej skupine, 
PMŠT (i,j) po et mužov poistencov štátu  i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej pois ovne, 
PŽŠT (i,j) po et žien poistencov štátu  i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej pois ovne, 
IRMŠT (i) index rizika mužov poistencov štátu  v i-tej vekovej skupine, 
IRŽŠT (i) index rizika žien  poistencov štátu  v i-tej vekovej skupine. 
 
 
 
4. Celkový po et prepo ítaných poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012: 

 
             n 

  PPP =    PPP (j) 
           j=1 

 
 
5. Štandardizovaný príjem na jedného prepo ítaného poistenca na šes  desatinných miest:  
                                                    A 
  D =  ------------------- 
                    PPP 
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6. Celková suma z ro ného prerozde ovania, na ktorú má j-tá zdravotná pois ov a nárok po ro nom prerozde ovaní:  
 P (j) = PPP (j) x  D  

                   
 
7. Výsledok z ro ného prerozde ovania (poh adávky resp. záväzky z ro ného prerozde ovania pre j-tu zdravotnú 
pois ov u:  
                                 F(j) =  P(j) – A(j) 
 
8. Upravený výsledok  ro ného prerozde ovania  pre j – tu zdravotnú pois ov u pod a § 27a ods. 7 zákona: 
 
                                UV (j) = F(j) – VMF(j) 

 
 
 
Matica poh adávok a záväzkov zdravotnej pois ovne 
 

 ZP (1)   ZP (n) Poh adávky spolu  Podiel na celkových 
poh adávkach(%) 

ZP (1) x    Po (1) PPO (1) 
  x     
   x    

ZP (n)    x Po (n) PPO(n) 
Záväzky  spolu Z (1)   Z (n)   

Podiel na celkových 
záväzkoch (%) 

      

 
 
Vysvetlivky: 
ZP zdravotná pois ov a 
Z záväzky 
Po  poh adávky 
PPO podiel na celkových poh adávkach 
U V         upravený výsledok ro ného prerozde ovania 
VMF       výsledok mesa ných prerozde ovaní za mesiace január až jún 2012
*)             Zaokrúhľuje sa matematicky na celé eurá.
 
1. V riadku záväzkov a do st pca poh adávok je uvedená kone ná suma záväzku, alebo poh adávky F(j), ktorá 
vznikla j- tej zdravotnej pois ovni po ro nom prerozde ovaní. Sú et všetkých poh adávok sa rovná sú tu 
všetkých záväzkov. Pokia  zdravotná pois ov a nemá záväzok, v príslušnom riadku sa vyplní vo všetkých 
polí kach nula  a obdobne sa postupuje aj pri poh adávkach. 
 
2. Vypo íta sa percentuálny podiel záväzku, alebo poh adávky j- tej zdravotnej pois ovne na celkových 
záväzkoch, resp. poh adávkach.  
 
3. Vo né polí ka sa vyplnia pod a nasledujúceho vzorca: Z (j) * PPO (j), kde j = 1,...,n 
 
 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                        V .................... d a..............                                                                   
Telefónne íslo: 
E-mailová adresa zodpovednej osoby: 

 
 

                                                                      
              

                                                                                     
.................................................................................. 

    meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene úradu 
                                                                                                 odtla ok pe iatky  
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Príloha č. 11
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace júl 2012 až december 2012
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_11.pdf
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Výpo et ro ného prerozde ovania poistného 
za mesiace júl 2012 až december 2012 

 
Názov  

zdravotnej 
pois ovne 

½ z 95 % základu 
povinného  poistného*  

Po et 
 Poistencov 

Po et 
prepo ítaných 

poistencov 

Celková suma 
z ro ného 

prerozde ovania 
pre zdravotnú 

pois ov u  

Výsledok  ro ného  
prerozde ovania  
pre 
zdravotnú 
pois ov u 

Upravený výsledok 
ro ného   
prerozde ovania  
pre 
zdravotnú pois ov u 

 A(1) B(1) PPP(1) P(1) F (1)  

       

       
       
 A(n) B(n) PPP(n) P(n) F (n)  

A B PPP A 0  
        
Postup výpo tu: 
 
1. Suma poistného na ro né prerozde ovanie:            
 
           n 
  A  =    A (j) 
                j=1 
 
  kde 

n po et zdravotných pois ovní, 
j j-ta zdravotná pois ov a, (j = 1,.,n),  
A(j) ½ z 95 % základu povinného poistného pre j-tu zdravotnú pois ov u. 

 
2. Po et  poistencov za mesiace júl 2012 až  december 2012:    
B(j)  po et poistencov  j-tej zdravotnej pois ovne. 
 
3. Po et prepo ítaných poistencov j-tej zdravotnej pois ovne:  

   m 
   PPP (j)  =   (PMEA (i,j) x IRMEA (i) + PŽEA (i,j) x IRŽEA (i) + PMŠT (i,j) x IRMŠT (i) + PŽŠT (i,j) x   

                i=1 
                                                         IRŽŠT (i) + IRFNS(i) x PPFNS(i,j) )                  
kde
i i-ta veková kategória (i=1,..,m), 
m po et vekových kategórií, 
PMEA (i,j) po et mužov ekonomicky aktívnych i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej pois ovne, 
PŽEA (i,j) po et žien ekonomicky aktívne i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej pois ovne, 
IRMEA (i) index rizika mužov ekonomicky aktívnych v i-tej vekovej skupine, 
IRŽEA (i) index rizika žien  ekonomicky aktívne v i-tej vekovej skupine, 
PMŠT (i,j) po et mužov poistencov štátu  i-tej vekovej kategórie u j-tej zdravotnej pois ovne, 
PŽŠT (i,j) po et žien poistencov štátu  i-tej vekovej kategórie u j- tej zdravotnej pois ovne, 
IRMŠT (i) index rizika mužov poistencov štátu  v i-tej vekovej skupine, 
IRŽŠT (i) index rizika žien  poistencov štátu  v i-tej vekovej skupine. 
PPFNS (i,j)                 po et poistencov v i-tej farmaceuticko-nákladovej skupine a u j-tej zdravotnej pois ovne, 
IRFNS (i)                    index rizika v i-tej farmaceuticko-nákladovej skupine 
 
 
4. Celkový po et prepo ítaných poistencov za mesiace júl 2012 až  december 2012: 

 
             n 

  PPP =    PPP (j) 
           j=1 

 
 
5. Štandardizovaný príjem na jedného prepo ítaného poistenca na šes  desatinných miest:  
                                                    A 
  D =  ------------------- 
                    PPP 
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6. Celková suma z ro ného prerozde ovania, na ktorú má j-tá zdravotná pois ov a nárok po ro nom prerozde ovaní:  
 P (j) = PPP (j) x  D  

                   
 
7. Výsledok z ro ného prerozde ovania  (poh adávky resp. záväzky  z ro ného prerozde ovania pre j-tu zdravotnú pois ov u:  
                                 F(j) =  P(j) – A(j) 
 
8. Upravený výsledok  ro ného prerozde ovania  pre j – tu zdravotnú pois ov u pod a § 27a ods. 7  zákona: 
 
                                UV (j) = F(j) – VMF(j) 

 
 
 
Matica poh adávok a záväzkov zdravotnej pois ovne 
 

 ZP (1)   ZP (n) Poh adávky spolu  Podiel na celkových 
poh adávkach(%) 

ZP (1) x    Po (1) PPO (1) 
  x     
   x    

ZP (n)    x Po (n) PPO(n) 
Záväzky  spolu Z (1)   Z (n)   

Podiel na celkových 
záväzkoch (%) 

      

 
 
Vysvetlivky: 
ZP zdravotná pois ov a 
Z záväzky 
Po  poh adávky 
PPO podiel na celkových poh adávkach 
UV           upravený výsledok ro ného prerozde ovania 
VMF        výsledok mesa ných prerozde ovaní za mesiace júl až december 2012
*)              Zaokrúhľuje sa matematicky na celé eurá. 
 
1. V riadku záväzkov a do st pca poh adávok je uvedená kone ná suma záväzku, alebo poh adávky F(j), ktorá 
vznikla j- tej zdravotnej pois ovni po ro nom prerozde ovaní. Sú et všetkých poh adávok sa rovná sú tu 
všetkých záväzkov. Pokia  zdravotná pois ov a nemá záväzok, v príslušnom riadku sa vyplní vo všetkých 
polí kach nula  a obdobne sa postupuje aj pri poh adávkach. 
 
2. Vypo íta sa percentuálny podiel záväzku, alebo poh adávky j- tej zdravotnej pois ovne na celkových 
záväzkoch, resp. poh adávkach.  
 
3. Vo né polí ka sa vyplnia pod a nasledujúceho vzorca: Z (j) * PPO (j), kde j = 1,...,n 
        
 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                        V .................... d a..............                                                                  
Telefónne íslo: 
E-mailová adresa zodpovednej osoby: 

 
 

                                                                      
              

                                                                                     
.................................................................................. 

    meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene úradu 
                                                                                                 odtla ok pe iatky  
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Príloha č. 12
k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

Celkový výsledok ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012
DynamicResources\bfe21706-67e4-4000-88c7-08c427f0fe6b_12.pdf
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Celkový výsledok ro ného prerozde ovania poistného za rok 2012 
 
 
Celková matica poh adávok a záväzkov zdravotnej pois ovne 
 

 ZP (1)   ZP (n) Poh adávky spolu  Podiel na celkových 
poh adávkach(%) 

ZP (1) x    Po (1) PPO (1) 
  x     
   x    

ZP (n)    x Po (n) PPO(n) 
Záväzky  spolu Z (1)   Z (n)   

Podiel na celkových 
záväzkoch (%) 

      

 
 
Vysvetlivky: 
ZP zdravotná pois ov a 
Z  záväzky – uvedie sa sú et záväzkov z matice poh adávok a záväzkov z výpo tu pod a príloh . 9  a . 10  
Po  poh adávky – uvedie sa sú et poh adávok z matice poh adávok a záväzkov z výpo tu pod a príloh . 9 a . 10 
PPO podiel na celkových poh adávkach 
 
1. V riadku záväzkov a do st pca poh adávok je uvedená kone ná suma záväzku, alebo poh adávky, ktorá 
vznikla j- tej zdravotnej pois ovni po ro nom prerozde ovaní. Sú et všetkých poh adávok sa rovná sú tu 
všetkých záväzkov. Pokia  zdravotná pois ov a nemá záväzok, v príslušnom riadku sa vyplní vo všetkých 
polí kach nula  a obdobne sa postupuje aj pri poh adávkach. 
 
2. Vypo íta sa percentuálny podiel záväzku, alebo poh adávky j- tej zdravotnej pois ovne na celkových 
záväzkoch, resp. poh adávkach.  
 
3. Vo né polí ka sa vyplnia pod a nasledujúceho vzorca: Z (j) * PPO (j), kde j = 1,...,n 
        
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis) :                                                         V .................... d a..............                                                                   
Telefónne íslo: 
E-mailová adresa zodpovednej osoby: 

 
 

                                                                      
              

                                                                                     
.................................................................................. 

    meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene úradu 
                                                                                                 odtla ok pe iatky 
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