
Metodické usmernenie MF SR k predkladaniu údajov o poistencoch, ktorí sú platiteľmi 
poistného zo dňa 22.02.2018, aktualizované dňa 16.7.2018 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva toto metodické usmernenie v zmysle § 23 ods. 19 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 č. 580/2004 Z. z.“). Účelom vydania 
metodického usmernenia je určiť záväznú formu, vzory a štruktúru výkazov na plnenie povinnosti zdravotnými 
poisťovňami voči Ministerstvu financií SR a Ministerstvu zdravotníctva SR o oznamovaní údajov uvedených v § 23 
ods. 9 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z., t. j. údajov o poistencoch, ktorí sú platiteľmi poistného. 

Zdravotné poisťovne predkladajú údaje k 30. novembru, alebo na základe žiadosti do 20 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia žiadosti. Všetky údaje sa doručujú prostredníctvom elektronického úložiska v dátových archívoch 
chránených heslom. Heslo bude poskytnuté oprávneným osobám samostatne, a to telefonicky alebo mailom. 
Kontaktné údaje oprávnených osôb oznámi žiadateľ zdravotným poisťovniam prostredníctvom elektronickej pošty, 
prípadne v písomnej žiadosti. Elektronické úložisko slúži výlučne na prenos údajov medzi zdravotnými poisťovňami 
a Ministerstvom financií SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Správcom elektronického úložiska je Ministerstvo 
financií SR. V rámci úložiska majú zdravotné poisťovne sprístupnené iba nimi poskytnuté údaje, k údajom iných 
poisťovní nemajú prístup. Žiadosť o vytvorenie nového prístupu, zablokovanie prístupu alebo iné v súvislosti so 
správou úložiska sa zasielajú na mailovú adresu data.ifp@mfsr.sk. V prípade zmien v procese poskytovania údajov 
MF SR metodické usmernenie aktualizuje. 

Presné dátové rozhranie je uvedené v prílohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 16.07.2018 

 

Vypracovala:  Ing. Michaela Černěnko, PhD. 
  Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz 
  mail: michaela.cernenko@mfsr.sk  



Príloha 

Opis dátového rozhrania pre textový formát na zasielanie údajov o poistencoch, ktorí sú 
platiteľmi poistného - § 23 odsek 9 písmeno e) bod 1 

Popis dávky: Údaje o zamestnancoch a zamestnávateľoch (§ 23 odsek 9 písmeno e) bod 1) 
Typ dávky:                    001 
Odosielateľ dávky: Zdravotná poisťovňa 
Prijímateľ dávky:  Ministerstvo financií SR; Ministerstvo zdravotníctva SR 
Znaková sada a kódovanie:     CP1250 
Formát prenosu dát: textový súbor 
Zloženie názvu súboru dávky: ZZ_Zamestnanci_nnn_RRRR.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej  poisťovne, nnn je 

poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku a RRRR je rok, za ktorý sa  údaje 
poskytujú 

Oddeľovacie znaky:   
Oddeľovač riadkov: CRLF 
Oddeľovač položiek riadku:  "|" (pipe) 
Desatinný oddeľovač: čiarka 
Formát vety dávky: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci každého riadku) 
Každá veta je na novom riadku dávky.  
  
Obsah dávky:  
 
1. riadok - hlavička dávky  
 

 
 
2. až n-tý riadok - telo dávky 
 

 
 
P = povinná položka 
P1 = povinná položka, ak osoba má BIFO (bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby) pridelený v Registri fyzických osôb  
P2 = povinná položka iba v prípade, že odpočítateľná položka je uplatňovaná 
CHAR = alfanumerický reťazec 
DATE = dátumový údaj v zadanom tvare 
FLOAT = desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami  
INT  = celé číslo 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám hlavičky dávky: 
 
1. Typ dávky    - uvádza sa podľa tejto prílohy ( 001 ) 
2. Kód ZP - uvádza sa podľa číselníka ZP 
3. Dátum vytvorenia dávky - uvádza sa rok, mesiac a deň vytvorenie dávky bez lomky alebo medzery 



4. Počet riadkov - udáva sa počet riadkov v dávke bez prvého riadku dávky 
5. Obdobie dávky - uvádza sa rok, za ktorý sú údaje v dávke poskytované 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám tela dávky:  
Súbor – spracované údaje pre prijímateľa, obsahuje iba názov položky, popis položky sa neuvádza 
 
1. Rodné číslo zamestnanca (RC)  
- uvádza sa bez lomky. Sú povolené iba číslice  (0 až 9). Do 31.12.1953 je rodné číslo deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom.  
Ak osoba rodné číslo nemá, uvádza sa bezvýznamové identifikačné číslo, ktoré pre účely vykonávania verejného zdravotného 
poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení prideľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike. 
 
2. Bezvýznamový identifikátor fyzickej  osoby (BIFO)   
- uvádza sa identifikátor pridelený v Registri fyzických osôb MV SR. 
 
3. IČO zamestnávateľa (ICO)        
- uvádza sa identifikačné číslo organizácie zamestnávateľa. Ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) 
nulami tak, aby malo osem znakov. 
   
4. Obdobie (Obdobie)  
- uvádza sa rok a mesiac, ku ktorému sa viažu individuálne údaje o príjme a preddavkoch bez medzery alebo iného znaku 
medzi rokom a mesiacom. 
 
5. Počet dní zamestnania (Dni)     
- uvádza sa počet dní, v ktorých bola fyzická osoba evidovaná ako zamestnanec v rámci daného obdobia  (položka 4).  
 
6. Celková výška príjmu v EUR (Prijem) 
- uvádza sa výška príjmu zamestnanca za dané obdobie (položka 4) v EUR. 
 
7. Celková výška príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky v EUR (Prijem OOP) 
- uvádza sa výška príjmu zamestnanca pre uplatnenie odpočítateľnej položky za dané obdobie (položka 4) v EUR. 
 
8. Odpočítateľná položka v EUR (OOP) 
- uvádza sa výška odpočítateľnej položky, ktorú zamestnávateľ uplatňuje za dané obdobie v EUR. V prípade, že zamestnávateľ 
odpočítateľnú položku neuplatňuje, položka sa nevypĺňa. 
 
9. Vymeriavací základ v EUR (VZ) 
- uvádza sa výška vymeriavacieho základu za dané obdobie (položka 4) v EUR. 
 
10. Sadzba poistného zamestnávateľa v % (Sadzba_la) 
- uvádza sa hodnota sadzby poistného zamestnávateľa. 
 
11. Sadzba poistného zamestnanca v % (Sadzba_ca) 
- uvádza sa hodnota sadzby poistného zamestnanca.  
 
12. Suma preddavku zamestnávateľa v EUR (Preddavok_la) 
- uvádza sa výška preddavku zamestnávateľa v EUR. 
 
13. Suma preddavku zamestnanca v EUR (Preddavok_ca) 
- uvádza sa výška preddavku zamestnanca v EUR. 
  



Opis dátového rozhrania pre textový formát na zasielanie údajov o poistencoch, ktorí sú 
platiteľmi poistného - § 23 odsek 9 písmeno e) bod 2 

Popis dávky: Údaje o samostatne zárobkovo činných osobách (§ 23 odsek 9 písmeno e) bod 2) 
Typ dávky:  002 
Odosielateľ dávky:  Zdravotná poisťovňa 
Prijímateľ dávky:  Ministerstvo financií SR; Ministerstvo zdravotníctva SR 
Znaková sada a kódovanie:     CP1250 
Formát prenosu dát: textový súbor  
Zloženie názvu súboru dávky:  ZZ_SZCO_nnn_RRRR.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej poisťovne, nnn je poradové 

číslo dávky daného typu v kalendárnom roku a RRRR je rok, za ktorý sa  údaje poskytujú   
Oddeľovacie znaky:   
Oddeľovač riadkov: CRLF 
Oddeľovač položiek riadku:  "|" (pipe) 
Desatinný oddeľovač: čiarka 
Formát vety dávky:  polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci každého riadku) 
Každá veta je na novom riadku dávky.  
  
Obsah dávky:  
 
1. riadok - hlavička dávky  
 

 
 
2. až n-tý riadok - telo dávky 
 

 
 
 

P = povinná položka 
P1 = povinná položka, ak osoba má BIFO (bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby) pridelený v Registri fyzických osôb  
P2 = povinná položka, ak osoba má IČO (identifikačné číslo organizácie) pridelené 
CHAR = alfanumerický reťazec 
DATE = dátumový údaj v zadanom tvare 
FLOAT = desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami  
INT  = celé číslo 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám hlavičky dávky: 
 
1. Typ dávky    - uvádza sa podľa tejto prílohy ( 002 ) 
2. Kód ZP - uvádza sa podľa číselníka ZP 
3. Dátum vytvorenia dávky - uvádza sa rok, mesiac a deň vytvorenie dávky bez lomky alebo medzery 
4. Počet riadkov - udáva sa počet riadkov v dávke bez prvého riadku dávky 
5. Obdobie dávky - uvádza sa rok, za ktorý sú údaje v dávke poskytované 
 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám tela dávky:  
Súbor – spracované údaje pre prijímateľa, obsahuje iba názov položky, popis položky sa neuvádza 
 
1. Rodné číslo (RC) 
- uvádza sa bez lomky. Sú povolené iba číslice  (0 až 9). Do 31.12.1953 je rodné číslo deväťmiestne, desiata číslica nie je 



nahrádzaná nulou ani iným znakom.  
Ak osoba rodné číslo nemá, uvádza sa bezvýznamové identifikačné číslo, ktoré pre účely vykonávania verejného zdravotného 
poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení prideľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike. 
 
2. Bezvýznamový identifikátor fyzickej  osoby (BIFO) 
-  uvádza sa identifikátor pridelený v Registri fyzických osôb MV SR. 
 
3. IČO (ICO) 
- uvádza sa identifikačné číslo organizácie SZČO. Ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami 
tak, aby malo osem znakov.   
 
4. Obdobie (Obdobie) 
- uvádza sa rok a mesiac, ku ktorému sa viažu individuálne údaje o preddavkoch bez medzery alebo iného znaku medzi rokom 
a mesiacom. 
 
5. Sadzba poistného v % (Sadzba) 
- uvádza sa hodnota sadzby poistného SZČO. 
 
6. Suma preddavku v EUR (Preddavok) 
- uvádza sa výška preddavku SZČO v EUR. 
 

  



Opis dátového rozhrania pre textový formát na zasielanie údajov o poistencoch, ktorí sú 
platiteľmi poistného - § 23 odsek 9 písmeno e) bod 3 

Popis dávky:  Údaje o platiteľoch a príjemcoch dividend (§ 23 odsek 9 písmeno e) bod 3) 
Typ dávky:             003 
Odosielateľ dávky: Zdravotná poisťovňa  
Prijímateľ dávky:  Ministerstvo financií SR; Ministerstvo zdravotníctva SR 
Znaková sada a kódovanie: CP1250 
Formát prenosu dát:  textový súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZZ_Dividendy_nnn_RRRR.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej poisťovne, nnn je poradové 

číslo dávky daného typu v kalendárnom roku a RRRR je rok, za ktorý sa  údaje poskytujú 
Oddeľovacie znaky:   
Oddeľovač riadkov: CRLF 
Oddeľovač položiek riadku: "|" (pipe) 
Desatinný oddeľovač: čiarka 
Formát vety dávky:  polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci každého riadku) 
Každá veta je na novom riadku dávky.  
 
Obsah dávky:  
 
1. riadok - hlavička dávky  
 

 
 
2. až n-tý riadok - telo dávky 
 

 
  
P = povinná položka 
P1 = povinná položka, ak osoba má BIFO (bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby) pridelený v Registri fyzických osôb  
CHAR = alfanumerický reťazec 
DATE = dátumový údaj v zadanom tvare 
FLOAT = desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami  
INT  = celé číslo 
 
Uvádzajú sa iba dividendy za účtovné obdobia, v ktorých sa podľa  platnej legislatívy na dividendy vzťahuje povinnosť 
vykázať, vypočítať a odviesť poistné, resp. preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie. 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám hlavičky dávky: 
 
1. Typ dávky    - uvádza sa podľa tejto prílohy ( 003 ) 
2. Kód ZP - uvádza sa podľa číselníka ZP 
3. Dátum vytvorenia dávky - uvádza sa rok, mesiac a deň vytvorenie dávky bez lomky alebo medzery 
4. Počet riadkov - udáva sa počet riadkov v dávke bez prvého riadku dávky 
5. Obdobie dávky - uvádza sa rok, za ktorý sú údaje v dávke poskytované 
 
 



Vysvetlivky k jednotlivým položkám tela dávky:  
Súbor – spracované údaje pre prijímateľa, obsahuje iba názov položky, popis položky sa neuvádza 
 
1. Dátum vyplatenia dividend (Datum) 
- uvádza sa dátum, kedy boli dividendy vyplatené, bez medzery alebo iného znaku medzi rokom, mesiacom a dňom. Ak boli 
dividendy v danom období vyplatené vo viacerých termínoch, uvádzajú sa samostatne, každý termín vyplatenia dividend 
predstavuje samostatný riadok dávky. 
 
2. IČO (ICO) 
- uvádza sa identifikačné číslo organizácie, ktorá dividendy vyplatila. Ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa vpredu 
(na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov.   
 
3. Rodné číslo (RC) 
- uvádza sa rodné číslo osoby, ktorej boli dividendy vyplatené, bez lomky. Sú povolené iba číslice (0 až 9). Do 31.12.1953 je 
rodné číslo deväťmiestne, desiata číslica nie je nahrádzaná nulou ani iným znakom.  
Ak osoba rodné číslo nemá, uvádza sa bezvýznamové identifikačné číslo, ktoré pre účely vykonávania verejného zdravotného 
poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení prideľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike. 
 
4. Bezvýznamový identifikátor fyzickej  osoby (BIFO) 
- uvádza sa identifikátor osoby, ktorej boli dividendy vyplatené, pridelený v Registri fyzických osôb MV SR. 
 
5. Suma vyplatených dividend v EUR (Dividenda) 
- uvádza sa výška dividend vyplatených danej fyzickej osobe v EUR. 
 
6. Vymeriavací základ v EUR (VZ) 
- uvádza sa vymeriavací základ v EUR. 
 
7. Sadzba poistného v % (Sadzba) 
- uvádza sa hodnota sadzby poistného v %. 
 
8. Preddavok na poistné v EUR (Preddavok) 
- uvádza sa výška preddavku v EUR. 
 

 

  



Opis dátového rozhrania pre textový formát na zasielanie údajov o poistencoch, ktorí sú 
platiteľmi poistného - § 23 odsek 9 písmeno e) bod 4 

Popis dávky:  Údaje  o poistencoch podľa § 11 odsek 2 – samoplatcoch (§ 23 odsek 9 písmeno e) bod 4) 
Typ dávky:                    004 
Odosielateľ dávky:        Zdravotná poisťovňa 
Prijímateľ dávky:       Ministerstvo financií SR; Ministerstvo zdravotníctva SR 
Znaková sada a kódovanie:  CP1250 
Formát prenosu dát: textový súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:   ZZ_IniPlatitelia_nnn_RRRR.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej poisťovne, nnn je 

poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku a RRRR je rok, za ktorý sa  údaje 
poskytujú 

Oddeľovacie znaky:   
Oddeľovač riadkov: CRLF 
Oddeľovač položiek riadku: "|" (pipe) 
Desatinný oddeľovač: čiarka 
Formát vety dávky: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci každého riadku) 
Každá veta je na novom riadku dávky.  
  
Obsah dávky:  
 
1. riadok - hlavička dávky  
 

 
 
2. až n-tý riadok - telo dávky 
 

 
 
P = povinná položka 
P1 = povinná položka, ak osoba má BIFO (bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby) pridelený v Registri fyzických osôb  
CHAR = alfanumerický reťazec 
DATE = dátumový údaj v zadanom tvare 
FLOAT = desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami  
INT  = celé číslo 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám hlavičky dávky: 
 
1. Typ dávky    - uvádza sa podľa tejto prílohy ( 004 ) 
2. Kód ZP - uvádza sa podľa číselníka ZP 
3. Dátum vytvorenia dávky - uvádza sa rok, mesiac a deň vytvorenie dávky bez lomky alebo medzery 
4. Počet riadkov - udáva sa počet riadkov v dávke bez prvého riadku dávky 
5. Obdobie dávky - uvádza sa rok, za ktorý sú údaje v dávke poskytované, teda rok vykonania 

RZ, nie rok, za ktorý sa RZ vykonáva 
 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám tela dávky:  
Súbor – spracované údaje pre prijímateľa, obsahuje iba názov položky, popis položky sa neuvádza 
 
1. Rodné číslo (RC) 
- uvádza sa bez lomky. Sú povolené iba číslice  (0 až 9). Do 31.12.1953 je rodné číslo deväťmiestne, desiata číslica nie je 



nahrádzaná nulou ani iným znakom.  
Ak osoba rodné číslo nemá, uvádza sa bezvýznamové identifikačné číslo, ktoré pre účely vykonávania verejného zdravotného 
poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení prideľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike. 
 
2. Bezvýznamový identifikátor fyzickej  osoby (BIFO)  
- uvádza sa identifikátor pridelený v Registri fyzických osôb MV SR. 
 
3. Obdobie (Obdobie) 
- uvádza sa rok a mesiac, ku ktorému sa viažu individuálne údaje o preddavkoch bez medzery alebo iného znaku medzi rokom 
a mesiacom. 
 
4. Sadzba poistného v % (Sadzba) 
- uvádza sa hodnota sadzby poistného v %. 
 
5. Preddavok na poistné v EUR (Preddavok) 
- uvádza sa výška preddavku v EUR. 

  



Opis dátového rozhrania pre textový formát na zasielanie údajov o poistencoch, ktorí sú 
platiteľmi poistného - § 23 odsek 9 písmeno e) bod 5) 

Popis dávky:  Údaje o poistencoch, ktorým zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie poistného (§ 23 odsek 9 
písmeno e) bod 5) 

Typ dávky:                    005 
Odosielateľ dávky:  Zdravotná poisťovňa 
Prijímateľ dávky:  Ministerstvo financií SR; Ministerstvo zdravotníctva SR 
Znaková sada a kódovanie: CP1250 
Formát prenosu dát:  textový súbor 
Zloženie názvu súboru dávky:  ZZ_Zuctovanie_nnn_RRRR.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej poisťovne, nnn je 

poradové číslo dávky daného typu v kalendárnom roku a RRRR je rok, za ktorý sa údaje 
poskytujú 

Oddeľovacie znaky:   
Oddeľovač riadkov: CRLF 
Oddeľovač položiek riadku:  "|" (pipe) 
Desatinný oddeľovač:  čiarka 
Formát vety dávky: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci každého riadku) 
Každá veta je na novom riadku dávky.  
 
Obsah dávky:  
 
1. riadok - hlavička dávky  

 
 
2. až n-tý riadok - telo dávky 

 
 
P = povinná položka 
P1 = povinná položka, ak osoba má BIFO (bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby) pridelený v Registri fyzických osôb 
P2 = povinná položka, ak ho poistenec má pridelené (SZČO) 
P3 = povinná položka v prípade, že poistenec má v rozhodujúcom období príjmy podľa príslušného odseku § 13zákona č. 580/2004 Z. z. 
(položky č. 4, 6, 7, 8 a 9) alebo si uplatňuje odpočítateľnú položku (položka č.5)    
P4 = povinná položka, ak poistenec má v danom roku príjmy aj zo zamestnania a výsledok z ročného zúčtovania je zúčtovaný cez 
zamestnávateľa  
CHAR = alfanumerický reťazec 
DATE = dátumový údaj v zadanom tvare 
FLOAT = desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami 
INT  = celé číslo 



Vysvetlivky k jednotlivým položkám hlavičky dávky: 
Súbor – spracované údaje pre prijímateľa, obsahuje iba názov položky, popis položky sa neuvádza 
 
1. Typ dávky    - uvádza sa podľa tejto prílohy ( 005 ) 
2. Kód ZP - uvádza sa podľa číselníka ZP 
3. Dátum vytvorenia dávky - uvádza sa rok, mesiac a deň vytvorenie dávky bez lomky alebo medzery 
4. Počet riadkov - udáva sa počet riadkov v dávke bez prvého riadku dávky 
5. Obdobie dávky - uvádza sa rok, za ktorý sú údaje v dávke poskytované 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám:  
 
1. Rodné číslo (RC) 
- uvádza sa bez lomky. Sú povolené iba číslice (0 až 9). Do 31.12.1953 je rodné číslo deväťmiestne, desiata číslica nie je 
nahrádzaná nulou ani iným znakom.  
Ak osoba rodné číslo nemá, uvádza sa bezvýznamové identifikačné číslo, ktoré pre účely vykonávania verejného zdravotného 
poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení prideľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike. 
 
2. Bezvýznamový identifikátor fyzickej  osoby (BIFO) 
-  uvádza sa identifikátor pridelený v Registri fyzických osôb MV SR. 
 
3. IČO (ICO) 
- uvádza sa identifikačné číslo organizácie, v prípade že ho má poistenec pridelené (SZČO). Ak má IČO menej ako osem 
znakov, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov. 
 
4. Vymeriavací základ 1 v EUR (VZ1)      
- uvádza sa vymeriavací základ v EUR podľa § 13 ods. 1 a 4 a 5 zákona č. 580/2004 Z. z..  
 
5. Ročná odpočítateľná položka v EUR (OOP_rok) 
- uvádza sa výška odpočítateľnej položky, ktorú si zamestnanec uplatňuje za dané obdobie v EUR.  
 
6. Vymeriavací základ 2 v EUR (VZ2)  
- uvádza sa vymeriavací základ v EUR podľa § 13 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.  
 
7. Vymeriavací základ 3 v EUR (VZ3)  
- uvádza sa vymeriavací základ v EUR podľa §13 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z..  
 
8. Vymeriavací základ 4 v EUR (VZ4) 
- uvádza sa vymeriavací základ v EUR podľa  § 13 ods.6 zákona č. 580/2004 Z. z..  
 
9. Vymeriavací základ 5 v EUR (VZ5) 
-  uvádza sa vymeriavací základ v EUR podľa  §13 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z..  
 
10. Výsledok RZ za poistenca – Poistné v EUR (RZpoi_poistne) 
- uvádza sa výška poistného v EUR za poistenca na základe výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia. 
 
11. Vykázané/uhradené preddavky poistenca v EUR (Preddavky_poi)  
- uvádza sa výška vykázaných/uhradených preddavkov poistenca v EUR. 
 
12. Nedoplatok/Preplatok poistenca v EUR (NedopPrep_poi) 
- uvádza sa výška nedoplatku/preplatku poistenca v EUR na základe ročného zúčtovania poistného. Nedoplatok sa uvádza 
ako kladné číslo, preplatok ako záporné číslo. 
 
13. Výsledok RZ za zamestnávateľov – Poistné v EUR (RZzam_poistne) 
- uvádza sa výška poistného v EUR za zamestnávateľov na základe výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia. 
Uvádza sa hodnota za všetkých zamestnávateľov spolu. 
 
14. Vykázané preddavky zamestnávateľov v EUR (NedopPrep_zam)   
- uvádza sa výška vykázaných preddavkov zamestnávateľov v EUR. Uvádza sa hodnota za všetkých zamestnávateľov spolu. 
 
15. Nedoplatok/Preplatok zamestnávateľov v EUR (NedopPrep_zam)  
- uvádza sa výška nedoplatku/preplatku zamestnávateľov v EUR na základe ročného zúčtovania poistného. Nedoplatok sa 
uvádza ako kladné číslo, preplatok ako záporné číslo. Uvádza sa hodnota za všetkých zamestnávateľov spolu. 
 


