
Pre začínajúcich mzdárov – 2. časť: Zdravotné poistenie

Jednotlivé časti v sumári ponúkajú praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie svojich
povinností. Článok je doplnený praktickými príkladmi.
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Tento článok je pokračovaním – 2. časťou zo 4-dielneho
seriálu. Jej obsahom je zdravotné poistenie.
Obsah:
A: Zamestnávateľ na účely zdravotného poistenia 
B. Zamestnanec na účely zdravotného poistenia
C. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri
zmene platiteľa poistného
D: Vymeriavací základ, sadzby poistného a
preddavok na poistné
Prečítajte si aj prvú časť:

Pre začínajúcich mzdárov I. – Odmeňovanie
zamestnancov

Verejné zdravotné poistenie a právne vzťahy na základe zdravotného poistenia upravuje zákon č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Povinné zdravotné poistenie vzniká na území Slovenskej republiky
zákonom vymedzenému okruhu poistencov. Platiteľmi poistného na zdravotné poistenie sú zamestnanec,
samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, samoplatiteľ, platiteľ dividend a štát. Na základe
povinného zdravotného poistenia sa poistencom poskytuje zdravotná starostlivosť v rozsahu podľa
zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

A: Zamestnávateľ na účely zdravotného poistenia
Zamestnávateľom na účely zdravotného poistenia podľa § 11 ods. 5 a 6 zákona o zdravotnom poistení je:

fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej
činnosti, ak má na území SR trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý
pobyt,
právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej
činnosti, ak jej sídlo alebo sídlo organizačnej zložky je na území SR,
platiteľ príjmu zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, ak zamestnávateľom nie je vyššie
uvedená fyzická osoba alebo právnická osoba.

Ak zamestnávateľ zamestná fyzické osoby na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo
závislej činnosti, z ktorého sú povinné platiť preddavky na poistné, stáva sa platiteľom poistného a voči
zdravotným poisťovniam, v ktorých sú tieto osoby zdravotne poistené, plní oznamovacie, evidenčné,
vykazovacie a odvodové povinnosti podľa zákona o zdravotnom poistení spôsobom podľa:

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní
preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného,
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/eva-gasparova
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/pre-zacinajucich-mzdarov-1-cast-odmenovanie-zamestnancov.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021868&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021865&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3114629&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3114657&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021243&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021868&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4895850&f=3


metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/7/2014 Spôsob
oznamovania platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné
poistenie voči zdravotnej poisťovni.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:
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Poznámky pod čiarou: 
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Súvisiace odborné články
5. Neospravedlnená absencia a jej vplyv na sociálne a zdravotné poistenie
8. Preddavky na verejné zdravotné poistenie (zamestnanec/zamestnávateľ) v roku 2019
Odvody poistného od 1. januára 2019
2. Odvody poistného na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (II. časť)

Súvisiace príklady z praxe
Vianočný plat a zdravotné poistenie
Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR
Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa
Vrátenie zúčtovanej a vyplatenej mzdy, na ktorú zamestnanec nemal nárok
Zdravotná starostlivosť

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde
447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
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https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/pre-zacinajucich-mzdarov-2-cast-zdravotne-poistenie.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/5--neospravedlnena-absencia-a-jej-vplyv-na-socialne-a-zdravotne-poistenie.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/8-preddavky-na-verejne-zdravotne-poistenie-zamestnanec-zamestnavatel-v-roku-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvody-poistneho-od-1-januara-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/2-odvody-poistneho-na-zdravotne-poistenie-podla-zakona-c--580-2004-z-z-o-zdravotnom-poisteni-4-5-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/povinnosti-zamestnavatela-ak-zamestnava-zamestnancov-ii-cast.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/vianocny-plat-a-zdravotne-poistenie.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/vymeriavaci-zaklad-zamestnanca-ktory-nema-trvaly-pobyt-na-uzemi-sr.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/oznamovacia-povinnost-zamestnavatela-201901.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/vratenie-zuctovanej-a-vyplatenej-mzdy-na-ktoru-zamestnanec-nemal-narok-3.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/zdravotna-starostlivost-2.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311
http://www.epi.sk/zz/2003-595
http://www.epi.sk/zz/2004-580
http://www.epi.sk/zz/2007-663
http://www.epi.sk/zz/2008-447

