
Zo zápisu zo stretnutia MZ SR a ÚDZS, zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou 

a MPSVaR SR, ktoré sa uskutočnilo 15.2.2013. 

 

 

1. Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru a určenie uplatniteľnej legislatívy. 

 

Podľa  vyjadrenia zástupcov SP, uplatniteľná legislatíva a evidencia na účely SP je stanovená na celé 

obdobie, na ktoré je dohoda uzavretá, bez ohľadu na dni, v ktorých je činnosť reálne vykonávaná. 

Takýto postup sa aplikuje aj na študentov a dôchodcov, ktorí majú uzatvorené dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru a považujú sa za sociálne poistených v zmysle zákona 

č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

V tejto súvislosti sa účastníci zhodli, že aj v oblasti zdravotného poistenia bude na tieto osoby 

uplatňovaná slovenská legislatíva v plnom rozsahu. 

 

Príklad : Občan iného členského štátu vykonáva práce na základe DoVP v SR. Dohoda je uzatvorená 

na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Skutočný výkon práce je realizovaný v období od 1.1. do 

30.4.2013. Jedná sa o jedinú ekonomickú aktivitu tejto osoby. 

Osoba bude poistencom verejného zdravotného poistenia od 1.1. do 31.12.2013. Za zamestnanca je 

považovaný od 1.1. do 30.4.2013. V období od 1.5.2013 sa stáva platiteľom v zmysle §11 ods. 2 

zákona č.580/2004 Z.z. (ak nemá určeného iného platiteľa). 

Na účely uplatnenia príslušnej legislatívy sa nerozlišuje, či ide o dohodu s pravidelným alebo 

nepravidelným príjmom. 

 

 

2. Vyplatenie sumy peňažného plnenia osobe, ktorá nie je v čase zúčtovania tejto sumy poistencom 

verejného zdravotného poistenia v SR. 

 

Sociálna poisťovňa spätne rozráta na obdobie, kedy táto osoba bola účastníkom sociálneho systému 

v SR. 

Pre zdravotné poistenie sa táto suma nepokladá za súčasť vymeriavacieho základu, nakoľko je 

zúčtovaný v období, kedy nie je účastníkom systému verejného zdravotného poistenia v SR. 

Záver: MZ SR súhlasí s postupom zdravotných poisťovní a nevidí dôvod na zmenu. Vzhľadom 

k existencii ročného zúčtovania poistného a existencii viacerých ZP by bol obdobný postup, ako 

používa SP nerealizovateľný. 

Prípadný ďalší odvod z tejto sumy má byť riešený priamo osobou, ktorej bol príjem vyplatený, 

v zmysle legislatívy štátu, v ktorom je momentálne zúčastnená na zdravotnom poistení. 

 

 

3. Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, nárok na nepretržitý odpočínok (§93 Zákonníka 

práce) a dni PN, OČR, materskej. 

 

Evidencia osoby (zdravotné poistenie), vykonávajúcej činnosť na základe dohody sa realizuje iba 

v dňoch, kedy sa práce skutočne vykonávajú. Na dni, kedy nie je vykonávaná činnosť sa nahliada ako 

na dni, kedy nie je zamestnancom, s výnimkou 

a) dní, kedy činnosť nie je vykonávaná z titulu čerpania nepretržitého odpočinku v týždni (§93 ZP). 

Za tieto dni sa pokladajú presne 2 dni zo 7 dní, v súlade s ustanovením Zákonníka práce, podľa 

ktorého má zamestnanec nárok raz za týždeň na dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku. 

Ak osoba, vykonávajúca činnosť na základe dohody počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) 

nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni, tieto dni sa pokladajú za obdobie zamestnania; 

b) dní PN, OČR, materskej, kedy sa osoba pracujúca na dohodu (a zúčastnená na nemocenskom 

poistení) pokladá za zamestnanca. 

 

 

 

 


