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ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA PRE ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

 

Odpočítateľná položka pre zdravotné poistenie bola zavedená novelou zákona o zdravotnom poistení, 

ktorá vyšla pod číslom 364/2014 Z. z..  

 

U zamestnanca s nízkym príjmom sa vymeriavací základ zamestnanca aj zamestnávateľa znižuje o 

odpočítateľnú položku. Nárok na odpočítateľnú položku (OP) má zamestnanec v pracovnom pomere, 

štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu (policajti, 

colníci, sudcovia, prokurátori a právni čakatelia, hasiči, a pod.). OP sa nevzťahuje na zamestnanca s 

odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaní). Pojem "nárok na odpočítateľnú položku" je takto 

definovaný a takto sa používa aj v usmerneniach. V ďalšom texte budem používať už iba pojem pracovný 

pomer. 

 

Nárok na uplatnenie OP mesačne nemá zamestnanec, ktorý má v mesiaci súčasne viacerých 

zamestnávateľov, alebo je súčasne považovaný za szčo. Súčasne znamená, že sa právne vzťahy prekrývajú 

aspoň 1 deň v mesiaci. Ak zamestnanec má v mesiaci dvoch zamestnávateľov postupne, alebo je časť 

mesiaca zamestnancom, a v inom období je szčo, nárok na uplatnenie OP má. Nárok na uplatnenie OP má 

aj zamestnanec, ktorý má u jedného zamestnávateľa v mesiaci viac právnych vzťahov zamestnanca. Pojem 

zamestnanca je pre tento účel treba brať v zmysle zákona o zdravotnom poistení - zamestnancom je ten, 

kto je v ZP v tom mesiaci/období prihlásený ako zamestannec (2, 2D, 2P). Napr. dohoda invalidného 

dôchodcu nie je zamestnaním. 

 

Žiadne ďalšie osoby nie sú vylúčené z uplatňovania OP, nárok na OP, aj na mesačné uplatňovanie OP má 

teda aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je poberateľom akéhokoľvek dôchodku (starobný, 

predčasný starobný, invalidný, výsluhový), poberatelia rodičovského príspevku (popri práci v PP) atď.. 

Nárok má ja zamestnanec so zdravotným postihnutím, t.j. s nižšou sadzbou poistného. 

 

V ročnom zúčtovaní poistného (rzzp) sa uplatní OP automaticky každému zamestnancovi, ktorý má na ňu 

nárok, aj tomu, ktorý si ju nemohol uplatňovať mesačne. Zdravotná poisťovňa bude povinná urobiť rzzp 

každému poistencovi, ktorému sa príjem znížil alebo mal znížiť o OP. Z takýchto zamestnancov 

poisťovňa nebude robiť rzzp iba u tých, ktorí po celý rok boli súčasne zamestnancami len u jedného 

zamestnávateľa a ich príjem sa znižoval o OP a ich príjem bol v každom mesiaci do 380 € alebo bol v 

každom mesiaci medzi 380 a 570 € a nemali iné príjmy posudzované v rzzp (szčo, dividendy, §7, §8). 

 

Príklad 1.  

1. Zamestnanec má u zamestnávateľa A uzatvorený pracovný pomer celý rok 2015. V marci u toho 

istého zamestnávateľa uzatvoril na 1 mesiac dohodu. Od októbra je konateľom s pravidelnou 

odmenou. Nárok na OP má zamestnanec po celý rok 2015. 

2. Zamestnanec má u zamestnávateľa A uzatvorený pracovný pomer celý rok 2015. V marci 

u zamestnávateľa B uzatvoril dohodu od 15.3: do 20.3: Vo firme C je konateľom s nepravidelnou 

odmenou. Odmenu dostane prvýkrát zúčtovanú za mesiac december. Nárok na OP má zamestnanec 

u zamestnávateľa A v mesiacoch roku 2015 okrem marca a decembra.. 

3. Invalidný dôchodca je v pracovnom pomere u zamestnávateľa A, od marca do júla má uzatvorenú 

dohodu u zamestnávateľa B. Keďže invalidný dôchodca z dohody nie je považovaný za zamestnanca, 

za zamestnanca je považovaný iba z pracovného pomeru, nárok na uplatnenie OP má u 

zamestnávateľa A po celý rok. 

 

Odpočítateľnú položku si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa tak, že mu túto skutočnosť 

oznámi. Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie OP pri výpočte preddavkov, je povinný túto 

skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní od vzniku zamestnania, rovnako je potrebné do 8 dní 

nahlásiť zmenu, ak dôjde k zmene nároku. Nárok na OP je zamestnanec prvýkrát povinný oznámiť 

zamestnávateľovi do 25.1.2015. 

 

Ak zamestnanec mal viac zamestnávateľov v jednom mesiaci, alebo bol súčasne szčo, OP sa pri výpočte 

preddavkov neuplatní, uplatní sa až v rzzp. 
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O Z N Á M E N I E  Z A M E S T N A N C A 
podľa § 23 ods. 6 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“) 
na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku (ďalej len „oznámenie“) 

 

Oznámenie podáva zamestnanec zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na odpočítateľnú položku podľa § 16 ods. 16 zákona 1). 
Zamestnanec oznámenie podáva do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného 
vzťahu. Počas zamestnania oznamuje zamestnanec zánik nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky a to do 8 dní, od kedy zmena nastala.  

 

ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI 
 

Priezvisko  
 

Meno 
 

Rodné číslo (cudzí štátny príslušník uvedie dátum narodenia) 

Titul (pred menom) Titul (za menom)  

Adresa trvalého pobytu 

Ulica Číslo PSČ 

Obec Štát 

Zamestnávateľ (uvedie sa adresa zamestnávateľa, ktorému zamestnanec oznámenie podpisuje) 
 
 

UPLATŇUJEM SI NÁROK NA ODPOČÍTATEĽNÚ POLOŽKU podľa § 13a zákona 
 

Vyhlasujem, že spĺňam zákonom stanovené podmienky na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, t.j. 
a/ u zamestnávateľa som zamestnancom v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pracovnom 
vzťahu; 
b/ nie som zamestnancom podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona (t. j. nie som zamestnancom s nárokom na sadzbu poistného 0%, 
ktorý bol evidovaným uchádzačom o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov s príjmom nižším ako 67 % 
štatisticky vykázanej priemernej mesačnej mzdy); 
c/ nie som súčasne zamestnancom v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu ani 
v inom vzťahu (dohody,  štatutár s odmenou a pod.) u iného/-ých zamestnávateľa/-ov; 
d/ nie som súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou. 2) 

Potvrdzujem správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto oznámení. Som si vedomý, že v prípade uvedenia 
nepravdivých údajov a/alebo neoznámenia zmeny skutočností uvedených v tomto oznámení, môže byť výsledkom 
môjho ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie nedoplatok.  
 

Ak dôjde v priebehu kalendárneho roka k zmene rozhodujúcich skutočností na uplatnenie odpočítateľnej položky, oznámim 
zmenu zamestnávateľovi písomne (napr. v tomto oznámení) a to v lehote do 8 dní od kedy zmena nastala. 
 

Dňa .................................................................... ................................................................ 
 Podpis zamestnanca 
Potvrdenie zamestnávateľa: 
 
Prevzaté dňa ...................................................... ................................................................ 
 Za zamestnávateľa 

 

ZMENY V ÚDAJOCH UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ 
 

Druh zmeny 3) Zmena nastala dňa Dátum oznámenia Podpis zamestnanca 

    

    

    

    

    

    

                                                      
1 Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo 

obdobnom pracovnom vzťahu, z ktorého má právo na príjem zo závislej činnosti sa znižuje o odpočítateľnú položku vo výške a za podmienok určených zákonom. 
Odpočítateľná položka je najviac 380 eur mesačne. Ak je príjem zamestnanca nižší ako 380 eur, odpočítateľná položka je rovná výške príjmu. Pokiaľ je príjem 
zamestnanca v rozmedzí 380 eur až 570 eur, odpočítateľná položka sa znižuje s rastom príjmu. Miera  zníženia odpočítateľnej položky je v 2-násobnej výške 
k miere zvýšenia príjmu nad sumu 380 eur. Ak je príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky vo výške najmenej 570 eur, odpočítateľná položka je 0 eur. Za 
príjem sa považujú aj všetky druhy príjmov zamestnanca, napr. z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odmeny konateľa a pod. Ak osoba 
nebola zamestnancom počas celého kalendárneho mesiaca, odpočítateľná položka sa alikvotne znižuje.  
2 Ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo je súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, odpočítateľná 

položka sa uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného, ktoré vykonáva príslušná zdravotná poisťovňa zamestnanca. 
3 Uvádza sa zánik uplatňovania nároku resp. uplatnenie nároku. 
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OP pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie. 

 

OP je najviac vo výške 380 €.  

OP sa znižuje : 

1. Ak celkový príjem je vyšší ako 380, OP sa zníži spôsobom , OP = 380 – 2 x (CelkP - 380), kde 

CelkP je celkový príjem zamestnanca, vrátane dohôd a pod.). Ak výsledok je záporný, OP je nula. 

2. Ak príjem pre OP je nižší ako suma podľa bodu 1, OP je najviac vo výške príjmu pre OP. 

3. Ak poistenec nebol zamestnancom celý mesiac, znižuje sa OP podľa kalendárnych dní. OP sa 

znižuje za dobu, kedy zamestnanie netrvalo, dni neplateného voľna, absencie, rodičovskej 

dovolenky, neznižuje sa počas PN, OČR, poberania materského. 

Pritom : 

Príjem pre OP = len príjem z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru 

alebo obdobného pracovného vzťahu. 

Celkový príjem = príjem, ktorý je vymeriavacím základom zamestnanca zo všetkých právnych vzťahov 

u zamestnávateľa, t.j. vrátane príjmu z dohôd, z ktorých sa ZP platí, príjmov konateľa, a pod. 

OP sa zaokrúhľuje na eurocent nahor. 

  

Zamestnávateľ bude povinný uvádzať v mesačnom výkaze výšku príjmu pre uplatnenie OP a výšku OP.  
Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky 

Por. 
čís. 

Rodné 
číslo 

poistenca 

Počet 
dní 

Celková 
výška 
príjmu 

Celková 
výška 

príjmu pre 
uplatnenie 

OP 

Celková 
výška 

ďalších 
príjmov 

 
OP 

Vymeriavací 
základ 

Sadzba preddavku v % Suma preddavku v eurách   
Preddavok 
spolu Zamest-

návateľ 
Zamest-
nanec 

Zamest-
návateľ 

Zamest-
nanec 

1             

2             
 

 

Význam stĺpcov v mesačnom výkaze preddavkov : 

Celková výška príjmu pre uplatnenie OP = vždy vymeriavací základ z pracovného pomeru, bez ohľadu 

na to, či si OP zamestnanec uplatňuje alebo neuplatňuje a bez ohľadu na výšku VZ z pracovného pomeru - 

t.j. uvádza sa aj VZ vyšší ako 570 €. 

Celková výška ďalších príjmov = vždy úhrn vymeriavacích základov z iných právnych vzťahov ako je 

pracovný pomer, t.j. napr. príjem z dohôd, odmeny štatutárov, VZ z pracovného pomeru s odvodovou 

úľavou pre dlhodobo nezamestnaných. 

OP = odpočítateľná položka 

 

Príklad 2. 

Zamestnanec v PP od 7.1.2015. Uplatňuje OP. Príjem v januári 320 €. 

a) OP (krok 2) = 320,  OP (krok 3) = 320/31x25 = 258,07, VZ = 61,93 

b) zamestnanec má 1 deň neplatené voľno 14.1. OP  = 320/31x24 = 247,75 

c) zamestnanec je PN od 14.1. do 20.1. (7 dní), OP = 258,07. 

Prípad Počet dní Celková výška príjmu 
Celková výška 

príjmu pre 
uplatnenie OP 

Celková výška 
ďalších príjmov 

 
OP 

Vymeriavací 
základ 

a 25 320 320 0 258,07 61,93 

b 24 320 320 0 247,75 72,25 

c 18 320 320 0 258,07 61,93 

 

Príklad 3. 

Zamestnanec celý mesiac, príjem 500 €. 

OP (krok 1) = 380 – 2x(500-380) = 140. 

VZ = 360 €. 

 

Príklad 4. 

Zamestnanec celý mesiac, príjem 400 €. Okrem toho u toho istého zamestnávateľa má príjem z dohody 

100 €. 

a) OP (krok 1) = 380 – 2x120 = 140, VZ = 360 €. 

b) Neuplatňuje si OP 
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Počet 

dní 
Celková výška príjmu 

Celková výška 
príjmu pre 

uplatnenie OP 

Celková výška 
ďalších príjmov 

 
OP 

Vymeriavací 
základ 

Príklad 3 31 500 500 0 140 360 

Príklad 4a 31 500 400 100 140 360 

Príklad 4b 31 500 400 100 0 500 

 

Príklad 5. 

Zamestnanec od 7.1.2015, príjem 500 €. 

OP (krok 1) = 380 – 2x120 = 140 

OP (krok 3) = 140/31x25 =  112,91 

VZ = 387,09 €. 

 

Príklad 6. 

Zamestnanec od 7.1.2015, príjem 200 €.  

OP (krok 2) = 200 

OP (krok 3) = 200/31x25 =  161,30 

VZ = 38,71 €. 

 

Príklad 7. 

Zamestnanec (príklad 5) od 7.1.2015, príjem 500 € má súbežne dohodu u toho istého zamestnávateľa.  

a) Príjem z dohody 50 €. 

OP (krok 1) = 380 - 2x(550-380) = 40 

OP (krok 3) = 40/31x25 = 32,26 

VZ = 517,74 

 

Príklad 8. 

Zamestnanec (príklad 6) od 7.1.2015, príjem 200 € súbežne je celý mesiac konateľom u toho istého 

zamestnávateľa.  

a) Príjem z odmeny konateľa 100 €. 

OP (krok 2) – príjem pre OP je 200, OP =200 

OP (krok 3) = 200/31x25 = 161,30 

b) Príjem z odmeny konateľa 200 €. 

OP (krok 1) = 380- 2x(400-380) = 340 

OP (krok 2) = 200 

OP (krok 3) = 200/31x25 = 161,30 

c) Príjem z odmeny konateľa 300 €. 

OP (krok 1) = 380- 2x(500-380) = 140 

OP (krok 2) = 140 

OP (krok 3) = 140/31x25 = 112,91 

 

 

OP v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. 

 

OP je najviac 4560 € ročne. Nárok na OP v rzzp majú aj zamestnanci, ktorí boli súčasne zamestnaní 

u viacerých zamestnávateľov, alebo boli súčasne szčo. Výšku OP znižuje aj iný príjem takejto osoby (zo 

szčo, dividend, kapitálového majetku, ostatných príjmov). O uplatnenie OP v ročnom zúčtovaní sa nežiada 

 

Predpokladá sa, že výpočet OP v rzzp bude v zákone o zdravotnom poistení ešte novelizovaný. 

 

Pri súčasnom znení zákona sa OP bude počítať nasledovným spôsobom (postup A): 

OP v rzzp sa znižuje : 

1. Ak celkový vymeriavací základ je vyšší ako 4560 €, OP sa zníži spôsobom : OP =  4560 – 2x 

(CelkVZ – 4560), kde CelkVZ je celkový vymeriavací základ poistenca, viď ďalej.). Ak výsledok je 

záporný, OP je nula. 

2. Ak príjem pre OP je nižší ako suma podľa bodu 1, OP je najviac vo výške príjmu pre OP. 

3. Suma OP podľa bodu 1 a 2 sa znižuje za dobu, kedy poistenec nebol považovaný za zamestnanca (v 

pracovnom pomere a pod.), t.j. napr. aj za dobu neplateného voľna, absencie, rodičovskej dovolenky. 

OP sa zaokrúhľuje na eurocent nahor. 
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Ak VZ poistenca je aspoň 6840 €, OP = 0. 

 

Po novele by sa mal použiť nasledovný postup (B), bez záruky : 

1. Suma 4560 € sa znižuje za dobu, kedy poistenec nebol považovaný za zamestnanca (v pracovnom 

pomere a pod.), t.j. napr. aj za dobu neplateného voľna, absencie, rodičovskej dovolenky. 

2. Ak príjem pre OP je nižší ako suma podľa bodu 1, OP je najviac vo výške príjmu pre OP. 

3. Ak celkový vymeriavací základ je vyšší ako 4560 €, OP sa zníži spôsobom : OP =  Opz – 2x (CelkVZ 

– 4560), kde Opz je OP vypočítaná v predchádzajúcich dvoch krokoch, CelkVZ je celkový 

vymeriavací základ poistenca, viď ďalej.). Ak výsledok je záporný, OP je nula. 

 

Do celkového vymeriavacieho základu sa započítava : 

- VZ zo všetkých zamestnaní, vrátane dohôd z ktorých sa platí poistné do ZP, odmeny štatutárov 

a pod., 

- VZ szčo, ak sa na szčo vzťahuje minimálny základ, tak s ohľadom na minimálny základ. 

- VZ samoplatiteľa,najmenej 412 € za mesiac (v r.2015) 

- VZ z príjmov podľa §7 a §8 zákona o dani z príjmov 

- VZ z dividend 

 

Ak zamestnanec bol v pracovnom pomere a pod. u viacerých zamestnávateľov v roku, vypočítaná OP sa 

rozdelí podľa výšky príjmu pre OP. 

 

Príklad 9a. 

Zamestnanec (príklad 3) bol zamestnaný celý rok, príjem 500 € mesačne. Spolu za rok 6000 €. Okrem 

toho mal VZ z príjmu z dividend vo výške 1000 €. Zamestnanec si uplatňoval OP počas roka. 

Spolu VZ 7000 €, OP = 0. Zamestnávateľ aj zamestnanec doplatia poistné. Zjednodušene zamestnanec 4% 

zo 140x12 = 67,20 (+poistné z dividend), zamestnávateľ 10% zo 140x12 = 168 €. 

 

Príklad 9b. 

Zamestnanec (príklad 3) bol zamestnaný celý rok, príjem 500 € mesačne. Spolu za rok 6000 €. Okrem 

toho od 1.7. bol szčo, VZ szčo  (základ dane za rok 2015 neznížený o zaplatené poistné, deleno 1,486) bol 

vo výške 1000 €. Zamestnanec si počas roka mohol uplatňovať OP za mesiace 1-6 (OP 6 mesiacov po 

140) 

V rzzp je úhrn VZ 7000 €, OP = 0. Zamestnávateľ aj zamestnanec doplatia poistné. Zjednodušene 

zamestnanec 4% zo 140x6  (+poistné zo szčo), zamestnávateľ 10% zo 140x6. 

 

Príklad 10a. 

Zamestnanec zamestnaný od 1.1. do 31.10.2015, mzda 500 € mesačne, pri preddavkoch bola  uplatnená 

OP 140 € každý mesiac. Preddavky zamestnanca spolu 144 €, preddavky zamestnávateľa 360 €. 

Zvyšok roka je evidovaný na ÚP.. 

Postup A : 

OP (krok 1)  = 4560 – 2x(5000-4560) = 3680 

OP (krok 2) sa nepoužije 

OP (krok 3)  = 3680/365x 304 = 3064,99. 

VZ 5000-3064,99 = 1935,01. Poistné zamestnanca 77,40 €. Poistné zamestnávateľa 193,50 €. 

V prípade vykonania rzzp má zamestnanec preplatok 66,60, zamestnávateľ  preplatok 166,50. 

Postup B : 

OP (krok 1)  = 4560/365x304 = 3797,9178 

OP (krok 2) sa nepoužije 

OP (krok 3)  = 3797,9178-2x(5000-4560) = 3680/365x 304 = 2917,92 

VZ 5000-2917,92 = 2082,08. Poistné zamestnanca 83,28 €. Poistné zamestnávateľa 208,20 € 

V prípade vykonania rzzp má zamestnanec preplatok 60,72, zamestnávateľ  preplatok 151,80. 

 

Príklad 10b. 

Zamestnanec zamestnaný u zamestnávateľa A od 1.1. do 31.10.2015, mzda 368 €, pri preddavkoch 

uplatnená OP 368 €. Preddavky zamestnanca 0, zamestnávateľa 0. Zvyšok roka na ÚP. 

Celkový VZ 3680 

Postup A : 

OP (krok 2) = 3680 
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OP (krok 3)  = 3680/365x 304 = 3064,99. 

VZ 3680-3064,99 = 615,01. Poistné zamestnanca 24,60 €. Poistné zamestnávateľa 61,50 €. 

Zamestnávateľ aj zamestnanec majú nedoplatok na poistnom. 

Postup B : 

OP (krok 1) =  4560/365x304 = 3797,9178 

OP (krok 2) = 3680 

Výsledok rzzp by bol 0. 

 

Príklad 11. 

Zamestnanec zamestnaný u zamestnávateľa A od 1.1. do 31.10.2015, mzda 500 € mesačne, pri 

preddavkoch bola  uplatnená OP 140 € každý mesiac. VZ za 10 mesiacov 3600 €. 

Od 1.11. je szčo, v strate, VZ zo szčo 0. (Obdobne samoplatiteľ bez príjmu) 

Celkový VZ 5000+412x2 = 5824. 

Postup A : 

OP (krok 1) = 4560 – 2x(5824-4560) = 2032 

OP (krok 3)  = 2032 / 365 x 304 = 1692,41 

VZ zo zamestnania zamestnanca aj zamestnávateľa 5000-1692,41 = 3307,59.  

Postup B : 

OP (krok 1)  = 4560 / 365 x 304 = 3797,92 

OP (krok 2) sa nepoužije 

OP (krok 3) . Celkový VZ 5000+412x2 = 5824.. OP = 3797,92 – 2x (5824 – 4560) = 1269,92 € 

VZ zo zamestnania zamestnanca aj zamestnávateľa 5000-1269,92 = 3730,08. 

 

Príklad 12. 

Od 1.1. do 30.6. pracovný pomer u zamestnávateľa A, príjem 380 € mesačne, OP 380 a VZ 0 každý 

mesiac. Preddavky zamestnanca 0, preddavky zamestnávateľa 0. 

Od 1.7. do 31.12. pracovný pomer u zamestnávateľa B, príjem 620 € mesačne, OP 0  a VZ 620 každý 

mesiac. 

Preddavky zamestnanca 148,80, zamestnávateľa 372. 

V rzzp (postup A aj B): 

Príjem u zamestnávateľa A : 6x380 = 2280 

Príjem u zamestnávateľa B : 6X620 = 3720 

Spolu 6000 €. OP = 4560 – 2x(6000-4560) = 4560-2880 = 1680 

VZ zamestnanca 6000 – 1680 = 4320, poistné zamestnanca 172,80. Nedoplatok na poistnom 24 €. 

OP sa rozdelí medzi A a B : 

OP (A) = 1680/6000 x 2280 = 638,40 

OP (B) = 1680/6000 x 3720 = 1041,60 

VZ zamestnávateľa A : 2280-638,40 = 1641,60, poistné 164,16. Nedoplatok zamestnávateľa A 164,16 €. 

VZ zamestnávateľa B : 3720-1041,60 = 2678,40, poistné 267,84. Preplatok zamestnávateľa B 104,16 €. 

 

Príklad 13. 

Zamestnanec zamestnaný u zamestnávateľa A od 1.1. do 31.5.2015 (151 dní), mzda 400 €, pri 

preddavkoch bola 5x uplatnená OP 340 €. Preddavky zamestnanca spolu 12 €, zamestnávateľa 30 €. 

V rzzp postup A : 

Celkový VZ 2000 

OP (krok 3) . 2000/365x151 = 827,40 

VZ zamestnanca 2000 – 827,40 = 1172,60. Poistné zamestnanca 46,90. Nedoplatok zamestnanca  34,90.. 

Nedoplatok zamestnávateľa 117,26-30 = 87,26 

Postup B: 

OP (krok 1)  = 4560 / 365 x 151 = 1886,47 

OP (krok 2, krok 3) sa nepoužije 

VZ 2000 – 1886,47 = 113,53. Poistné zamestnanca 4,54, preplatok zamestnanca 7,46. Poistné 

zamestnávateľa 11,35, preplatok zamestnávateľa 18,65. 
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Nová oznamovacia povinnosť od 1.1.2015. 

 

Zamestnávateľ je povinný oznámiť vznik a zánik pracovného pomeru (PP), ak PP vznikol alebo zanikol 

počas trvania iného právneho vzťahu zamestnanca u zamestnávateľa, s výnimkou dohôd. 

Čiže : 

Vznik a skončenie PP sa naďalej oznamuje kódom 2. 

Vznik a skončenie zamestnania z iného právneho vzťahu s pravidelným príjmom okrem dohôd sa naďalej 

oznamuje kódom 2. 

Ak počas trvania iného zamestnania (napr. štatutár, príkazná zmluva s pravidelným príjmom) vznikol 

alebo skončil  tej istej osobe PP u toho istého zamestnávateľa, oznámi zamestnávateľ do ZP vznik alebo 

skončenie tohto PP kódom 2P. 

K 1.1. nie je v tejto súvislosti žiadna ďalšia oznamovacia povinnosť. 

 

Príklady. 

1. Pánovi Antonovi vznikol pracovný pomer 1.2.2015.  

  Zamestnávateľ oznámi do ZP : 2 Z 1.2.2015. 

2. Pán Peter sa stal konateľom s pravidelnou odmenou od 1.2.2015. 

  Zamestnávateľ oznámi do ZP : 2 Z 1.2.2015. 

3. Pánovi Jozefovi vznikol pracovný pomer 1.2.2015. Od 1.5.2015 sa stal v tej istej firme konateľom 

s pravidelnou odmenou. 

 Zamestnávateľ oznámi do ZP : 2 Z 1.2.2015. K 1.5.2015 zamestnávateľ do ZP neoznamuje nič. 

4. Pán Karol je od 1.2. 2015 konateľom firmy s pravidelnou odmenou. Od 1.5.2015 uzatvoril v tej istej 

firme  pracovný pomer. Pracovný pomer skončí 30.9.2015, konateľom s odmenou je naďalej. 

Zamestnávateľ oznámi do ZP :  

 2 Z 1.2.2015 (konateľ).  

 2P Z 1.5.2015 

 2P K 30.9.2015 

5. Pán Karol je od 1.2. 2015 konateľom firmy s pravidelnou odmenou. Od 1.5.2015 uzatvoril v tej istej 

firme  pracovný pomer. Funkcia konateľa skončila 30.9., pracovný pomer trvá naďalej. 

Zamestnávateľ oznámi do ZP :  

 2 Z 1.2.2015 (konateľ).  

 2P Z 1.5.2015 

6. Pán Richard pracuje na dohodu 5 dní v týždni od 1.2.2015. Od 1.5.2015 uzatvoril v tej istej firme 

pracovný pomer.  

 Zamestnávateľ oznámi do ZP : 

 2D Z 1.2.2015 

 2D K 30.4.2015 

 2 Z 1.5.2015 

 

Oznamovanie celodenného neplateného voľna, absencie pri súbehu zamestnania a iného právneho 

vzťahu s pravidelnou odmenou (okrem dohôd) 

Zamestnanec Pavol má uzatvorený pracovný pomer a zároveň je konateľom s pravidelnou odmenou. Dňa 

15.1. má jeden deň neplatené voľno v pracovnom pomere. 

Zamestnávateľ oznámi do ZP : 

2P K 14.1.2015 

2P Z 16.1.2015 


