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5 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2010 

Novela zákona o zdravotnom poistení 

rozšírenie okruhu platiteľov zdravotného poistenia; rozšírenie základu na výpočet poistného o odstupné, odchodné 
a príjmy z dividend 

Zámer opatrenia: zjednotenie výberu odvodov a daní a rozšírenie okruhu platiteľov do zdravotného poistenia 

Obsah opatrenia: 
• z dôvodu zjednodušenia právnej úpravy sa upúšťa od taxatívneho uvedenia fyzických osôb, ktoré patria do okruhu 

zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb 
• fyzické osoby majú povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie z tej zárobkovej činnosti, z ktorej majú 

príjem 
• zmeny v oblasti okruhu poistencov: 

okruh zamestnancov sa rozširuje o fyzické osoby, ktorých príjem je zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti. 
Výnimku tvoria dohody vykonávané mimo pracovného pomeru 
okruh zamestnávateľov sa rozširuje o osoby vyplácajúce príjmy zamestnancom 
okruh samostatne zárobkovo činných osôb sa rozširuje o osoby, ktoré majú príjem z prenájmu, nebude tam patriť 
príjem osobných asistentov 
zavádza sa nový platiteľ, ktorý vypláca dividendy poistencom s pobytom v SR 

• vymeriavacím základom u zamestnanca sa stane jeho príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti (aj odchodné, 
odstupné, suma zdaňovaná v súvislosti s používaním motorového vozidla, atď) 

• z príjmov, ktoré sú oslobodené od dane, sa nebude platiť poistné na zdravotné poistenie (okrem príjmu z dividend) 
• zavádza sa rovnaký minimálny základ pre samostatne zárobkovo činné osoby a tzv. dobrovoľne nezamestnané osoby 

pre dobrovoľne nezamestnaných to bude 14% z 44,2% priemernej mesačnej mzdy 
• povinnosť vykonávať ročné zúčtovanie poistného sa nebude vzťahovať na poistenca, 

ak bol samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho čiastkový základ dane bol nižší ako 3 948,72 € 
ak mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie okrem osôb, ktoré majú príjem z dividend vyšší ako je minimálny 
základ dane 

• zdravotná poisťovňa bude oprávnená namiesto poistenca alebo zamestnávateľa oznamovať ostaným platiteľom 
poistného za poistenca výsledok ročného zúčtovania 

• dodatočný príjem v roku 2011 sa odhaduje na 51 mil. € 

Názory proponentov: 
• novela znižuje priestor na získanie výhod z dôvodu legálneho obchádzania odvodových povinností 
• ide o opatrenia, ktoré budú viesť k podstatnému zníženiu administratívnych nákladov v súvislosti so zjednotením 

výberu daní a odvodov na jedno miesto 
• rozšírenie okruhu platiteľov zdravotného poistenia bude znamenať pre zdravotné poisťovne v budúcom roku príjem 

plus 57,4 mil. € 

Názory oponentov: 
• zvyšuje sa odvodové zaťaženie, čo bude mať negatívny vplyv na podnikateľov 
• dobrovoľne nezamestnanej osobe klesnú príjmy približne o 195 € ročne 
• pacientov pravdepodobne čaká aj predĺženie čakacích lehôt a lekári budú robiť iba do výšky limitov 

 

Primárny zdroj:  Novela (č. 499/2010) zákona (č. 580/2004) o zdravotnom poistení a zákona (č. 95/2002) o poisťovníctve 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3426#IIICit 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 2.12.2010 v NR SR v 3 čítaní; účinnosť od: 1.1.2011 

Navrhovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR 


