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4 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 2. štvrťroku 2011

3) Novela zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou 
prenesenie povinnosti vykonávať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia na poisťovňu; zrušenie povinnosti 
platiť zdravotné odvody z príjmov z prenájmu; spôsob výpočtu ročného poistného sa nemení

 
Zámer opatrenia: preniesť povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zo zamestnávateľa na zdravotnú 
poisťovňu 

Obsah opatrenia:  
 prenesenie povinnosti robiť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia z poistenca alebo jeho zamestnávateľa na 

zdravotnú poisťovňu 
 samotný spôsob výpočtu poistného sa oproti predchádzajúcemu stavu nemení 
 ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie musela doteraz podať každá samostatne zárobkovo činná 

osoba (živnostníci, umelci, právnici, …), poistenec štátu (študent, dôchodca, nedobrovoľne nezamestnaný, …), 
samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba) a zamestnanec v trvalom pracovnom pomere 

 platiť poistné na verejné zdravotné poistenie je povinný zamestnanec, zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná 
osoba alebo štát 

 občan alebo zamestnávateľ sa môže do 15 dní od doručenia výkazu vyjadriť k chybným údajom, z ktorých sa počítalo 
poistné za minulý rok a požiadať poisťovňu o opravu; poisťovňa vykoná opravu bezodkladne 

 ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sa odovzdávalo po vyplnení tlačiva príslušnej zdravotnej poisťovni písomnou 
alebo elektronickou formou; následne v zákonných lehotách poistenec doplatil nedoplatok, respektíve mu bol 
poisťovňou vrátený preplatok za poistné za predchádzajúci kalendárny rok 

 prijatý zákon ukladá Daňovému riaditeľstvu SR povinnosť predkladať zdravotným poisťovniam údaje potrebné na 
výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré sú uvedené v daňových priznaniach 

 zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 5 mesiacov od lehoty na podanie daňového 
priznania; preplatky a nedoplatky (vo výške 5 € a viac) by mali byť splatené do 2 mesiacov od lehoty na vykonanie 
ročného zúčtovania zdravotného poistenia 

 študenti vysokých škôl dennej formy štúdia do veku 30 rokov budú oslobodení od platenia zdravotného poistenia, 
ktoré za nich bude aj naďalej platiť štát 

 ľudia, ktorí nebudú podávať daňové priznanie, nebudú musieť robiť ani ročné zúčtovanie poistného 
 zrušenie povinnosti platiť zdravotné odvody z príjmov z prenájmu 

Názory proponentov: 
 navrhovaný spôsob výrazne zjednoduší povinnosti zamestnávateľov, podnikateľov ale aj ostatných občanov, ktorí boli 

povinní robiť ročné zúčtovanie 
 odbúra sa časť administratívnej záťaže v oblasti, ktorá je širokou verejnosťou označovaná ako mimoriadne 

komplikovaná 
 zverením vykonania ročného zúčtovania odborným útvarom zdravotných poisťovní sa predíde chybným výpočtom 

poistného, ktoré v súčasnosti zdravotné poisťovne kontrolovali a neraz aj odstraňovali, napriek tomu, že im to zákon 
neukladal   

Názory oponentov: 
 zdravotným poisťovniam sa môžu zvýšiť náklady v dôsledku inovovania informačných systémov, tak, aby boli schopné 

spracovať údaje potrebné na výpočet poistného 
 neplnenie oznamovacích povinností poistencov/platiteľov zdravotného poistenia týkajúcich sa poistných vzťahov 

môžu zdravotným poisťovniam spôsobiť prekážky pri výpočte ročného zúčtovania 

 
Primárny zdroj:  Novela (č. 133/2011) zákona (č. 581/2004) o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3555 
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