
1.2 Zdravotné poisťovne 

V časti Exporty - Zdravotné poisťovne program umožňuje vytvárať a zasielať mesačné výkazy, 

prihlášky, odhlášky, storno prihlášky a zmeny platiteľa poistného do zdravotných poisťovní v 

elektronickej forme. 

 

 

Od 1.1.2021 sú zamestnávatelia povinní zasielať mesačné výkazy a iné oznámenia pre zdravotné 

poisťovne výlučne elektronicky, a to bez ohľadu na počet zamestnancov.  
Odosielanie výkazov priamo z programu je možné len pre zdravotnú poisťovňu Dôvera. Všetko čo je 

potrebné pre odosielanie výkazov priamo z programu si bližšie popíšeme v časti eSlužby. Pre správnu 

funkčnosť exportu je potrebné, aby boli predovšetkým v podnikových údajoch správne vyplnené 

všetky požadované údaje. Okrem podnikových údajov je nevyhnutné podľa pokynov zdravotných 

poisťovní vyplniť Bankové účty zdravotných poisťovní. Bankové účty nájdete cez záložku Organizácia 

– Bankové účty – Druh – Zdravotné poisťovne. Okrem povinných žlto podsvietených polí, je veľmi 

dôležité mať správne vyplnené polia Platiteľa poist. a Variabilný symbol. 

 

Kód: uvádza sa 4 – miestne číslo v závislosti od zdravotnej poisťovne: 

• Dôvera zdravotná poisťovňa 2400,  

• Union zdravotná poisťovňa 2700, 

• Všeobecná zdravotná poisťovňa 25 a ďalšie dve čísla sa dopĺňajú v závislosti od konkrétnej 

pobočky, pod ktorú spadá zamestnávateľ.  



 

Platiteľa poist. – uvádza sa 10 miestny číselný údaj, spravidla IČO + dve nuly, alebo IČO a kód 

príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne. 

  

Variabilný symbol - uvádza sa 10 miestny číselný údaj, spravidla IČO + dve nuly, alebo IČO a kód 

príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne.  

 

1.2.1 Mesačné výkazy 
 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné v každom 

kalendárnom mesiaci.  

Preddavok na poistné zamestnanca je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov 

zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená 

na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za 

príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, 

preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné. Odvody sa platia vždy mesiac 

pozadu.  

V roku 2021, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, nie je stanovený strop pre vymeriavací základ na 

výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. To znamená, že maximálny vymeriavací základ na 

výpočet preddavkov pre ZP nie je. Z uvedených príjmov sa preto bude preddavok na poistné 

vypočítavať a odvádzať z celkového dosiahnutého vymeriavacieho základu. 

 

Pre príjem z dividend (príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení)  aj naďalej 

platí maximálny vymeriavací základ pre rok 2021 je to maximálne 65 520,00 €. 

 

 

 

V prípade, ak si chce užívateľ uložiť exporty na iné miesto cez lupu môže zmeniť umiestnenie 

uloženia. Druhá časť (OLYMP_n5142103.001) predstavuje názov súboru, kde OLYMP je názov firmy, 

za ktorú vytvárate mesačný výkaz, v prípade jednotlivých exportov je za n kód zdravotnej poisťovne, 

514 - typ dávky, 21-rok a 03-mesiac, za ktorý vytvárate tento výkaz. Ďalej  je možné vybrať či 

potrebujete vyexportovať Riadny alebo Opravný výkaz. V prípade ak je označená aj voľba “zobraz 

náhľad“ po vytvorení exportu sa zobrazí aj samotný mesačný výkaz s vyexportovanými údajmi.  



 

Výberom poisťovne Dôvera sa zobrazí dialógové okno, kde je naviac tlačidlo Odošli. Export pre 

zdravotnú poisťovňu Dôvera je možné vytvoriť vo formáte .001 alebo xml, čo vyberiete z 

rozbaľovacieho zoznamu za názvom súboru. Exporty pre ostatné poisťovne sú automaticky vo 

formáte 001. 

 


