
Prihláška zamestnávateľa

Údaje o zamestnávateľovi

odtlačok pečiatky poisťovne
a podpis oprávnenej osoby

Údaje o vyššej organizačnej jednotke

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby zamestnávateľa

vystavil (meno,priezvisko a podpis)

dňa . .

názov

adresa: obec       PSČ

ulica           číslo

telefón                       / fax /

e-mail

IČO                           číslo organizačnej jednotky

názov                            číslo ID

sídlo / adresa: obec       PSČ

ulica           číslo

telefón                       / fax /

e-mail

deň výplaty príjmov (deň úhrady poistného)

bankové spojenie (číslo účtu / smerový kód banky)                                          /

číslo účtu poisťovne pre platbu poistného
7 0 0 0 2 4 2 8 6 1 / 8 1 8 0

dátum vzniku oznam. povinnosti

. .

Potvrdenie poisťovne

Potvrdenie zamestnávateľa

dátum

. .

Lamačská cesta 3, 841 04, Bratislava 4, Slovenská republika,
tel.: 0800/111 115, fax: 02/5941 8115, e-mail: info@ezp.sk, www.ezp.sk,

IČO: 35954175, DIČ: 2022065342, IČ DPH: SK2022065342

Kód poisťovne 2 6 0 0 číslo zamestnávateľa (VS) (vyplňuje poisťovňa)



I. Údaje, ktoré vyplňuje zamestnávateľ

údaje o zamestnávateľovi:
• aľetavántsemazalsíčeinavonfiederpdalkdopokaižúlS.RSÚŠejuľedirpérotk,eicázinagroolsíčénčakfiitnedi−OČI
• icmárvénčanzondejuoktondejuončazinagrouoššyvéneledirpyktondejjenčazinagroolsíčoedi−yktondejjenčazinagroolsíč

celej organizácie. Vypĺňa sa sprava.
• edalkázan,udalkodzvojadúaľdopohéntsiopaľetitalpitsonnivopťinlpedubýrotk,aľetavántsemazvozánýnserp−vozán

ktorého vykonáva činnosť
• vocnizducu,uzakuerpoheksnaičboolsíč(aľetavántsemazucputsázohenrátutatšudalkodohénčakfiitnediolsíč−DIolsíč

číslo identifikačnej karty, resp. cestovného pasu) − zákon č. 367/2000 Z. z.
• ľetavántsemazavánokyvohérotkedalkázan,udalkodzvojadúaľdopxaf,nófelet,liam−e,olsíč,acilu,ČSP,cebo−aserda

činnosť
• eravtvcaisemynrádnelakýnšulsírpazvomjírputalpývanýnečrumoľetavántsemazejýrotk,ňed−vomjírpytalpývňed

DD. U zamestnávateľa, kde je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary rozložená na rôzne dni,
poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný
kalendárny mesiac. Ak nemá organizácia určený (neuviedla) deň výplaty (čo je v rozpore so Zákonníkom práce), tak splatnosť
je posledný deň v kalendárnom mesiaci

• utčúohévoknabolsíčentseim01−4ejxxxxxxxxxxedk,yyyy/xxxxxxxxxxeravtv−einejopsévoknab (vypĺňa sa sprava)
a yyyy je 4 miestny smerový kód banky. Niektoré banky zriaďujú účty aj s predčíslím − to sa udáva za kódom banky

údaje o vyššej organizačnej jednotke
• ejadúitsačvyktondejjenčazinagroolsíčlinlpyvľetavántsemazež,edapírpvasínlpyv−aktondejánčazinagroaiššyv

o zamestnávateľovi

potvrdenie zamestnávateľa
• yktaičepkočaltdoerpotseim−aľetavántsemazybosojenenvárposipdopayktaičepkočaltdo
• linlpyvovičaltýrotk,aľetavántsemazacnantsemazsipdopaoksivzeirpenľetatičaseidevu−)sipdopaoksivzeirp(livatsyv
• avičaltainenlpyvmutádaseidevu−aňd

II. Údaje, ktoré vyplňuje poisťovňa

• číslo zamestnávateľa (VS) – 10 miestny kód (variabilný symbol), ktorý pridelí Európska zdravotná poisťovňa. (je to dôležitý
údaj, ktorý sa využíva ako variabilný symbol pre jednoznačnú identifikáciu v platobnom styku!) Kód bude generovaný
informačným systémom Európskej zdravotnej poisťovne.

potvrdenie poisťovne
• RSúlecerpenšolpéntalpej−ohéntsiopubtalperpenvoťsioputčúolsíč
• odtlačok pečiatky poisťovne a podpis oprávnenej osoby − zodpovedný zamestnanec pobočky EZP opečiatkuje a podpíše

tlačivo
• dátum vzniku oznamovacej povinnosti − uvedie sa dátum vzniku prihlásenia v tvare DDMMRRRR.
• dátum − zodpovedný zamestnanec pobočky EZP uvedie dátum prijatia tlačiva pri osobnom prevzatí tlačiva. Pri prevzatí

prostredníctvom pošty sa do dátumu uvedie deň uvedený v časti „potvrdenie zamestnávateľa“

Nevyhnutnou prílohou k tlačivu EZP „Prihláška zamestnávateľa“ pri prihlasovaní je
• kópia dokladu, na základe ktorého vykonáva platiteľ podnikateľskú činnosť (výpis z obchodného registra, živnostenské

oprávnenie, koncesná listina a pod.) alebo dokladu, na základe ktorého vykonáva činnosť (zakladacia listina, zriaďovacia
listina, nadačná listina, povolenie, registrácia a pod.)

• kópia dokladu o pridelení IČO

Tlačivo Prihláška zamestnávateľa sa vyplňuje paličkovým písmom alebo písacím strojom.
Tlačivo je dostupné aj na webovej stránke EZP (www.ezp.sk).


