
obec PSÈ

kód pois�ovne

èíslo poistenca (vyplòuje pois�ovòa)

priezvisko

adresa trvalého pobytu E−mail

obec PSÈ

kontaktná adresa (ak sa líši od trvalého pobytu) E−mail

urèenie platite¾a poistného (vyplni� pod¾a pouèenia) platnos� od do

ulica èíslo telefón fax

štát samoplatite¾ SZÈO zamestnávate¾ 
a zamestnanec

ulica èíslo telefón fax

meno titul

štátna príslušnos� u cudzinca èíslo identifikaènej karty resp. pasu èíslo povolenia na pobyt trvalý pobyt na území SR

od do

výkaz preddavkov

platnos� zmeny

potvrdenie pois�ovne

èíslo úètu pois�ovne pre platbu poistného odtlaèok peèiatky pois�ovne a podpis oprávnenej osoby

dátum vzniku oznam. povinnosti

dátum

zmena platí od podpis poistenca dátum oznámenia zmeny

2 5 0 0

8 1 8 0

30 508 0 55  105 9 VIII/05

OZNÁMENIE PODÁVA / POTVRDENIE ZAMESTNÁVATE¼A *

rodné priezvisko dátum narodenia rodné èíslo pohlavie

identifikaèné èíslo / rodné èíslo 

názov / meno, priezvisko

sídlo /
adresa

obec PSÈ odtlaèok peèiatky a podpis oprávnenej osoby zamestnávate¾a

ulica èíslo

telefón právna forma

ÚDAJE O PLATITE¼OVI − osobe samostatne zárobkovo èinnej *

− osobe uvedenej v § 11 ods. 2 *

DIÈ IÈO

výška preddavku na poistné

za obdobie od do 

názov banky, alebo poboèky zahraniènej banky

predèíslie úètu èíslo úètu kód banky

* nehodiace sa preškrtnite

Oznámenie poistenca/platite¾a *
poistenec



Oznámenie poistenca/platite¾a *
(kópia pre poistenca)

poistenec

obec PSÈ

kód pois�ovne

èíslo poistenca (vyplòuje pois�ovòa)

priezvisko

adresa trvalého pobytu E−mail

obec PSÈ

kontaktná adresa (ak sa líši od trvalého pobytu) E−mail

urèenie platite¾a poistného (vyplni� pod¾a pouèenia) platnos� od do

ulica èíslo telefón fax

štát samoplatite¾ SZÈO zamestnávate¾ 
a zamestnanec

ulica èíslo telefón fax

meno titul

štátna príslušnos� u cudzinca èíslo identifikaènej karty resp. pasu èíslo povolenia na pobyt trvalý pobyt na území SR

od do

výkaz preddavkov

platnos� zmeny

potvrdenie pois�ovne

èíslo úètu pois�ovne pre platbu poistného odtlaèok peèiatky pois�ovne a podpis oprávnenej osoby

dátum vzniku oznam. povinnosti

dátum

zmena platí od podpis poistenca dátum oznámenia zmeny

2 5 0 0

8 1 8 0

30 508 0 55  105 9 VIII/05

OZNÁMENIE PODÁVA / POTVRDENIE ZAMESTNÁVATE¼A *

rodné priezvisko dátum narodenia rodné èíslo pohlavie

identifikaèné èíslo / rodné èíslo 

názov / meno, priezvisko

sídlo /
adresa

obec PSÈ odtlaèok peèiatky a podpis oprávnenej osoby zamestnávate¾a

ulica èíslo

telefón právna forma

ÚDAJE O PLATITE¼OVI − osobe samostatne zárobkovo èinnej *

− osobe uvedenej v § 11 ods. 2 *

DIÈ IÈO

výška preddavku na poistné

za obdobie od do 

názov banky, alebo poboèky zahraniènej banky

predèíslie úètu èíslo úètu kód banky

* nehodiace sa preškrtnite



Oznamovacia povinnos�

Poistenec je povinný oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni najneskôr do ôsmich dní:
a) zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu,
b) zmenu platite¾a poistného,
c) skutoènosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vráti� preukaz poistenca,
d) skutoènosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu plati� za neho poistné.

Vyššie uvedené povinnosti uvedené v bodoch b) a d) sa nevz�ahujú na zamestnanca, za ktorého tieto skutoènosti oznamuje zamestnávate¾.
Tieto skutoènosti je povinný oznámi� za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, jeho zákonný zástupca a za malo−
letého poistenca jeho zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený
do výchovy.

Oznámenie poistenca/platite¾a sa vyplòuje:

− pri zmene osobných údajov poistenca (meno, priezvisko, rodné èíslo),
− pri zmene adresy trvalého bydliska alebo kontaktnej adresy,
− pri zmene platite¾a poistného,
− pri nahlásení výšky preddavkov na poistné (vyplòuje iba samostatne zárobkovo èinná osoba alebo samoplatite¾),
− pri zmene výšky preddavkov na poistné (vyplòuje iba samostatne zárobkovo èinná osoba alebo samoplatite¾).

V èasti Poistenec sa vyplòujú osobné údaje poistenca: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo v 10 alebo 9 èíselnom tvare. 
V kolónke pohlavie sa vpíše do okienka písmeno M − mu�, alebo � − �ena. V adrese trvalého pobytu sa vyplní obec, PSÈ, ulica, èíslo
domu, èíslo telefónu, èíslo faxu, E−mail. Kontaktná adresa sa vyplòuje len vtedy, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu. V kolónke štát−
na príslušnos� sa uvedie štátna príslušnos� poistenca. Kolónky − èíslo identifikaènej karty resp. pasu, trvalý pobyt na území SR od − do  
a èíslo povolenia na pobyt vyplòuje cudzí štátny príslušník! Èasti Kód pois�ovne, Èíslo poistenca a Potvrdenie pois�ovne vyplní
pois�ovòa po overení údajov poistenca.

V kolónke Oznámenie podáva / potvrdenie zamestnávate¾a: 
V kolónke Oznámenie podáva sa vyplòuje názov/meno a priezvisko, identifikaèné èíslo/rodné èíslo, sídlo/adresa trvalého pobytu (obec,
ulica, PSÈ, èíslo ulice, telefón, fax), právna forma. Tieto údaje vyplní fyzická alebo právnická osoba, zariadenie sociálnych slu�ieb alebo
poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ak podáva oznámenie poistenca za inú osobu.

V kolónke Potvrdenie zamestnávate¾a sa vyplòuje názov, identifikaèné èíslo, sídlo (obec, ulica, PSÈ, èíslo ulice, telefón a fax). Tieto údaje
vyplní zamestnávate¾ ak je poistenec zamestnancom.

V kolónke urèenie platite¾a poistného poistenec vypåòa údaje o platite¾ovi poistného a platnos� od − do.
Pri nahlasovaní platite¾a poistného je potrebné predlo�i� relevantné doklady.

O vymedzeniach jednotlivých kategórií a potrebných dokladoch  Vám poskytnú bli�šie informácie pracovníci Všeobecnej zdravotnej
pois�ovne a. s. na ka�dej poboèke.

V èasti Výkaz preddavkov vyplní poistenec. V kolónke údaje o platite¾ovi nehodiace sa preškrtne, následne vyplní údaje o DIÈ, IÈO, výšku
preddavku urèenú danému platite¾ovi poistného a údaje za aké obdobie od − do. V kolónke o banke vypíše údaje názov banky alebo
poboèky zahraniènej banky, predèíslie úètu, èíslo úètu a kód banky.

V èasti Platnos� zmeny, ktorú vyplní poistenec, vpíše dátum zmeny a svojím podpisom potvrdí platnos�, prièom uvedie aj dátum ozná−
menia zmeny.

Èas� Potvrdenie pois�ovne vyplòuje oprávnený zamestnanec pois�ovne, do príslušnej kolónky vpíše èíslo úètu pois�ovne urèeného pre
platbu poistného, dátum vzniku oznamovacej povinnosti a vpíše dátum prijatia Oznámenia poistenca/platite¾a.

Tlaèivo Oznámenie poistenca/platite¾a je dostupné aj na web stránke VšZP, a.s. (www.vszp.sk).
Oznámenie poistenca/platite¾a sa vyplòuje palièkovým písmom alebo písacím strojom.

Štát
01 − nezaopatrené die�a, 
02 − zahranièný študent na základe medzinárod−

ných zmlúv, 
03 − osoba, ktorá poberá dôchodok z dôchod−

kového zabezpeèenia SR a v cudzine, 
05 − osoba zaradená do evidencie uchádzaèov 

o zamestnanie, 
06 − osoba, ktorá poberá rodièovský príspevok, 
07 − osoba, ktorá sa stará o die�a do 6 rokov,
08 − osoba, ktorá sa stará o blízku osobu bezvlád−

nu alebo nad 80 rokov, 
10 − osoba poberajúca dávku v hmotnej núdzi, 
11 − vojak, 
12 − osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu 

odòatia slobody, 
13 − osoba vo veku starobného dôchodku, ktorá

nespåòa podmienky na jeho priznanie, 
14 − azylant, 
15 − osoba vykonávajúca pracovnú èinnos� pre

cirkevné, reho¾né alebo charitatívne spolo−
èenstvo, 

16 − osoba umiestnená v zariadení, 
18 − osoba, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok

na dôchodok, 
19 − osoba poberajúca ošetrovné, nemocenské,

materské alebo nemocensky poistená 
a ošetrujúca urèenú osobu, 

21 − osoba poberajúca peòa�ný príspevok na
opatrovanie, 

22 − osoba vykonávajúca práce vo verejnom 
záujme v zahranièí, man�el alebo man�elka
zamestnanca štátnej slu�by so sídlom 
v cudzine, 

23 − osobný asistent, 
24 − cudzinec zaistený na území SR, 
25 − osoba, ktorej zamestnávate¾ poskytuje

náhradu príjmu alebo náhradu slu�obného
platu policajta a slu�obného príjmu profe−
sionálneho vojaka, 

x  x  x
40 − zamestnanec, 
41 − SZÈO,
43 − ostatní samoplatitelia. 


