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VšZP−HO−01−96

Kód pois�ovne − 2 miesta oznaèenie pois�ovne, 2 miesta oznaèenie poboèky

Èíslo platite¾a − vyplní platite¾ poistného −  zamestnávate¾ (10 miest)

Údaje o platite¾ovi − vyplní zamestnávate¾, SZÈO

Typ platite¾a −  Z − zamestnávate¾, S − SZÈO

Platnos� zmeny − uvedie sa jedno písmeno z ni�šie uvedených:
Z − zaèiatok platnosti kategórie poistenca
K − koniec platnosti kategórie poistenca
X − storno (vyèiarknutie celého riadku)

Dátum zmeny − deò, mesiac a rok zmeny v tvare DDMMRRRR (napr. zaèiatok, resp. skonèenie pracovného
pomeru, alebo povinnosti štátu plati� poistné...atï.)

Kód − uvedie jedno èíslo a jedno písmeno z nasledujúceho zoznamu kódov:

Zoznam kódov:

Typ zmeny:
1. Štát

A. nezaopatrené die�a; za nezaopatrené die�a sa na úèely tohto zákona pova�uje aj fyzická osoba, ktorá
študuje na vysokej škole, okrem externej formy štúdia, do skonèenia vysokoškolského štúdia prvého
stupòa alebo do skonèenia vysokoškolského štúdia druhého stupòa, ktoré pod¾a študijného programu
nepresiahlo štandardnú då�ku, okrem fyzickej osoby, ktorá u� získala vysokoškolské vzdelanie druhého
stupòa a bol jej priznaný akademický titul pod¾a osobitného predpisu,

B. fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok okrem poberate¾a vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku
a sirotského dôchodku pod¾a osobitného predpisu alebo dôchodok z výsluhového zabezpeèenia policaj−
tov a vojakov pod¾a osobitného predpisu alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného èlenského
štátu a nie je zdravotne poistená v tomto èlenskom štáte,

C. fyzickú osobu, ktorá poberá rodièovský príspevok,
D. fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok, 
E. fyzickú osobu, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,
F. vojaka vykonávajúceho základnú slu�bu, náhradnú slu�bu, zdokona¾ovaciu slu�bu a prípravnú slu�bu

a fyzickú osobu vykonávajúcu civilnú slu�bu,
G. fyzickú osobu vo väzbe alebo vo výkone trestu odòatia slobody,
H. fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivos� v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhod−

nutia súdu alebo v zariadení sociálnych slu�ieb  celoroène, 

I. zahranièného študenta na zabezpeèenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská repub−
lika viazaná,  

J. fyzickú osobu, ktorá poberá peòa�ný príspevok za opatrovanie, 
K. fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o die�a vo veku do šiestich rokov,  
L. fyzickú osobu, ktorá opatruje obèana s �a�kým zdravotným postihnutím odkázaného pod¾a posudku

vydaného pod¾a osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je
umiestnená v zariadení sociálnych slu�ieb alebo v zdravotníckom zariadení; starostlivos� o takéto osoby
sa preukazuje èestným vyhlásením,

M. man�elku alebo man�ela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu slu�bu v sídle slu�obného úradu v cu−
dzine, alebo zamestnanca, ktorý pod¾a pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme
v zahranièí,

N. fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu obèanovi s �a�kým zdravotným postihnutím pod¾a oso−
bitného predpisu,

O. fyzickú osobu,
1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské pod¾a osobitného predpisu
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia pod¾a osobitného predpisu a

ktorej trvá doèasná pracovná neschopnos� alebo
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dòa potreby ošetrovania alebo starostlivosti
pod¾a osobitného predpisu a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti pod¾a osobitného pred−
pisu aj po tomto dni,

P. fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
Q. fyzickú osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzaèov o zamestnanie, vrátane uchádzaèa o zamest−

nanie, ktorému Sociálna pois�ovòa vystavila formuláre pod¾a osobitného predpisu,
R. cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,
S. fyzickú osobu, ktorá má priznané postavenie azylanta, 
T. fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú èinnos� pre cirkevné, reho¾né a charitatívne spoloèenstvo a

nemá z tejto alebo z inej èinnosti príjem, okrem vyòatých príjmov; za vyòaté príjmy sa na úèely tohto zákona
pova�ujú
1. príjmy z výkonu èinnosti osobného asistenta
2. príjmy z prenájmu
3. príjmy, z ktorých sa vyberá daò zrá�kou, okrem príjmu zo závislej èinnosti, pri ktorom sa neuplatòujú nezdanite¾né

èasti základu dane a daòový bonus pod¾a osobitného predpisu
U. fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpeèená a poberá náhradu slu�obného platu policajta poèas

doèasnej neschopnosti na výkon štátnej slu�by a náhradu slu�obného príjmu profesionálneho vojaka,
ktorý nemô�e vykonáva� vojenskú slu�bu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské pod¾a
osobitného predpisu.

2. Zamestnanec 

V prípade ïalších otázok kontaktujte call−centrum VšZP, a.s. 0850 003 003.




