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Vyplòovanie tlaèiva

1. Údaje, ktoré vyplòuje zamestnávate¾
Ak ide o prihlášku zamestnávate¾a, preškrtne sa slovo oznámenie, ak ide o zmenu v údajoch zamestnávate¾a, preškrtne sa slovo prihláška.

údaje o zamestnávate¾ovi:

− IÈO − identifikaèné èíslo organizácie, ktoré pride¾uje ŠÚ SR. Slú�i ako podklad pre definovanie èísla zamestnávate¾a
− èíslo organizaènej jednotky − ide o èíslo organizaènej jednotky pridelené vyššou organizaènou jednotkou jednoznaèné v rámci celej

organizácie. Vypåòa sa sprava. Ak tento údaj zamestnávate¾ nevyplní, a pritom je potrebné odlíši� vnútroorganizaènú jednotku v rámci
VšZP, poboèka doplní sprava dvojmiestny kód poboèky

− názov − presný názov zamestnávate¾a, ktorý bude plni� povinnosti platite¾a poistného pod¾a údajov z dokladu, na základe ktorého
vykonáva èinnos�

− èíslo ID − èíslo identifikaèného dokladu štatutárneho zástupcu zamestnávate¾a (èíslo obèianskeho preukazu, u cudzincov èíslo identi−
fikaènej karty, resp. cestovného pasu) − zákon è. 367/2000 Z. z.

− adresa − obec, PSÈ, ulica, èíslo, e−mail, telefón, fax pod¾a údajov z dokladu, na základe ktorého vykonáva zamestnávate¾ èinnos�
− deò výplaty príjmov − deò, ktorý je zamestnávate¾om urèený na výplatu príjmov za príslušný kalendárny mesiac v tvare DD. U zamest−

návate¾a, kde je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizaèné útvary rozlo�ená na rôzne dni, poistné za príslušný
kalendárny mesiac je splatné v deò poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúètovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nemá
organizácia urèený (neuviedla) deò výplaty (èo je v rozpore so Zákonníkom práce), tak splatnos� je posledný deò v kalendárnom
mesiaci

− bankové spojenie − v tvare xxxxxxxxxx/yyyy, kde xxxxxxxxxx je 4 − 10 miestne èíslo bankového úètu (vypåòa sa sprava) a yyyy je 
4 miestny smerový kód banky. Niektoré banky zriaïujú úèty aj s predèíslím − to je v IS VšZP za kódom banky

− odhlásenie z registra platite¾ov − deò, mesiac a rok odhlásenia sa z registra platite¾ov v tvare DDMMRRRR (mô�e to by� dátum, kedy
skonèil pracovný pomer posledný zamestnanec, dátum ukonèenia èinnosti platite¾a, výmaz z OR, s�ahovanie a pod.). Neuvádza� deò
nasledujúci po dni ukonèenia èinnosti!

− dôvod odhlásenia − uvedie sa slovne dôvod odhlásenia z registra platite¾ov. Tento je potrebné vyplni� z dokladu, na základe
ktorého vykonáva platite¾ èinnos�!

− archivácia dokladov − názov organizácie − uvedie sa presný názov organizácie, ktorá archivuje doklady týkajúce sa zdravotného poistenia
− adresa − uvedú sa adresné údaje a kontakty na organizáciu, ktorá archivuje doklady
− dátum vzniku zmeny − uvedie sa dátum zmeny v identifikaèných údajoch, resp. v kontaktných údajoch. Pri odhlásení z registra

platite¾ov je toto�ný s dátumom odhlásenia z registra platite¾ov. Vypåòa sa len v prípade zmeny v tvare DDMMRRRR

údaje o vyššej organizaènej jednotke

− vyššia organizaèná jednotka − vyplní sa  v prípade, �e zamestnávate¾ vyplnil èíslo organizaènej jednotky v èasti údaje o zamestná−
vate¾ovi

potvrdenie zamestnávate¾a

− odtlaèok peèiatky a podpis oprávnenej osoby zamestnávate¾a − miesto pre odtlaèok peèiatky 
− vystavil (meno a podpis) − uvedie sa èitate¾ne meno a podpis zamestnanca zamestnávate¾a, ktorý tlaèivo vyplnil 
− dòa − uvedie sa dátum vyplnenia tlaèiva

2. Údaje, ktoré vyplòuje pois�ovòa
−     kód pois�ovne − doplní sa 2 miestny kód poboèky
− èíslo zamestnávate¾a − 10 miestny kód vychádzajúci z kódu identifikaèného èísla (je to dôle�itý údaj, ktorý sa vyu�íva ako variabil−

ný symbol pre jednoznaènú identifikáciu v platobnom styku!). Jeho tvorba je nasledovná:
a/ ak platite¾ vyplnil 6 miestne IÈO, poboèka doplní dve nuly z¾ava a dve nuly sprava
b/ ak platite¾ vyplnil 8 miestne IÈO, poboèka doplní dve nuly sprava
c/ ak platite¾ vyplnil 10 miestne IÈO, toto sa bez zmeny vygeneruje ako èíslo zamestnávate¾a
d/ ak platite¾ nevyplnil IÈO, IS VšZP vygeneruje èíslo zamestnávate¾a (najprv je však potrebné zisti�, èi platite¾ má pridelené IÈO alebo
ho len nevyplnil)
Platí zásada − ak má vnútroorganizaèná jednotka interné èíslovanie, tak IS VšZP vygeneruje tento 2 miestny kód na pozíciách
sprava (preberie ho z èísla organizaènej jednotky)

potvrdenie pois�ovne

−  èíslo úètu pois�ovne pre platbu poistného − je individuálne pre ka�dú poboèku VšZP, vyplní zamestnanec poboèky, ktorý prihlášku
prijal

− odtlaèok peèiatky pois�ovne a podpis oprávnenej osoby − zodpovedný zamestnanec poboèky VšZP opeèiatkuje a podpíše tlaèivo
− dátum vzniku oznamovacej povinnosti − uvedie sa dátum vzniku zmeny v tvare DDMMRRRR. Mal by by� toto�ný s dátumom vzniku

zmeny v èasti "údaje o zamestnávate¾ovi"
− dátum − zodpovedný zamestnanec poboèky VšZP uvedie dátum prijatia tlaèiva pri osobnom prevzatí tlaèiva. Pri prevzatí prostred−

níctvom pošty sa do dátumu uvedie deò uvedený v èasti "potvrdenie zamestnávate¾a"
Nevyhnutnou prílohou k tlaèivu VšZP "Prihláška/oznámenie zamestnávate¾a" pri prihlasovaní je 
− kópia dokladu, na základe ktorého vykonáva platite¾ podnikate¾skú èinnos� (výpis z obchodného registra, �ivnostenské oprávnenie,

koncesná listina a pod.) alebo dokladu, na základe ktorého  vykonáva èinnos� (zakladacia listina, zriaïovacia listina, nadaèná listina,
povolenie, registrácia a pod. )

− kópia dokladu o pridelení IÈO
Nevyhnutnou prílohou k tlaèivu VšZP "Prihláška/oznámenie zamestnávate¾a" pri zmene je kópia dokladu, na základe ktorého po�aduje−
platite¾ poistného vykona� zmenu v údajoch (doklad o zmene miesta podnikania, výpis z obchodného registra, �ivnostenské oprávnenie,
koncesná listina, zakladacia listina, zriaïovacia listina, nadaèná listina, povolenie, registrácia a pod.).

Tlaèivo Prihláška/oznámenie zamestnávate¾a sa vyplòuje palièkovým písmom alebo písacím strojom.
Tlaèivo je dostupné aj na webovej stránke VšZP (www.vszp.sk).


