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Kód Popis Poznámka 

M úMrtie poistenca alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho § 5 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. 

K 

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území 
SR, povinné VZP zaniká deň pred dňom, kedy 
nastali skutočnosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až 
d) alebo dňom zániku trvalého pobytu na území SR. 

§ 5 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.  

C 
U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky, VZP zaniká dňom zániku 
skutočností uvedených v § 3 ods. 3. 

§ 5 ods. 3 zákona  č. 580/2004  Z. z.  

E 
ukončenie PV v prípade, že slovenský zamestnanec 
alebo SZČO vykonáva prácu mimo územia SR – 
v krajinách EÚ.  

Nariadenie Rady EHS č. 1408/71 
a Nariadenia Rady EHS č. 574/72. 

P odhlásenie Poistenca pri zániku účasti na VZP 

Dôvod ukončenia je povolený iba pre PV do 
roku 2004 vrátane. 
Ukončenie PV z dôvodu iného ako je  
§ 5 zákona č. 580/2004 Z. z. 

T 
ukončenie PV z dôvodu Transformácie ZP na 
akciovú spoločnosť 

Vypĺňa sa pri prechode ZP pod nový číselný 
kód pri hromadnom ukončení PV v roku 
2005 pre ZP so starým číselným kódom  

R pRevod poistného kmeňa § 61 zákona č. 581/2004 Z. z. 

Z ukončenie PV z dôvodu Zlúčenia ZP s inou ZP 
Vypĺňa sa pri hromadnom ukončení PV 
v ZP, ktorá sa zlučuje s inou ZP. 

nn prepoistenie do ZP s prideleným kódom nn Kontrola na číselník kódov ZP  

N preddefinovaná hodnota v CRP  

A ukončenie PV v ZP z dôvodu vzniku statusu NRP  

nn+60 
prepoistenie do ZP s prideleným kódom nn z dôvodu 
vzniku statusu NRP 

Používa výlučne CRP pri automatickom 
ukončení PV v predchádzajúcej ZP, pokiaľ 
predchádzajúca ZP riadne neukončila PV 
z dôvodu vzniku statusu NRP.  
ZP na ukončenie PV z dôvodu vzniku 
statusu NRP používa dôvod „A“ 

B ukončenie statusu NRP v ZP nositeľa  

D prepoistenie Dieťaťa v priebehu prvých 60 dní 

Prepoistenie dieťaťa do ZP, do ktorej bola 
na neho podaná prihláška v lehote 60 dní. 
Zadáva ZP matky, ktorá ukončuje PV 
dieťaťa. 
(§6 ods. 8 zákona č.580/2004 Z. z.)  

G automatické ukončenie PV u dieťaťa do 60 dní 

Používa výlučne CRP pri automatickom 
ukončení PV v ZP matky v lehote 60 dní, 
pokiaľ ZP matky riadne neukončila poistný 
vzťah v prípade podania prihlášky na dieťa 
v inej ZP.  (§6 ods. 8 zákona č.580/2004 Z. 
z.) 

 
Poznámka:  
číselné hodnoty dôvodu ukončenia PV sú povolené iba v prípade prepoistenia do ďalšej ZP 
a zodpovedajú kódu ZP v čase ukončenia PV. 
 


