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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účel predpisu
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v súlade s § 20 ods. 2 písm.
k) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) ako orgán príslušný na vydávanie rozhodnutí o pohľadávkach na
poistnom podľa § 18 ods. 1 písm. a) bod 3 a 4, § 77a a § 85h zákona č. 581/2004 Z. z. vydáva
toto metodické usmernenie. Metodické usmernenie upravuje spôsob podávania návrhov
zdravotnými poisťovňami a platiteľmi poistného na vydanie rozhodnutia o pohľadávkach na
poistnom platobným výmerom.
2. Vymedzenie pojmov:
metodické usmernenie je vnútorný predpis úradu o spôsobe podávania návrhov na vydanie
rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom platobným výmerom,
úrad je orgán oprávnený na vydanie metodického usmernenia,
zákon č. 581/2004 Z. z. je zákon, podľa ktorého je úrad oprávnený vydať metodické
usmernenie a platobné výmery,
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
(ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“) je zákon, ktorý určuje okruh platiteľov poistného a
ustanovenia o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie,
zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,
o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 273/1994 Z. z.“) je zákon, ktorý určuje okruh platiteľov poistného a ustanovenia
o platení poistného na verejné zdravotné poistenie do 31.12.2004,
návrh je podanie, ktorým si zdravotná poisťovňa alebo platiteľ poistného uplatňuje
pohľadávku na poistnom.
Článok 2
Vecný a osobný rozsah
1. Podľa § 17 ods. 8, § 18 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. a § 85h zákona č. 581/2004 Z. z. je
zdravotná poisťovňa oprávnená uplatniť si na úrade nárok na poistné, nárok na úrok z omeškania
a nárok na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného podľa zákona č. 580/2004 Z. z., ako aj
nárok na dlžné poistné, poplatok z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného
poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov
účinných do 31.12.2004, podaním návrhu na vydanie rozhodnutia platobným výmerom.
2. Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 581/2004 Z. z. úrad vydáva platobné
výmery vo veciach uplatnených platiteľom poistného, ak ide o pohľadávky vyplývajúce
z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného predpisu.
3. Subjektmi, voči ktorým sa môžu vydávať rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom na verejné
zdravotné poistenie a o pohľadávkach na úroku z omeškania v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z.,
sú:
a)
b)
c)
d)

zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba,
štát,
osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je zamestnancom,
samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú platí poistné štát,
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e) platiteľ dividend,
f) zamestnanec,
g) zdravotná poisťovňa.
4. Subjektmi, voči ktorým sa môžu vydávať rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom na zdravotné
poistenie, poplatku z omeškania podľa predpisov účinných do 31.12.2004, t. j. podľa zákona
č. 273/1994 Z. z., sú:
a) zamestnávateľ,
b) samostatne zárobkovo činná osoba,
c) štát,
d) Sociálna poisťovňa a orgán, ktorý priznáva, vypláca, zastavuje a odníma dávky
nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu,
e) platiteľ poistného podľa § 10 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z. z.
5. Pohľadávky vzniknuté podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (s účinnosťou od 01.01.2005) a vzniknuté
podľa zákona č. 273/1994 Z. z. (pred 01.01.2005).
Článok 3
Premlčanie
1. Právo zdravotnej poisťovne uplatniť si na úrade nárok na poistné na verejné zdravotné
poistenie a na úrok z omeškania sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného.
Právo na vrátenie preplatku z ročného zúčtovania poistného sa premlčí uplynutím piatich rokov od
kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie
poistného. V prípade nesplnenia povinností podľa § 6 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo
oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1, 2 a 5 sa právo zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok
na predpísanie poistného a úroku z omeškania na úrade nepremlčuje.
2. Právo zdravotnej poisťovne uplatniť na úrade nárok na poistné, poplatok z omeškania, splatné
do 31.12.2004, sa premlčí uplynutím desiatich rokov nasledovne:
a)
nárok na poistné odo dňa jeho splatnosti,
b)
nárok na poplatky z omeškania odo dňa nároku zdravotnej poisťovne na predpísanie
poplatkov z omeškania.
Článok 4
Podanie návrhu
1. Zdravotná poisťovňa podáva návrh na úrade v písomnej alebo v elektronickej forme podľa
dátového rozhrania, ktoré je uvedené vo formulári F-377 alebo F-378.
2. Platiteľ poistného podáva návrh v písomnej podobe podľa odseku 10 tohto článku metodického
usmernenia.
3. Vo veciach uplatňovania nárokov uvedených v čl. 2 ods. 3 písm. a) až f), ods. 4 písm. a) až e)
a ods. 5 písomný návrh na vydanie rozhodnutia platobným výmerom doručuje zdravotná poisťovňa
úradu.
4. Podstatné náležitosti elektronického návrhu na vydanie rozhodnutia platobným výmerom
doručuje zdravotná poisťovňa úradu v elektronickej forme nahraním na inteligentné úložisko
dostupné cez internet na adrese https://www.iuudzs.sk. Dátové rozhranie pre spracovanie
návrhov na vydanie rozhodnutia elektronickou formou je uvedené vo formulároch F-377 a F-378.
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5. Zdravotná poisťovňa spolu s elektronickým návrhom zasiela úradu v elektronickej forme aj súpis
k hromadne podávaným návrhom uvedený vo formulári F-379 a rozpis dlžných súm uvedený vo
formulári F-380 v elektronickej forme nahraním na inteligentné úložisko dostupné cez internet na
adrese https://www.iuudzs.sk.
6. Zdravotná poisťovňa k elektronickému návrhu podanému podľa ods. 4 tohto článku z dôvodu
uvedeného v § 17a ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. predkladá úradu aj námietky platiteľa
poistného spolu so stanoviskom zdravotnej poisťovne k námietkam v písomnej forme ich nahraním
na inteligentné úložisko dostupné cez internet na adrese https://www.iuudzs.sk. Zdravotná
poisťovňa námietky platiteľa poistného spolu so stanoviskom zdravotnej poisťovne k námietkam
vkladá na inteligentné úložisko pod názvom súboru, ktorý obsahuje kód zdravotnej poisťovne, číslo
návrhu a meno a priezvisko, resp. názov platiteľa poistného.
7. Zdravotná poisťovňa po zaslaní elektronického návrhu, príp. námietok platiteľa poistného spolu
so stanoviskom zdravotnej poisťovne, súpisu k hromadne podávaným návrhom a rozpisu dlžných
súm v elektronickej forme zasiela bez zbytočného odkladu súpis k hromadne podávaným návrhom
v písomnej podobe potvrdený oprávneným zamestnancom na adresu: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, sekcia ekonomiky, Žellova 2, 829 24 Bratislava.
8. Písomný návrh na vydanie rozhodnutia o pohľadávkach platobným výmerom podáva v jednom
vyhotovení zdravotná poisťovňa úradu prednostne prostredníctvom kontaktnej osoby zdravotnej
poisťovne kontaktnej osobe úradu alebo prostredníctvom pošty. Iný spôsob podávania návrhov
môže dohodnúť v písomnej forme úrad so zdravotnou poisťovňou, resp. s pobočkou zdravotnej
poisťovne. Zdravotná poisťovňa k písomnému návrhu podanému podľa § 17a ods. 6 zákona č.
580/2004 Z. z. predkladá úradu aj námietky platiteľa poistného spolu so stanoviskom zdravotnej
poisťovne k námietkam v písomnej forme.
9. Pokiaľ návrh zdravotnej poisťovne nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v čl. 4 a čl. 5 tohto
metodického usmernenia, úrad vyzve zdravotnú poisťovňu v určenej lehote na opravu alebo
doplnenie s uvedením nedostatkov prostredníctvom kontaktných osôb úradu a zdravotnej
poisťovne alebo písomnou výzvou spolu s poučením, že inak konanie zastaví.
10. Návrh možno podať len na platiteľa poistného, na ktorého nebol vyhlásený konkurz, nebol
vymazaný z obchodného registra alebo nezomrel, ak zdravotná poisťovňa disponuje touto
informáciou. Zdravotná poisťovňa pred podaním návrhu tieto skutočnosti preveruje. Ak existuje
právny nástupca, uplatní sa pohľadávka voči nemu.
11. Platiteľ poistného podáva písomný návrh na vydanie rozhodnutia o pohľadávkach platobným
výmerom vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného podľa čl. 2 ods. 3 písm. g) uvedený vo
formulári F-376 v jednom vyhotovení úradu prostredníctvom podateľne úradu alebo
prostredníctvom pošty. Prípadné informácie o náležitostiach návrhu platiteľovi poistného podá
úrad.
Článok 5
Náležitosti návrhu
1. Údaje, ktoré musia byť uvedené v písomnom alebo elektronickom návrhu podávanom
zdravotnou poisťovňou podľa čl. 2 ods. 3 a 4:
a) Údaje o zdravotnej poisťovni:
- obchodné meno zdravotnej poisťovne (podľa výpisu z OR SR),
- sídlo,
- IČO,
- číslo bankového účtu (IBAN) pre úhradu uplatnenej pohľadávky,
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- číslo bankového účtu IBAN pre úhradu poplatku za vydanie platobného výmeru podľa vyhlášky
MZ SR č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 765/2004 Z. z.“).
b) Údaje o platiteľovi poistného, voči ktorému sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia – právnická
osoba:
- obchodné meno alebo názov,
- sídlo alebo miesto podnikania,
- identifikačné číslo, ak je pridelené.
c) Údaje o platiteľovi poistného, voči ktorému sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia – fyzická
osoba:
- meno a priezvisko,
- trvalý pobyt,
- dátum narodenia,
- rodné číslo.
d) Údaje o platiteľovi poistného, voči ktorému sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia – fyzická
osoba oprávnená na podnikanie:
- okrem údajov uvedených v čl. 5 ods. 1 písm. c) aj obchodné meno, miesto podnikania a
identifikačné číslo, ak je pridelené.
2. Údaje, ktoré musia byť uvedené v písomnom návrhu podávanom platiteľom poistného podľa
čl. 2 ods. 3 písm. g):
a) Údaje o platiteľovi poistného:
- obchodné meno/meno a priezvisko alebo názov,
- adresa sídla/trvalého pobytu alebo bydlisko,
- dátum narodenia,
- IČO, ak je pridelené,
- číslo bankového účtu IBAN.
b) Údaje o zdravotnej poisťovni, voči ktorej sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia:
- obchodné meno zdravotnej poisťovne (podľa výpisu z OR SR),
- sídlo,
- IČO.
c)
- fotokópia tlačiva, ktorým platiteľ poistného vykonal ročné zúčtovanie poistného na verejné
zdravotné poistenie, alebo
- oznámenie zdravotnej poisťovne podľa § 19 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z.
Článok 6
Úhrada za vydanie platobného výmeru
1. Úhrada za vydanie platobného výmeru je stanovená vyhláškou MZ SR č. 765/2004 Z. z. pevnou
sumou vo výške 5 eur.
2. Úhrada je splatná pri podaní návrhu na číslo účtu úradu vedeného v Štátnej pokladnici
č. SK13 8180 0000 0070 0019 8653. Zdravotná poisťovňa o vykonaní úhrady informuje úrad
elektronickou formou prostredníctvom mailovej správy na adresu uvedenú v čl. 4 ods. 4 tohto
metodického usmernenia. Ak sa úhrada nezaplatila pri podaní návrhu alebo v určenej sume, je
splatná do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy úradu na jej zaplatenie.
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3. Zdravotná poisťovňa pre identifikáciu úhrady použije ako variabilný symbol číslo návrhu.
4. Platiteľ poistného pre identifikáciu úhrady ako variabilný symbol použije rodné číslo, ak nemá
pridelené IČO v tvare: RRMMDDSSSS alebo IČO v tvare: 00xxxxxxxx.
5. Ak sa úhrada nezaplatí ani na základe písomnej výzvy úradu podľa ods. 2, úrad konanie
zastaví.
6. Zdravotná poisťovňa môže zaplatiť úhradu za niekoľko návrhov jednou sumou podľa súpisu
podaných návrhov, pričom pre identifikáciu úhrady použije ako variabilný symbol číslo návrhu
uvedené ako prvé.
Článok 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
Pri podávaní návrhov podľa tohto metodického usmernenia si zdravotná poisťovňa a platiteľ
poistného uplatňuje pohľadávku v mene EUR.

Prílohy:
1. Návrh na vydanie platobného výmeru podávaného platiteľom poistného F-376
2. Dátové rozhranie pre návrh na vydanie rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom uplatnených
zdravotnou poisťovňou platobným výmerom F-377
3. Dátové rozhranie pre podávanie návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu nedoplatku
z ročného zúčtovania poistného za r. 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou F-378
4. Súpis k hromadne podávaným návrhom na vydanie rozhodnutia platobným výmerom
z titulu pohľadávok na zdravotné poistenie a na verejné zdravotné poistenie F-379
5. Rozpis dlžných súm F-380
V Bratislave dňa 23.08.2016

MUDr. Tomáš Haško, MPH
predseda
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