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Spravodajca 02/2014 
 

V tomto Spravodajcovi Vás chceme informovať o vyhláške Ministerstva zdravotníctva č. 
116/2014 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2014. 
 
 
 
Vyhláška okrem iného upravuje vykazovanie preddavkov na poistné na zdravotné poistenie, 
ročné zúčtovanie zdravotného poistenia  a stanovuje aj vzor oznámenia o príjmoch, týkajúci sa 
príjemcov dividend, ktorí sú zdravotne poistení v SR.  
 
 
Vyhláška upravuje ročné zúčtovanie poistného a postup výpočtu ročného zúčtovania. Termín 
vykonania ročného zúčtovania za rok 2013 je určený do 30.9.2014; u platiteľov poistného 
s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania do 31.10.2014. 
 
Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie automaticky, nie je potrebné oň žiadať. 
 
Upozorňujeme, že Vyhláška v prílohe č. 2, stanovuje vzor tlačiva „Oznámenie o príjmoch za 
rok 20... “, na ktorom oznamujú poistenci zdravotnej poisťovni prijatie dividend: 
 
- dosiahnutých za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2012. Uvádza sa suma dividend, ktorá      
presiahla sumu minimálneho základu v čase vyplatenia príjmu. V prípade, ak tieto dividendy boli 
vyplatené v roku 2013, uvádza sa iba suma, ktorá presiahne sumu 393,00 EUR 
- príjem z dividend zo zahraničia 
- príjem z dividend nevykázaných zdravotnej poisťovni (môže sa stať u platiteľa dividend, ktorý 
zanikol) 
 
Oznámenie o príjmoch za rok 2013, v ktorom poistenec uvedie príjem dividend za rok 2011 
resp. za rok 2012 vyplatených v roku 2013, prípadne dividendy prijaté zo zahraničia v roku 2013, 
je poistenec povinný odovzdať zdravotnej poisťovni do 31. mája 2014 . 
 
 
Dividendy dosiahnuté za rok 2013 vyplatené v SR v roku 2014 už v zmysle zákona 580/2004 
Z.z. o zdravotnom poistení podliehajú preddavkovej povinnosti, preto sa na tomto oznámení 
nebudú uvádzať. 
 
 
Vzor tlačiva aj s vysvetlivkami uvádzame v prílohe. 
 
 
 
 
 
Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. 
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť 
za prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych 
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.  


