UNION ZDRAVOTNÁ
POISŤOVŇA, A.S.
KARADŽIČOVA 10
81453 BRATISLAVA

Dotazník pre určenie štátu bydliska pri vykonávaní
nariadení ES č.883/2004 a 987/2009

Muž
Žena
Priezvisko…………………………………
Rodné priezvisko……………………….
Meno/Mená……………………………….

Dátum narodenia:……………………………………………….
Miesto a štát narodenia:………………………………………..
Rodné číslo/BIČ v SR…………………………………………...
Štátna príslušnosť:……………………………………………....

A. Povolenie k pobytu (súčasný stav)
1. Trvalý pobyt v štáte :………………………………………………………………………
2. Iné druhy pobytu:
Druh…………………………………………….štát………………………………….od………………………………………
Druh…………………………………………….štát………………………………….od………………………………………
Druh…………………………………………….štát………………………………….od………………………………………
B. Skutočný pobyt (súčasný stav)
3. Obvykle sa zdržujem v štáte………………na adrese…………………………………......................od………….......
na základe :
Nájomnej zmluvy/zmluvy o podnájme dohodnutej dňa……………………na:
Dobu určitú do………………………….
Dobu neurčitú
Vlastníctva nehnuteľnosti:.............................................................................................
Iného dôvodu (uveďte):……………………………………………………………………....................
4. Uveďte dôvody Vášho pobytu v štáte uvedenom v bode 3 (napr.. zamestnanie, štúdium, návrat
domov, nasledovanie rodiny, starostlivosť o člena rodiny apod.) a ako dlho sa v ňom plánujete
zdržiavať:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............
5. Vaša korešpondenčná adresa, ak je iná ako adresa uvedená v bode 3 :
…………………………………………………………………………………………………
C. Zárobková činnosť/ Zdroj príjmu
6. V súčasnom období vykonávam zárobkovú činnosť i)
Zamestnanec
o Štát………………………………….zamestnávateľ……………………………………………………...........
Na základe pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy na dobu určitú
od……………..............................do…………..........................
Na základe pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy na dobu neurčitú
Štát…………………………………..zamestnávateľ……………………………………………………..........
Na základe pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy na dobu určitú
od………………...........................do………………....................
Na základe pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy na dobu neurčitú
SZČO
o Štát…………………………………od………………………
o Štát…………………………………od………………………
o

Iný druh zárobkovej činnosti

o Druh…………………………………................štát….……………………………….od………………………
o Druh…………………………………................štát…………………………………..od………………………
Nevykonávam zárobkovú činnosť
Som evidovaný/á na úrade práce v štáte…………………………od…………………...... ..........
Nie som evidovaný/á na úrade práce
Poberám dávky v nezamestnanosti zo štátu……………………………………………...............
Nepoberám dávky v nezamestnanosti
7. Boli ste Vy alebo Vaši rodinní príslušníci, v priebehu posledného roku, registrovaní ako osoba
s bydliskom mimo štátu poistenia na základe prenosného dokumentu S1 ii), alebo obdobného
nárokového dokladu (napr. formulár E106, 109, 120, 121)?
Áno; štát poistenia………………………………štát bydliska…………………………..
registrácia od……………………..………do……………………………(uveďte aspoň mesiac a rok)
Nie
8. Poberám nasledujúce dávky iii):
Druh dávky……………………………štát……………………inštitúcia…………………...............................
Druh dávky……………………………štát……………………inštitúcia…………………................................
Druh dávky……………………………štát……………………inštitúcia…………………................................
Nepoberám žiadne dávky
9. Vypĺňa iba študent:
Študujem v štáte……………………………………………..od……………………………………............................
Názov a adresa školy/škôl………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………................................
Zdroj príjmu iv) mám v štáte………………………………………………………………………............................
10. Uveďte štát, v ktorom ste daňovým rezidentom za posledných 6 mesiacov

v):……………………………...

D. Rodinná situácia
11. Váš
manžel/ druh/ Vaša manželka/
družka má bydlisko na adrese:
Priezvisko a Meno/á…………………………………………………….....................................................................
Adresa………………………………………………………………………......................................................................
Deti bývajú v spoločnej domácnosti s Vami?
Áno
Nie
Priezvisko a Meno/á …………………………………………………………………………….................................
Adresa………………………………………………………………………………………………...................................
Priezvisko a Meno/á …………………………………………………………………………….................................
Adresa………………………………………………………………………………………………...................................
Priezvisko a Meno/á …………………………………………………………………………….................................
Adresa………………………………………………………………………………………………...................................
Nemám deti
V spoločnej domácnosti bývam s inými rodinnými príslušníkmi vi)
Priezvisko a Meno/á ……………………………………………………….vzťah………………………....................
Priezvisko a Meno/á ……………………………………………………….vzťah……………………….....................
12. Ak pracujete/študujete v inom štáte, ako ste uviedli v bode 3, ako často sa do štátu v bode 3 vraciate
vii) (označte najviac zodpovedajúcu početnosť návštev)
Min. raz do týždňa
Raz za mesiac
Aspoň 2x ročne
Menej ako 2x ročne
A to najčastejšie za účelom ………………………………………………………………………………………………..

13. Deti
Študujú, navštevujú školské, predškolské alebo iné obdobné zariadenie:
Priezvisko a Meno/á dieťaťa…………………...................................................................................................
názov školy/zariadenia…………………….......................................................štát……………....od……..............
Priezvisko a Meno/á dieťaťa…………………...................................................................................................
názov školy/zariadenia………… ………..........................................................štát……………....od……..............
Priezvisko a Meno/á dieťaťa…………………....................................................................................................
Názov školy/zariadenia……………………........................................................štát……………....od……..............
Nenavštevujú žiadne zariadenie
Nemám deti
14. Som registrovaný/á u všeobecného praktického lekára:
Štát……………………………………………….od (rok)……………………………………………………......................……
Nie som registrovaný/á u všeobecného praktického lekára
Moje nezaopatrené deti sú registrované u praktického lekára pre deti a dorast:
Priezvisko a Meno/á dieťaťa ……………………………...……………………....štát registrácie………................…
Priezvisko a Meno/á dieťaťa ……………………………………………………….štát registrácie…………................
Priezvisko a Meno/á dieťaťa ……………………………………………………….štát registrácie………................…
Nie sú registrované u všeobecného praktického lekára
15. Na preukázanie bydliska môžem za seba a svojich rodinných príslušníkov ďalej uviesť: napr.
(činnosť v profesijnej organizácii, činnosť v záujmovej organizácii, člen krúžku, klubu; záujmové
aktivity….)
Aktivita……………………………………………………………….......................................…štát…………………………
Aktivita……………………………………………………………….......................................…štát…………………………
Aktivita……………………………………………………………….......................................…štát…………………………
Aktivita……………………………………………………………….......................................…štát…………………………
Aktivita……………………………………………………………….......................................…štát…………………………
Za štát bydliska v súčasnosti považujem……………………………………………………………………....................
Iné skutočnosti, ktoré by som rád/a uviedol/la:
…………………………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………........................
16. Na preukázanie vyššie uvedeného môžem predložiť na overenie nasledujúce dokumenty:
(označte, ktoré z nasledujúcich dokladov predkladáte)
Doklady o pobyte
Nájomná zmluva alebo zmluva o podnájme
Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti
Pracovná zmluva alebo obdobná zmluva
Doklad o vykonávaní inej zárobkovej činnosti
Živnostenský list (doklad o vykonávaní SZČ)
Doklad o pokrytí zdravotným poistením počas doterajšieho pobytu v SR
Doklad o ukončenom poistení v inom štáte EÚ, EHP a Švajčiarska
Doklad o príjme z inej ako zárobkovej činnosti
Doklady na preukázanie daňového domicilu
Potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie
Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní podpory v nezamestnanosti alebo podpory pri
rekvalifikácii
Doklad o štúdiu na strednej alebo vysokej škole alebo doktorandskom štúdiu
Doklad o poberaní sociálnych dávok
Doklad o dochádzke dieťaťa do jaslí, materskej školy, školy alebo iného obdobného
zariadenia pre deti
Doklad o registrácii u všeobecného praktického lekára, praktického lekára pre deti a dorast,
gynekológa, zubného lekára
Doklad o členstve v umeleckej, kultúrnej, športovej a inej záujmovej organizácii
Doklad o vedení účtu v peňažnom ústave
Sobášny list
iné doklady nasvedčujúce skutočnému pobytu (napr. doklad o úhrade miestnej dane za psa,
vývozu domového odpadu...)

17. Tento resp. obdobný dotazník som v minulosti v SR vyplňoval/a
Nie
Áno; Názov inštitúcie, mesto a dátum (aspoň mesiac a rok, prípadne iba rok)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bolo Vaše bydlisko v minulosti posudzované nejakou inštitúciou?
Nie som si vedomý/á
Bolo posudzované v štáte……………………………………..
Moje bydlisko bolo určené v štáte…………………………na základe posúdenia inštitúciou:
Názov inštitúcie, štát a mesto:……………………………………………………………………….
Dátum posúdenia bydliska (uveďte aspoň rok)……………………………………………………….
Doklad o posúdení bydliska prikladám v prílohe (áno/nie)______________________
Vysvetlivky
K bodu 6) Ak ste zamestnanec, uveďte názov a sídlo zamestnávateľa a obdobie zamestnania. Ak sa Vaše
zamestnanie už skončilo, uveďte názov posledného zamestnávateľa a obdobie trvania Vášho zamestnania. Ak
podnikáte alebo ste podnikali, uveďte dátum začiatku (prípadne aj ukončenia) Vášho podnikania Ak ste
vykonávali zárobkovú činnosť, ktorá nie je považovaná za podnikanie, uveďte typ zárobkovej činnosti a dátum
začiatku a prípadne ukončenia tejto činnosti.
ii) Prenosný dokument S1 garantuje Vám a Vašim nezaopatreným rodinným príslušníkom nárou na vecné
dávky v chorobe a materstve a na rovnocenné otcovské dávky v štát Vášho bydliska. Vaši rodinní príslušníci
sú krytí iba vtedy, pokiaľ spĺňajú podmienky stanovené v právnych predpisoch štátu bydliska. Ide o prípady,
kedy ste zdravotne poistení z titulu výkonu práce v inom členskom štáte, ako je štát Vášho bydliska.
iii) K bodu 8) Uveďte poberanie peňažných dávok nemocenského poistenia, dôchodky, rodinné dávky, dávky
pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, dávky v nezamestnanosti a dávky sociálnej pomoci/dávky
v hmotnej núdzi.
iv) K bodu 9) Zdroj príjmu znamená napr. vreckové od rodinných príslušníkov, príjem z brigády, plat atď.
v) K bodu 10) Daňovým rezidentom je ten daňový subjekt, ktorého daňová povinnosť je v danom štáte
neobmedzená. Znamená to, že v danom štáte sú zdanené jeho celosvetové príjmy, a to bez ohľadu na to, či je
ich zdroj v tomto štáte alebo v iných štátoch. Podľa § 2 písm. d) zákona 595/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou:
1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 1a) alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická
osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky
nemá trvalý pobyt, 1a) ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v
niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,
2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom
skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a
dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri.
vi) K bodu 11) Rodinnými príslušníkmi sú ďalší príbuzní – rodičia, prarodičia, teta, strýc.
vii) K bodu 12) Do početnosti návštev nerátajte dovolenku, turistické výlety a cesty, nákupy apod.
i)

Prehlasujem, že mnou vyplnené vyššie uvedené údaje sú pravdivé. V prípade, že som v tomto
dotazníku uviedol nepravdivé informácie, som si vedomý/á, že škodu, ktorá Union
zdravotnej poisťovni, a.s. vznikne, som povinný/á v plnom rozsahu uhradiť.
Súhlasím so spracovaním údajov, ktoré sú uvedené v tomto dotazníku, alebo s nimi súvisia,
zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a s ich
výmenou medzi týmto inštitúciami.
Som si vedomý/á povinnosti ohlásiť inštitúcii zmeny v skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť
určenie bydliska.
Aktuálne informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.union.sk
v časti Ochrana osobných údajov.

V……………….....

Dňa………………...

Dátum………………………………

Podpis…………………………………

Podpis zamestnanca inštitúcie……………………….........

Vyhodnotenie:
Podľa čl. 11 nariadenia ES č. 987/2009 sa centrum záujmov posudzuje na základe
vyhodnotenia osobnej a rodinnej situácie dotknutej osoby berúc do úvahy :
• dĺžku a trvalosť prítomnosti na území dotknutého členského štátu (body 1,2,3,4, 5)
• situáciu dotknutej osoby :
o miesto výkonu ekonomickej aktivity, trvalosť činnosti a obdobie platnosti
každej zmluvy (body 6,7, 8,9)
o rodinný stav, rodinné väzby (body 11, 12, 13, 14)
o nezárobkové činnosti (bod 15)
o študent –zdroj príjmu (bod 9)
o bytová situácia, jej stabilita (body 3,4,5)
o daňový domicil (bod 10)
Pri slobodnej osobe sa prednostne posudzuje výkon ekonomickej aktivity a jej bytová
situácia v štáte výkonu práce, nezárobkové činnosti, častosť návrat do štátu v bode 3 ak
je iný ako štát výkonu ekonomickej aktivity.
V prípade osoby ženatej alebo vydatej sa okrem výkonu ekonomickej aktivity prihliada na
ich rodinnú situáciu a rodinné väzby, kde deti navštevujú predškolské alebo školské
zariadenie, kde rodina vykonáva nezárobkové činnosti, zohľadňuje sa stabilita bytovej
situácie v štáte ekonomickej aktivity a v štáte uvedenom v bode 3, taktiež daňový domicil
dotknutej osoby.
V prípade študentov je dôležitý zdroj ich príjmu a častosť návratu do štátu v bode 3. Ak
má študent ako zdroj príjmu plat v štáte štúdia a vracia sa do štátu v bode 3 menej ako 2
razy ročne nie je preukázané bydlisko v štáte uvedenom v bode 3.
Zároveň sa prihliada na všetky ostatné skutočnosti uvedené v dotazníku, ktoré dotknutá
osoba preukázala podpornými dokumentmi.

