
Vysvetlenie k výpočtu výsledku ročného 
zúčtovania poistného za rok 2014
Union zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby ste čo najľahšie pochopili ako sme dospeli k výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2014. 
Preto Vám predkladáme toto vysvetlenie a to, čo si máte z neho prečítať.

Návod
1. Pozrite si v tabuľke „Rozpis výpočtu“, v ktorom riadku máte iné číslo ako nula
2. V nižšie uvedenej tabuľke si nájdite ten istý názov riadku
3. V príslušnom riadku nižšie uvedenej tabuľky si nájdete, pod ktorým bodom (A-E) je k nemu vysvetlenie

Príjem v € Výška skutočného príjmu Vymeriavací základ po 
úprave koef.

Poistné Uhradené vykázané 
preddavky

Výsledok RZP

zo závislej činnosti prečítajte si bod A
z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti prečítajte si bod B
samoplatiteľa prečítajte si bod C
z dividend za obdobie do 31.12.2012 prečítajte si bod DA
z dividend za obdobie od 01.01.2013 prečítajte si bod DB
z kapitálového majetku a ostatných príjmov prečítajte si bod E

A Príjem zo závislej činnosti
  Ide o príjmy zdaňované v zmysle §5 zákona o dani z príjmov. Medzi najčastejšie typy príjmov zo závislej činnosti patria príjmy z pra-

covného pomeru, ako aj odstupné, ...

  Postup výpočtu
  Výšku Vášho skutočného príjmu zdravotná poisťovňa prebrala z doručených mesačných výkazov za rok 2014 od jedného alebo via-

cerých Vašich zamestnávateľov. Pri výpočte poistného sme použili stanovenú 4% sadzbu poistného (u ZŤP osôb je to 2%). 
  Výsledný preplatok alebo nedoplatok poistného sme vypočítali porovnaním vykázaných preddavkov Vašim zamestnávateľom v roku 

2014 (viď. príslušný stĺpec v tabuľke) s Vašim vymeriavacím základom vynásobeným 4% resp. 2% u ZŤP (t.j. výškou poistného – viď. 
tabuľka stĺpec „Poistné“). 

  Ak bol v priebehu roka 2014 Váš príjem od zamestnávateľa kolísavý t.j. v niektorých mesiacoch prekročil maximálny vymeriavací 
základ (4 025 EUR/mesiac), zamestnávateľ nemohol odviesť z vášho príjmu presahujúceho túto hranicu preddavky a preto Vy musíte 
zaplatiť vzniknutý rozdiel. Toto je častý dôvod vzniku nedoplatku. 

  Ak v priebehu roka 2014 ste boli zamestnancom viacerých zamestnávateľov a Váš príjem prekročil v každom mesiaci roka maximálny 
vymeriavací základ (4 025 EUR/mesiac) u všetkých zamestnávateľov tak výsledkom bude preplatok

B Príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti
  Ide o príjmy zdaňované v zmysle §6 zákona o dani z príjmov. Medzi najčastejšie typy príjmov z podnikania patria príjmy zo živnosti, 

z činnosti sprostredkovateľov, z vytvorenia diela a umeleckého výkonu... Do výpočtu však nevstupujú príjmy z osobnej asisten-
cie, pričom rozdiel medzi príjmami a výdavkami z osobnej asistencie bolo potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni do 31.05.2015 na 
tlačive „Oznámenie o príjmoch za rok 2014“.

  Postup výpočtu
  Výšku Vášho skutočného príjmu zdravotná poisťovňa prebrala z Vášho daňového priznania za rok 2014. Pri výpočte poistného sme 

použili stanovenú 14% sadzbu poistného z vymeriavacieho základu (u ZŤP osôb je to 7%). Výsledný preplatok alebo nedoplatok po-
istného sme vypočítali porovnaním Vami uhradených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2014 (viď. príslušný stĺpec v tabuľke) 
s Vašim vymeriavacím základom vynásobeným 14% resp. 7% u ZŤP (t.j. výškou poistného - viď. tabuľka stĺpec „Poistné“). Ak ste spolu 
na preddavkoch (t.j. mesačných platbách) zaplatili viac ako je 14% resp. 7% u ZŤP z Vášho vymeriavacieho základu (t.j. výška poistné-
ho), výsledkom bude preplatok. V opačnom prípade ide o nedoplatok.



C Príjem samoplatiteľa
  Samoplatiteľ je osoba, ktorá nie je zamestnancom, ani samostatne zárobkovo činná osoba a ani osoba, za ktorú platí poistné 

štát (poistencami štátu sú napr. dôchodcovia, študenti, ...)

  Príjmom samoplatiteľa môže byť príjem zdaňovaný v zmysle §7 a §8 zákona o dani z príjmov a/alebo príjem z dividend. Medzi naj-
častejšie typy kapitálových a ostatných príjmov patria príjmy z predaja hnuteľných vecí, z prevodu vlastníctva nehnuteľností, výhry 
v lotériách a iných podobných hrách, ceny zo súťaži, ... 

  Uvedené príjmy však nevstupujú do výpočtu ročného zúčtovania v prípade, ak boli od dane oslobodené, prípadne z nich bola už 
zrazená zrážková daň. 

  Postup výpočtu
  Výšku Vášho skutočného príjmu zdravotná poisťovňa prebrala z Vášho daňového priznania za rok 2014. Ak samoplatiteľ nemal žiadne 

príjmy jeho vymeriavací základ je najmenej vo výške 402,50 EUR/mesiac. Pri výpočte poistného sme použili stanovenú 14% sadzbu po-
istného (u ZŤP osôb je to 7%) z vymeriavacieho základu. Výsledný preplatok, alebo nedoplatok poistného sme vypočítali porovnaním 
Vami uhradených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2014 (viď. príslušný stĺpec v tabuľke) s Vašim vymeriavacím základom vyná-
sobeným 14% resp. 7% u ZŤP (t.j. výškou poistného - viď. tabuľka stĺpec „Poistné“). Ak ste spolu na preddavkoch (t.j. mesačných platbách) 
zaplatili viac ako je 14% resp. 7% u ZŤP z Vášho vymeriavacieho základu (t.j. výška poistného), výsledkom bude preplatok. V opačnom 
prípade ide o nedoplatok.

D  Príjem z dividend

DA za obdobie do 31.12.2012
  Týka sa tých fyzických osôb, ktorým boli v roku 2014 vyplatené dividendy, ktoré vznikli za obdobie do 31.12.2012.

  Postup výpočtu
  Výšku príjmu z vyplatených dividend zdravotná poisťovňa prebrala z tlačiva Oznámenie o príjmoch za rok 2014, ktoré ste doručili 

zdravotnej poisťovni do 31.05.2015. Pri výpočte poistného sme použili stanovenú 10% sadzbu poistného z vymeriavacieho základu 
(u ZŤP osôb 5% sadzba). Keďže z príjmu z dividend sa neuhrádzali preddavky, celá výška vypočítaného poistného (viď. tabuľka stĺpec 
„Poistné“) predstavuje nedoplatok. 

DB za obdobie od 01.01.2013
  Týka sa to tých fyzických osôb, ktorým boli v roku 2014 vyplatené dividendy, ktoré vznikli za obdobie od 01.01.2013.

  Postup výpočtu
  Výšku príjmu z vyplatených dividend zdravotná poisťovňa prebrala z doručených výkazov preddavkov platiteľa dividend ale aj z tlači-

va Oznámenie o príjmoch za rok 2014, ktoré ste doručili zdravotnej poisťovni do 31.05.2015. Pri výpočte poistného sme použili stano-
venú 14% sadzbu poistného z vymeriavacieho základu, ktorá platí aj pre ZŤP. Ak ste spolu na preddavkoch (t.j. mesačných platbách) 
zaplatili viac ako je 14% z Vášho vymeriavacieho základu (t.j. výška poistného), výsledkom bude preplatok. V opačnom prípade ide 
o nedoplatok.

E  Príjem z kapitálového majetku a ostatných príjmov
  Ide o príjmy, ktoré dosiahli zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, poistenci štátu (napr. dôchodcovia, študenti, ...), a sú 

zdaňované v zmysle §7 a §8 zákona o dani z príjmov. Medzi najčastejšie typy kapitálových a ostatných príjmov patria príjmy z pre-
daja hnuteľných vecí, z prevodu vlastníctva nehnuteľností, výhry v lotériách a iných podobných hrách, ceny zo súťaži,... 

  Uvedené príjmy však nevstupujú do výpočtu ročného zúčtovania v prípade, ak boli od dane oslobodené, prípadne z nich už bola 
zrazená zrážková daň. 

   Postup výpočtu
  Výšku Vášho skutočného príjmu zdravotná poisťovňa prebrala z Vášho daňového priznania za rok 2014. Pri výpočte poistného sme 

použili stanovenú 14 % sadzbu poistného z vymeriavacieho základu (u ZŤP osôb 7% sadzba). Keďže z tohto príjmu sa neuhrádzajú 
preddavky, celá výška vypočítaného poistného (viď. tabuľka stĺpec „Poistné“) predstavuje nedoplatok. 

  Veríme, že sme Vám týmto vysvetlením uľahčili orientáciu v  ročnom zúčtovaní poistného za rok 2014. Ak aj napriek tomu potrebujete 
dodatočné informácie k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2014, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na linke Zákazníckeho centra 
0850 003 333, e-mailom na adrese union@union.sk alebo navštívte ktorékoľvek kontaktné miesto našej zdravotnej poisťovne. Ich zoznam 
nájdete na stránke www.union.sk, priamo v hlavnej časti.

 Vaša Union zdravotná poisťovňa.

Poznámka: v prípade ak ste si za rok 2014 nesplnili svoju oznamovaciu povinnosť do 31.05.2015 a neoznámili zdravotnej poisťovni zmenu alebo vznik platiteľa (t.j. kto je za Vás platiteľom poistného), 
bolo Vám za uvedené obdobie vypočítané poistné z priemernej mesačnej mzdy (805 EUR/mesiac), nie z minimálneho vymeriavacieho základu (402,50 EUR/mesiac). 


