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Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od 01.01.2023 

Podľa schválenej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa s účinnosťou od 
1. januára 2023 začne pri platení preddavkov na poistné uplatňovať inštitút minimálneho 
preddavku zamestnanca. Princíp spočíva v tom, že poistné a preddavok na poistné musia byť 
najmenej vo výške preddavku na poistné, ktoré by platil v súčte zamestnanec a zamestnávateľ za 
zamestnanca, ktorý má príjem vo výške životného minima, určeného pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu, platného k 1. Januáru príslušného kalendárneho roka. Ak je skutočné poistné a preddavok 
na poistné zamestnanca a zamestnávateľa v súčte nižšie, zamestnanec má povinnosť doplatiť 
odvody do tejto sumy. O tento doplatok sa zvyšuje preddavok na poistné zamestnanca. 

 

Na koho sa minimálne poistné nevzťahuje 
 
Minimálne poistné sa nevzťahuje na určené skupiny zamestnancov, konkrétne: 
 

 zamestnanci, ktoré sú zároveň aj poistencami štátu podľa § 11 ods. 7 a 8 zákona č. 
580/2004 Z. z.  (napr. pracujúci dôchodca, pracujúci študent a pod.), 

 zamestnanci so zdravotným postihnutím, s nárokom na zníženú sadzbu poistného. 
 
Títo zamestnanci naďalej platia odvody na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu a to aj v 
prípade, ak je nižší ako životné minimum. 
 
Zamestnanec má viacero pracovných pomerov, alebo je aj SZČO 
 

Ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, 
môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku. Minimálne poistné sa u takéhoto 
zamestnanca vypočíta a zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného. O uplatnení výnimky  (§ 16a 
ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z.) zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením vyhlásenia, 
zverejneného na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.  

Rovnako postupuje zamestnanec aj v prípade, ak je poistencom štátu a zamestnávateľ 
doposiaľ nemá informáciu o tejto skutočnosti. Na zamestnanca, ktorý si uplatnil výnimku podľa 
vyššie uvedeného, sa nebude vzťahovať ustanovenie o minimálnom preddavku a preddavok na 
poistné za takéhoto zamestnanca bude určovaný rovnako ako doposiaľ. 

 
 

Minimálny preddavok a mzdová evidencia 
 

Oslobodenie pracovného pomeru zamestnanca od platenie minimálneho preddavku na 
zdravotné poistenie sa nastavuje v karte pracovného pomeru v časti Odvody. 

 

 
 
Neplatí minimálny preddavok na ZP – zamestnanec ZPS alebo zamestnanec podľa  § 11 ods. 7 a 
8 zákona č. 580/2004 Z. z. (napr. pracujúci dôchodca, pracujúci študent a pod.). 
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Výnimka z platenia minimálneho preddavku na ZP - zamestnanec si uplatňuje výnimku podľa § 
16a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. 
 
Upozornenie! Nastavenie sa prenáša aj do prílohy výkazu odvodov na zdravotné poistenie. 
 
Ak zamestnanec a jeho pracovný pomer nespadá ani do jednej z uvedených kategórií, pri výpočte 
miezd sa uplatní procedúra dopočtu do sumy minimálnej výšky preddavku na zdravotné poistenie. 
Pre rok 2023 to je suma 32,81 Eur. Suma sa v mzdovej evidencii nastavuje v číselníku pre 
zdravotné poisťovne. 

 

 
 
 

Ak preddavok zamestnanca pre zdravotné poistenie nedosiahne v mesiaci uvedenú sumu, program 
prevedie dopočet do sumy minimálneho preddavku podľa vzorca: 
 

Dopočet = Minimálny preddavok – (Preddavok zamestnávateľ + Preddavok zamestnanec) 

 
Príklad: 
 
Príjem za kalendárny mesiac: 20.- Eur 
Odpočítateľná položka: 0.- eur 
Vymeriavací základ =  Príjem – Odpočítateľná položka = 20 – 0 = 20.- Eur. 
 
Výpočet preddavku: 
 
A. zamestnávateľ 10% z 20 eur = 2.- Eur, 
B. zamestnanec 4% z 20 eur = 0.80 Eur,  
C. minimálny preddavok na poistné: 32.81 Eur 
D. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok 
zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) =  32.81 – (2 + 0.80) = 32.81 – 2.80 = 30.01 
E. preddavok spolu: A + B + D = 2 + 0.80 + 30.01 = 32.81 eur 
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Poznámka: Keďže v tomto prípade je preddavok na ZP vyšší ako príjem zamestnanca, vznikne voči 
zamestnancovi pohľadávka vo výške 12.81 Eur. Zamestnancovi nebude vyplatený žiadny príjem. 

 
Pre vykázanie sumy dopočtu do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie bola do číselníka 
mzdových zložiek doplnená nová položka kód 201 0 – Dopočet do minimálneho preddavku ZP. 
 

 
 

Mzdová zložka kód 201 sa do vypočítaných mesačných mzdových zložiek doplňuje len ak je 
dopočet do minimálneho preddavku kladná suma väčšia ako nula. 


