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Prehľad kódov do oznámenia zamestnávateľa pri zmene platiteľa poistného na ZP
a ich spôsob načítania v systéme HUMANET
Legislatívna platnosť: január 2018
Spracovala: Ing. Martina Lapšová, HOUR, spol. s r. o.
Systém načíta do oznámenia len záznamy za role, ktoré sú aktívne, a ktoré majú pre obdobie načítavanej
zmeny platné obdobie zdravotného poistenia na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie.
Platiteľ poistného zamestnanec
Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa s termínom najneskôr do 8 pracovných dní
Kód

Popis dôvodu

2

Začiatok a koniec
pracovného pomeru

2D

Začiatok a koniec
dohody, ak má
zamestnanec len dohodu

Záložka Rola/ Poistenia/
Zdravotné poistenie, položka
zamestnanec – platí poistné D

2N

Neplatené voľno,
absencia

Záložka Rola/ Poistenia/
Zdravotné poistenie, položka
zamestnanec – neplatí poistné
N

2S

Zákonný štrajk

Záložka Rola/ Poistenia/
Zdravotné poistenie, položka
zamestnanec – neplatí poistné
S

2Y

Prihlásenie na posledný
deň v mesiaci pri
nepravidelnom príjme
a pri príjme po skončení
pracovného pomeru
alebo dohody

Záložka Rola/ Poistenia/
Zdravotné poistenie, položka
zamestnanec - platí poistné Y

Evidencia v programe ako
zdroj pre načítanie záznamu
do oznámenia
Záložka Rola/ Poistenia/
Zdravotné poistenie, položka
zamestnanec – platí poistné

Metodické usmernenie ÚZS č. 12/3/2014
MU čl. 1 a príloha č. 2
Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca na pracovnú
zmluvu.
MU čl. 2 bod 5. d)
Kódom 2 sa prihlasuje a odhlasuje aj zamestnanec,
ktorý je fyzická osoba podľa § 11 ods. 7 písm. v)
zákona o zdravotnom poistení (dlhodobo
nezamestnaný). Zároveň sa prihlasuje a odhlasuje
aj kódom 1W.
MU čl. 2 bod 5. c)
Osobitný kód na oznámenie zmien zamestnávateľa
z titulu zamestnávania fyzickej osoby na základe
dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej
činnosti podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom
poistení. V kóde 2D „2“ vypovedá o zamestnancovi
a „D“ o skutočnosti, že takýto zamestnanec má
uzatvorenú dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu
o pracovnej činnosti. Zamestnávateľ bude kódom
2D nahlasovať zamestnanca pracujúceho na
dohodu na tie dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré
má právo na príjem zo závislej činnosti).
MU čl. 2 bod 5. a)
Osobitný kód na oznámenie zmien zamestnávateľa
z titulu čerpania neplateného voľna zamestnanca
a absencie. V kóde 2N „2“ vypovedá
o zamestnancovi a „N“ o skutočnosti uvedenej v §
11 odsek 3 druhej vety zákona o zdravotnom
poistení.
MU čl. 2 bod 5. f)
Osobitná kód na oznámenie zmien zamestnávateľa
z titulu zamestnávania fyzickej osoby na základe
pracovného pomeru, z dôvodu účasti na štrajku sa
použije osobitný kód 2S, kde „2“ vypovedá, že ide o
zamestnanca v pracovnom pomere,
štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom
pracovnom vzťahu a „S“ vypovedá o skutočnosti, že
ide o zamestnanca, zúčastneného na štrajku.
MU čl. 2 bod 5. b)
Osobitný kód na oznámenie zmien zamestnávateľa
z titulu nepravidelných príjmov alebo z titulu príjmov
vyplatených zamestnancovi po skončení
pracovného pomeru. V kóde 2Y „2“ vypovedá
o zamestnancovi a „Y“ o skutočnosti uvedenej v §
11 odsek 3 druhej vety zákona o zdravotnom
poistení.
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Platiteľ poistného zamestnanec
Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa s termínom najneskôr do 8 pracovných dní
Kód

Popis dôvodu

2P

Prihlásenie a odhlásenie
pracovného pomeru
s nárokom na
odpočítateľnú položku,
ak sa fyzické osoba (FO)
považuje za
zamestnanca aj z iného
dôvodu

Evidencia v programe ako
zdroj pre načítanie záznamu
do oznámenia
Kód sa automaticky
nenačítava, je potrebné ho
pridať do oznámenia ručne.

Metodické usmernenie ÚZS č. 12/3/2014
MU čl. 2 bod 5. e)
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť, ak sú
splnené súčasne všetky 3 podmienky:
1. FO je zamestnaná na základe pracovného
pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru,
služobného pomeru alebo obdobného pracovného
vzťahu,
2. FO má nárok na odpočítateľnú položku
3. FO sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za
zamestnanca aj z iného dôvodu (napr. konateľstvo,
mandátna zmluva).
Prostredníctvom kódu „2P“ sa neoznamujú zmeny
týkajúce sa dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.
Kód „2P“ je potrebné použiť, aj v prípade, ak si
takáto osoba nepožiadala o uplatnenie OP u
zamestnávateľa. Príklady použitia nájdete na
stránke VšZP

Platiteľ poistného štát
Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa s termínom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného
Kód

Popis dôvodu

1C

Začiatok a koniec
rodičovskej dovolenky

Evidencia v programe ako
zdroj pre načítanie záznamu
do oznámenia
záložka Osoba/ Ostatné/ ME
stavy, položka rodičovská
dovolenka

1H

1K
1L
Iné obdobie poistenca
štátu, ktoré nahlasuje
zamestnávateľ

1M

1T

Záložka Osoba/ Poistenia/
Zdravotné poistenie údaje
z tabuľky Obdobie – poistenec
štátu

Zákon o zdravotnom poistení § 11 ods. 7
c) fyzická osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok
a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak
tam nie je zdravotne poistená
g) fyzická osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť v
zariadení, v ktorom je umiestnená na základe
rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych
služieb celoročne
j) fyzická osoba, ktorá sa osobne celodenne a
riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov
k) fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s
ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na
opatrovanie podľa posudku vydaného podľa
osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu,
ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v
zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom
zariadení
l) manželka alebo manžel zamestnanca, ktorý
vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo
zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy
vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí
r) fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť
pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo
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Platiteľ poistného štát
Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa s termínom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného
Kód

Popis dôvodu

1O

Začiatok a koniec
nemoci, ošetrovného,
materskej dovolenky

1U

Začiatok a koniec
nemoci, ošetrovného,
materskej dovolenky
príslušníka policajného
zboru

Záložka Rola/ Nemoci

1W

Zamestnanec
s odvodovou úľavou

Záložka Rola/ Základné
nastavenia označené políčko
Dlhodobo nezamestnaný
občan a zároveň na záložke
Rola/ Poistenia/ Zdravotné
poistenie v políčku Poisťovňa
eviduje pohľadávku je hodnota
Nie a v ostatných mesiacoch
hodnota mzdovej položky
SME60121

Evidencia v programe ako
zdroj pre načítanie záznamu
do oznámenia
Záložka Osoba/ Nemoci rôzne
položky nemocí, záložka
Osoba/ Ostatné/ ME stavy,
položka materská dovolenka

Zákon o zdravotnom poistení § 11 ods. 7
m) fyzická osoba,
1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské,
ošetrovné alebo materské
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí
podporného obdobia a ktorej trvá dočasná pracovná
neschopnosť
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí
desiateho dňa potreby ošetrovania alebo
starostlivosti a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo
starostlivosti aj po tomto dni,
4. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť,
potreba ošetrovania alebo starostlivosti, ktorá je
tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej
nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo
materské z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti
rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola
zamestnancom, za ktorého je platiteľom poistného
štát podľa písmena w) alebo sa na ňu vzťahuje
osobitný predpis
s) fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená
a poberá náhradu služobného platu policajta počas
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby
a náhradu služobného príjmu profesionálneho
vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu
pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo
materské podľa osobitného predpisu
v) zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť
v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom
pomere... (dlhodobo nezamestnaný občan, občan
z najmenej rozvinutého okresu)
MU čl. 2 bod 5. d)

Platnosť zmeny – Z – začiatok platnosti kategórie platiteľa poistného, K – koniec platnosti kategórie platiteľa
poistného, X – storno (vyčiarknutie celého riadku).
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