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as  A 
O Z N Á M E N I E 

 
k ro nému  prerozde ovaniu  poistného na verejné zdravotné poistenie  

pod a § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona 
 

za  mesiace január 2012 až jún 2012 
Názov zdravotnej pois ovne: 
I O:          

²slo ¼ļtu v Ġt§tnej pokladnici: 
 

1.  Celková suma povinného poistného pod a § 27a ods. 2 písm. a)  zákona*)  
2.  95 % z celkovej sumy povinného poistného pod a § 27a ods. 3 zákona *)  
3.  Po et poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012 pod a § 27a ods. 2 písm. b) a c) zákona  
z toho  [§27a ods.2 

písm. b)] 
[§27a ods.2 
písm. b)] 

[§27a 
ods.2 
písm. c)] 

[§27a 
ods.2 
písm. c)] 

st .1+ st .2 
celkom 

st .3 + st .4 
celkom 

  muži ženy muži ženy muži + ženy muži + ženy 
  st .1 st .2 st .3 st .4 st .5 st .6 
3a.    od 0 rokov do 4 rokov        
3b.    od 5 rokov do 9 rokov        
3c.    od 10 rokov do 14 rokov        
3d.    od 15 rokov do 19 rokov        
3e.    od 20 rokov do 24 rokov        
3f.     od 25 rokov do 29 rokov        
3g.    od 30 rokov do 34 rokov        
3h.    od 35 rokov do 39 rokov        
3i.     od 40 rokov do 44 rokov        
3j.     od 45 rokov do 49 rokov        
3k.    od 50 rokov do 54 rokov        
3l.     od 55 rokov do 59 rokov        
3m.   od 60 rokov do 64 rokov        
3n.    od 65 rokov do 69 rokov        
3o.    od 70 rokov do 74 rokov        
3p.    od 75 rokov do 79 rokov        
3r.     od 80 rokov        
4. Poistenci celkom        

 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                               V.............................    d a......................     
Telefónne íslo:        
E-mailov§ adresa zodpovednej osoby: 
        

                                                                                  
.................................................................................. 

   meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene zdravotnej pois ovne 
                                                                                                                  odtla ok pe iatky  
 
 

*) zaokrúh uje sa matematicky na celé eurá 
 



as  B 
O Z N Á M E N I E 

 
k ro nému  prerozde ovaniu  poistného na verejné zdravotné poistenie  

pod a § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona 
 
za  mesiace júl 2012 až december 2012 

Názov zdravotnej pois ovne: 
I O:          

Ļ²slo ¼ļtu v Ġt§tnej pokladnici: 
 

1.   Celková suma povinného poistného pod a § 27a ods. 2 písm. a)  zákona*)  
2.   95 % z celkovej sumy povinného poistného pod a § 27a ods. 3 zákona*)  
3.  Po et poistencov za mesiace júl 2012 až december  2012 pod a § 27a ods. 2 písm. b) a c) zákona  
z toho  [§27a ods.2 

písm. b)] 
[§27a ods.2 
písm. b)] 

[§27a 
ods.2 
písm. c)] 

[§27a ods.2 
písm. c)] 

st .1+ st .2 
celkom 

st .3 + st .4 
celkom 

  muži ženy muži ženy muži+ženy muži+ženy 
  st .1 st .2 st .3 st .4 st .5 st .6 
3a.    od 0 rokov do 4 rokov        
3b.    od 5 rokov do 9 rokov        
3c.    od 10 rokov do 14 rokov        
3d.    od 15 rokov do 19 rokov        
3e.    od 20 rokov do 24 rokov        
3f.     od 25 rokov do 29 rokov        
3g.    od 30 rokov do 34 rokov        
3h.    od 35 rokov do 39 rokov        
3i.     od 40 rokov do 44 rokov        
3j.     od 45 rokov do 49 rokov        
3k.    od 50 rokov do 54 rokov        
3l.     od 55 rokov do 59 rokov        
3m.   od 60 rokov do 64 rokov        
3n.    od 65 rokov do 69 rokov        
3o.    od 70 rokov do 74 rokov        
3p.    od 75 rokov do 79 rokov        
3r.     od 80 rokov        
4. Poistenci celkom        

 
 
Vypracoval (meno, priezvisko a podpis):                                                        V.............................    d a......................     
Telefónne íslo:        
E-mailov§ adresa zodpovednej osoby: 
        

                                                                                  
        .................................................................................. 

    meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona  v mene zdravotnej pois ovne 
                                                                                                                  odtla ok pe iatky  
 
 

*) zaokrúh uje sa matematicky na celé eurá 
 




