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Výkaz zostavil:

Autor xml ( softwerova firma):

I. r.

Názov spravodajskej jednotky a názov obce sídla spravodajskej jednotky

Telefón (vrátane smerového čísla):

E-mail:

Rok Mesiac IČO

Údaje za spravodajskú jednotku 

Spravodajská jednotka doručí výkaz 
do 14. kalendárneho dňa                          
po sledovanom štvrťroku

M (MZ SR) 2-04   MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov.

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií.  vyplnením na webovom sídle

http://nczisk.sk
cez web aplikáciu ISZI

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ
MZDOVÉ PROSTRIEDKY A  ZAMESTNANCI 

V ZDRAVOTNÍCTVE
za ..... štvrťrok  2016

Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom posúdenia personálneho a mzdového

zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o
úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických pokynov a o jeho doručenie v stanovenom termíne
organizácii uvedenej na tomto formulári. Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu činnosť, alebo
nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte negatívny výkaz s písomným uvedením
dôvodu. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR.
Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01:
Mesiac - vypľňa sa kód 03 (v 1. štvrťroku), 06 (v 2. štvrťroku), 09 (v 3. štvrťroku) a 12 (v 4. štvrťroku).
IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.



        Zamestnanci (evidenčný počet) a mzdy (v EUR) 1. časť
            

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem a) Výber z číselníka: POVOLANIA zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov - príloha MP č. 1

"plat", je ním mzda podľa zákona č. 311/2001 Z.z.-Zákonník práce b) Výber z číselníka: POHLAVIE - príloha MP č. 2

1 2 3 4 5 6 7 ........ n ∑S1 až n

1

2

3

4

5

6

Paušálne náhrady podľa zákona č. 120/1993 Z.z. 7

Mzda za prácu nadčas (vrátane zvýšenia) 8

z toho za výkon práce v pracovnej pohotovosti 9

Mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

príplatok, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok 21

22

23

Ďalšia mzda 24

25

26

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska 27

28

29

30

Počet zamestnancov, ktorým bolo vyplatené odstupné 31

32

Počet zamestnancov, ktorým bolo vyplatené odchodné 33

Povinné príspevky na zákonné poistenie platené zamestnávateľom spolu 34

35

36

37

38

Počet odpracovaných hodín zamestnancami v práci nadčas 39

40

 na pracovisku 41

 mimo pracoviska 42

vo fyzických osobách 43

prepočítaný 44

          z toho s osobným platom (z r. 44) 45

46

47

48

49

63
1)

 r. 3 = r. 4 až 8 + r. 10 + r. 11 + r. 23 až 25 + r. 27 až 29

2) 
Odstupné, odchodné sa nezaratáva do r. 3  "do skutočne vyplatených miezd"

príplatok za zmennosť

Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie ("branná 

pohotovosť")

z toho 

s osobným platom

cudzí štátni príslušníci z krajín EHP a Švajčiarska

cudzí štátni príslušníci - ostatní

Priemerný evidenčný                                            

počet  zamestnancov

Počet odpracovaných hodín zamestnancami spolu

Doplatok mzdy (funkčného platu)

z toho na zákonné zdravotné poistenie

Osobný plat

Príplatky spolu (r.11 = r.12 až 22)

príplatok za riadenie a príplatok za zastupovanie

príplatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

výkonnostný príplatok

mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

kreditový príplatok

príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla

osobný príplatok, zvýšenie (pohyblivá časť) základnej zložky mzdy 

v

 

 

t

o

m

Zamestnanci spolu
Pohlavie 

b)

Povolanie 
a)

Počet hodín neaktívnej časti 

pracovnej pohotovosti 

z toho vo výkone práce v pracovnej pohotovosti

z toho na povinné doplnkové dôchodkové sporenie

Náhrady mzdy 

Skutočne vyplatené mzdy (vrátane refundácií)
1)

Plat podľa zákona č. 120/1993 Z.z.

Tarifný plat, dohodnutá pevná časť základnej zložky mzdy

príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Odstupné
2

z toho za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku 

Evidenčný počet  zamestnancov prepočítaný k poslednému dňu sledovaného štvrťroka

Odmeny spolu  

ostatné príplatky

Poznámka k údajom v r. 3 až 49 (r. 3 až 62 pre web aplikáciu)

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom spolu

Odchodné
2

4201.     

modul



Ukazovatele poskytované v rámci výstupných zostáv MZSR  (r.50 až 54)

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Ukazovatele (vo web aplikácii) pre overenie správnosti zadaných údajov           

(r. 50 až 62) - dopočítané položky

Kontrola na priemerný hodinový tarifný plat (osobný plat), priemernú 

dohodnutú pevnú časť základnej zložka mzdy

Kontrola na priemernú výšku odchodného na jedného zamestnanca

Priemerný tarifný plat, priemerná dohodnutá pevná časť základnej zložky 

mzdy

Priemerný osobný plat

Priemerná mzda bez náhrad za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo 

pracoviska, "brannej pohotovosti" a paušálnych náhrad

Priemerná mzda vrátane náhrad za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti 

mimo pracoviska, "brannej pohotovosti" a bez paušálnych náhrad

Kontrola na priemerný počet odpracovaných hodín - fond pracovného času 

(bez hodín v práci nadčas a bez hodín v neaktívnej časti pracovnej 

pohotovosti na pracovisku)

Orientačná kontrola na povinné príspevky na zákonné poistenie platené 

zamestnávateľom spolu (počet % z R3 - zo skutočne vyplatených platov, 

odstupného R30 a odchodného R32)

        z toho za výkon práce v pracovnej pohotovosti

Kontrola na priemernú hodinovú mzdu za prácu v neaktívnej časti pracovnej 

pohotovosti na pracovisku

Kontrola na priemernú hodinovú náhradu za neaktívnu časť pracovnej 

pohotovosti mimo pracoviska

Kontrola na priemernú výšku odstupného na jedného zamestnanca

Kontrola na priemernú hodinovú mzdu za prácu nadčas



         Zamestnanci (evidenčný počet) a mzdy (v EUR) 2. časť
            

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem a) Výber z číselníka: POVOLANIA zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov - príloha MP č. 1

"plat", je ním mzda podľa zákona č. 311/2001 Z.z.-Zákonník práce b) Výber z číselníka: POHLAVIE - príloha MP č. 2

1 2 3 4 5 6 7 ........ n ∑S1 až n

1

2

64

65

preradením zamestnanca zmenou povolania 66

návratom z výkonu verejných funkcií 67

nástupom zo škôl a učilíšť
3 68

návratom z materskej, rodičovskej dovolenky 69

70

nástupom zo štátnej služby v danej organizácii 71

72

oprava chybného vykazovania k poslednému dňu predchádzajúceho štvrťroka    73

74

preradením zamestnanca zmenou povolania 75

nástupom do výkonu verejných funkcií 76

nástupom na materskú, rodičovskú dovolenku 77

odchodom do dôchodku 78

79

80

81

odchodom do štátnej služby v danej organizácii 82

83

oprava chybného vykazovania k poslednému dňu predchádzajúceho štvrťroka    84

85

cudzí štátni príslušníci z krajín EHP a Švajčiarska 86

cudzí štátni príslušníci - ostatní 87

88

89

3)
 Prvý nástup do zamestnania

90

 s uzatvoreným hlavným pracovným pomerom na kratší pracovný čas

Zamestnanci spolu

delimitáciou, transformáciou, privatizáciou, zmenou zriaďovateľa po prechode 

kompetencií

delimitáciou, transformáciou, privatizáciou, zmenou zriaďovateľa po prechode 

kompetencií

z iných dôvodov

Pribudlo spolu (r. 66 až 73)

Ubudlo spolu (r. 75 až 84 )

Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu predchádzajúceho štvrťroka           

úmrtím

ukončením pracovného pomeru podľa § 63 ZP (organizačné a zdravotné dôvody)

Ukazovatele (vo web aplikácii) pre overenie správnosti zadaných údajov           

(r. 90) - dopočítaná položka

Kontrola na priemernú hodnotu skrátených úväzkov

Pohlavie 
b)

Povolanie 
a)

v

 

t

o

m

v

 

t

o

m

Poznámka k údajom v r. 64 až 88

z iných dôvodov

z

 

t

o

h

o

Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu sledovaného štvrťroka

4201.     

modul



Zamestnanci so zdravotným postihnutím 

a externí zamestnanci

a

1

2

3

4

8

4) 
Z modulu 4201. sa uvedú zamestnanci so zdravotným postihnutím a externí zamestnanci

5

6

7

Ostatné náklady a mimorozpočtové zdroje (v EUR)

a

1

2

5) 
Vyplatené mzdy a odmeny z mimorozpočtových zdrojov zamestnancom v pracovnom pomere musia byť započítané  v skutočne vyplatených mzdách v module 4201.

Dohody a zmluvy uzatvorené mimo pracovného pomeru

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kontrola na 

priemernú 

hodinovú mzdu

8

Ukazovateľ (vo web aplikácii) pre overenie 

správnosti zadaných údajov (s. 8) - dopočítaná 

položka

Mzdy a odmeny z mimorozpočtových zdrojov 

vyplatené zamestancom

7

mimo pracovného 

pomeru

v pracovnom                  

pomere
5

8 9

Zo stĺ. 6. príspevky                 

povinného poistenia 

platené 

zamestnávateľom 

spolu

Odmeny členom 

predstavenstiev a 

dozorných rád

5 6

Celkový počet 

dohôd, zmlúv v 

sledovanom                              

štvrťroku

Počet                        

odpracovaných                         

hodín

Sociálny fond

čerpanie

4

Dohody a zmluvy

Kontrola na priemernú hodinovú mzdu 

Náhrada príjmu                                   

pri dočasnej 

pracovnej 

neschopnosti

Zo stĺ. 3 počet                                    

dohôd, zmlúv 

realizovaných                               

v sledovanom 

štvrťroku prvý krát v 

rámci daného roka

Účel dohôd a zmlúv

I. r.
So zdravotným 

postihnutím
4

1

poskytovanie zdravotnej starostlivosti                                                                 

v rámci pracovnej pohotovosti

6

Poznámka k údajom                            

v stĺ. 3 až 7 (stĺ. 3 až 8 

pre web aplikáciu)

94

Zmluvy uzatvorené podľa 

Občianskeho zákonníka a 

Obchodného zákonníka

Dohody o pracovnej činnosti 

uzatvorené podľa ZP

iné činnosti

poskytovanie zdravotnej starostlivosti                                         

(bez pracovnej pohotovosti)

poskytovanie zdravotnej starostlivosti                                                                 

v rámci pracovnej pohotovosti

pedagogická činnosť

iné činnosti

poskytovanie zdravotnej starostlivosti                                         

(bez pracovnej pohotovosti)

Dohody o brigádnickej  práci študentov uzatvorené podľa ZP

poskytovanie zdravotnej starostlivosti                                         

(bez pracovnej pohotovosti)

pedagogická činnosť

poskytovanie zdravotnej starostlivosti                                                                 

v rámci pracovnej pohotovosti

pedagogická činnosť

iné činnosti

Dohody o vykonaní               

práce uzatvorené                      

podľa ZP

I. r.

321

Poznámka k údajom v r.1 až 4 (r. 1 až 7 pre web aplikáciu)

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k poslednému dňu 

sledovaného štvrťroka

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za sledovaný štvrťrok - prepočítaný

Počet odpracovaných hodín

Vyplatené mzdové prostriedky (v EUR)

Poznámka k údajom v r.1

Vyplatené prostriedky

Kontrola na priemerný počet odpracovaných hodín vrátane odpracovaných hodín 

za prácu nadčas a neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

3

Ukazovatele (vo web aplikácii) pre overenie správnosti zadaných 

údajov (r. 5 až 7) - dopočítané položky

Kontrola na priemernú mzdu

1 2

Odstupné                                 Odchodné                            I. r.

externí zamestnanci 

vykonávajúci  

pracovnú 

pohotovosť 

7

S uzatvoreným pracovným pomerom podľa 

§ 49 ZP                                                   

2 3

externí                             

pedagogickí 

zamestnanci 

Vyplatené               

odmeny                                   

(v EUR)

5

tvorba

Povinné príspevky 

na zákonné 

poistenie platené 

zamestnávateľom 

spolu (v EUR)

4204.     
modul

4202.     

modul

4203.

modul


