
    
 

 
 

Všeobecný lekár, Sociálna poisťovňa 
a uznávanie dočasnej pracovnej 

neschopnosti 
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Sociálna poisťovňa 

Sociálna poisťovňa 

• Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom na výkon 
sociálneho poistenia (upravuje zákon č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v z. n. p.) 

• Sociálne poistenie 
– Nemocenské poistenie 
– Dôchodkové poistenie 
– Úrazové poistenie 
– Garančné poistenie 
– Poistenie v nezamestnanosti 
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Sociálna poisťovňa 

Sociálna poisťovňa 

• Výkon sociálneho poistenia zahŕňa: 
– Výber poistného na sociálne poistenie 
– Poskytovanie dávok sociálneho poistenia v 

prípade poistnej udalosti (napr. nemocenské v 
prípade choroby alebo úrazu) 
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Sociálna poisťovňa 

Dočasná pracovná neschopnosť a  
 lekár 

• DPN – dočasná nespôsobilosť vykonávania doterajšej 
zárobkovej činnosti z dôvodu prechodného zhoršenia 
zdravotného stavu, ktorú uznáva ošetrujúci lekár 
(jedna z podmienok na vznik nároku na nemocenské 
v nemocenskom poistení) 

• Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný 
potvrdzovať DPN poistenca, potreby ošetrovania 
chorého člena rodiny, tehotenstva a materstva na 
tlačive určenom Sociálnou poisťovňou (§ 233 ods. 2 
písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z.) 
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Sociálna poisťovňa 

Dočasná pracovná neschopnosť  a Sociálna 
poisťovňa 

• V prípade potvrdenia DPN lekárom, Sociálna 
poisťovňa po splnení podmienok zo zákona č. 
461/2003 Z. z. poskytuje nemocenské 

• So zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov 
nemocenského poistenia zároveň vykonáva kontrolnú 
činnosť 
– Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu 

ošetrujúcim lekárom 
– Kontrolu dodržiavania liečebného režimu 
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Sociálna poisťovňa 

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu 

• KPSP pri DPN zahŕňa kontrolu 
– odbornej úrovne posudzovania spôsobilosti na prácu 

ošetrujúcim lekárom,  
– diagnostického a liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke 

dočasnej pracovnej neschopnosti,  

• KPSP vykonáva posudkový lekár najmenej raz za 4 
týždne DPN 

• KPSP sa vykonáva spravidla na pracovisku 
ošetrujúceho lekára.  
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Sociálna poisťovňa 

• Na vykonanie KPSP ošetrujúci lekár je povinný: 
– predložiť potvrdenie o DPN,  
– Predložiť zdravotnú dokumentáciu,  
– umožniť vykonanie kontroly v termíne určenom 

posudkovým lekárom,  
– predvolať posudzovanú fyzickú osobu na kontrolu, ak 

posudkový lekár neurčí inak,  
– doplniť vyšetrenia a zabezpečiť ústavné liečenie 

posudzovanej fyzickej osoby, ak o to písomne požiada 
posudkový lekár a ak tomu nebránia závažné dôvody,  

– prerokovať trvanie DPN, ak trvá dlhšie ako 21 dní,  
– prerokovať vývoj obnovy pracovnej schopnosti poistenca, 

ak DPN trvá dlhšie ako 26 resp. 52 týždňov,  
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Sociálna poisťovňa 

Sankcie 
 
 • § 239 Za porušenie povinností ustanovených v § 154 

ods. 3 a § 233 môže Sociálna poisťovňa 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uložiť 
pokutu až do 16 596, 96 eura.  

• § 237 Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 
plní povinnosti podľa tohto zákona, nesprávne 
potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, 
nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho 
sa dávka poskytla neprávom alebo vo vyššej sume 
ako patrila, je povinná nahradiť neprávom vyplatené 
sumy. 
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Sociálna poisťovňa 

Zneužívanie nemocenského poistenia 

• Účelové uzatvorenie pracovného pomeru za účelom 
čerpania nemocenských dávok 
 

• Využívanie dobrovoľného nemocenského poistenia 
 

• Účelové určenie dátumu vzniku dočasnej pracovnej 
neschopnosti (v závislosti od vznik nároku na dávku) 
 

• „Predĺženie dovolenky“, ochrana pred výpoveďou 
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Sociálna poisťovňa 

Štatistika výdavkov fondu nemocenského 
poistenia 

• výdavky z fondu nemocenského poistenia  
316 680 000 EUR – 2009 
338 470 000 EUR – 2010   
381 442 000 EUR – 2011  
 
Všeobecný lekár má pri svojej kompetencii významnú 
zodpovednosť a priamy dosah na vynakladanie 
prostriedkov na nemocenské poistenie 
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Sociálna poisťovňa 

Všeobecný lekár – pacient – Sociálna poisťovňa 

• Záujmom Sociálnej poisťovne nie je „šetrenie“ 
prostriedkov fondu nemocenského poistenia na úkor 
občanov, ale účelné a spravodlivé prerozdelenie. To 
znamená adresnosť vyplatených dávok pre tých, ktorí 
ich naozaj potrebujú v dôsledku objektívnej životnej 
situácie.  

• „Zdravý nemocný“ okráda ostatných pacientov 
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Sociálna poisťovňa 

Všeobecný lekár – pacient – Sociálna poisťovňa 

 
• Sociálna poisťovňa a všeobecný lekár nie súperi, ale 

partneri, ktorých spoločným cieľom je korektný a 
objektívny prístup k pacientom a teda aj ich 
spokojnosť  
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Sociálna poisťovňa 

Ďakujem za pozornosť 
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