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Výhodyazűavyprefyzickeosobysƛažkýmzdravotným
ý
postihnutím
Zdravotné postihnutie jednotlivca sa spoloēnosƛ snaží kompenzovaƛ urēitým
balíkomvýhodazliav.

Službysúvisiacesposkytovanímzdravotnejstarostlivosti
x Od úhrady za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s
vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom
poukazejeoslobodenýpoistenec,ktorýjedržiteűompreukazuobēanas
ƛažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky
preukáže, že má Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny priznaný
peŸažnýpríspevoknakompenzáciuzvýšenýchvýdavkovnazaobstaranie
pomôcky,
x Od úhrady za dopravu je oslobodený poistenec s ƛažkým zdravotným
postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným
motorovýmvozidlom.
Zdravotnépoistenie
Sadzbapoistnéhonazdravotnépoistenieje
x pre zamestnanca so zdravotným postihnutím Ͳ 2 % z vymeriavacieho
základu,
x presamostatnezárobkovoēinnúosobu(ěalejlen"SZO")sozdravotným
postihnutímͲ7%zvymeriavaciehozákladu,
x pre zamestnávateűa, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným
postihnutímͲ5%zvymeriavaciehozákladu,
x pre dobrovoűne nezamestnanú osobu, ak ide o osobu so zdravotným
postihnutímͲ7%zvymeriavaciehozákladu.
Dane
Správca dane (obec) môže ustanoviƛ zníženie dane alebo oslobodiƛ od dane zo
staviebalebooddanezbytov
x stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb s ƛažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteűov preukazu fyzickej osoby s
ƛažkýmzdravotnýmpostihnutím,alebodržiteűovpreukazufyzickejosoby
sƛažkýmzdravotnýmpostihnutímspotrebousprievodcu,
x garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo
vlastníctve fyzických osôb s ƛažkým zdravotným postihnutím, alebo
držiteűov preukazu fyzickej osoby s ƛažkým zdravotným postihnutím,
alebo držiteűov preukazu fyzickej osoby s ƛažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používanénaichdopravu.
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Poplatky
OdpoplatkujezapredŰženieplatnostipreukazuosobitnéhooznaēeniavozidla
pre ƛažko zdravotne alebo ƛažko pohybovo postihnutú fyzickú osobu odkázanú
naindividuálnuprepravutátofyzickáosobaoslobodená.
Tiežjepreobēanasƛažkýmzdravotnýmpostihnutímadržiteűapreukazufyzickej
osoby s ƛažkým zdravotným postihnutím, oslobodené od poplatku vydanie
rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom, ktoré je ináē
spoplatŸovanésumou9,50€.
Odpoplatkuzavydaniestavebnéhopovolenianazmenystaviebnabývaniesú
oslobodeníobēaniasƛažkýmzdravotnýmpostihnutím,držiteliapreukazufyzickej
osoby s ƛažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu fyzickej osoby s
ƛažkýmzdravotnýmpostihnutímsosprievodcom.
Fyzickéosobysƛažkým zdravotnýmpostihnutímsúodpovinnostiplatiƛúhradu
za služby verejnosti (koncesionárske poplatky)  poskytované STV a SRo
oslobodené.
Cestovanie

CestovanieŽSR
Cestujúcim, ktorí sú držiteűmi preukazu  fyzickej osoby s ƛažkým zdravotným
postihnutím,poskytujúŽSRzűavu50%zobyēajnéhocestovnéhov2.vozŸovej
triedevlakovosobnejdopravy.Držiteűpreukazusēervenýmpruhommánárokaj
na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom
vozni.
Cestovanieautobusom
Pri cestovaní autobusovou dopravou sú zdravotne postihnutým obēanom, po
preukázaní sa preukazom fyzickej osoby s ƛažkým zdravotným postihnutím, u
väēšiny dopravcov poskytované zűavy z cestovného. Takéto zűavy a prípadne aj
úplnéoslobodeniasavzƛahujúaj nasprievodcupostihnutejosobyavodiaceho
psa. Konkrétne podmienky a výšky zliav sú uverejnené v tarifách jednotlivých
dopravcov.
MHD
Na všetkých linkách MHD v niektorých mestách (napr. Bratislava, Košice) sa
bezplatne prepravujú držitelia preukazu fyzickej osoby s ƛažkým zdravotným
postihnutímvrátaneinvalidnéhovozíka,sprievodcualebovodiacehopsa.
Cestovanieautom
Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaűnic, ciest pre motorové vozidlá a
ciestI.triedysaneplatíprimotorovýchvozidlách,naktorésaobēanovisƛažkým
zdravotným postihnutím poskytuje peŸažný príspevok na zvýšené výdavky
súvisiacesozabezpeēenímprevádzkyosobnéhomotorovéhovozidla.
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Lacnejšie telefonovanie pre držiteűov preukazu fyzickej osoby s ƛažkým
zdravotnýmpostihnutímsosprievodcom.

Držitelia preukazu fyzickej osoby s ƛažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom vsúvislosti stelekomunikaēným zákonom sú oslobodení, resp.
neplatia mesaēný poplatok za stanicu, resp. paušálny poplatok za telefónny
aparát.Platialenzaskutoēneprevolanéhovory.

Niektorí prevádzkovatelia kultúrnych zariadení aposkytovatelia služieb ( napr.
vknižnici,naplavárni,iné)poskytujúzűavy,oktoréjevšakpotrebnéinformovaƛ
sa priamo unich. Väēšinou sa jedná ozűavy na vstupenky do kín, kúpaliská, do
divadla,zaēlenskýpoplatokvknižniciach.
Navýhodyazűavy,ktoréposkytujepríslušnýobecnýúradalebomestskýúradje
potrebnésainformovaƛpriamonapríslušnomobecnomalebomestskomúrade
podűamiestatrvaléhopobytuobēanasƛažkýmzdravotnýmpostihnutím.


Oddelenieposudkovýchēinnostínaúradochpráce,sociálnych
vecíarodiny

Súēinnosƛou od 01.01.2009 je platný zákon ē. 447/2008 Z.z. opeŸažných
príspevkoch na kompenzáciu ƛažkého zdravotného postihnutia aozmene
adoplnení niektorých zákonov, vzmysle ktorého oddelenie posudkových
ēinností postupuje pri posudzovaní sociálnych dôsledkov ƛažkého zdravotného
postihnutia.

Zákonupravuje:
1. právne vzƛahy pri poskytovaní peŸažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnychdôsledkovƛažkéhozdravotnéhopostihnutia,
2. právne vzƛahy pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby sƛažkým
zdravotným postihnutím aparkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so
zdravotnýmpostihnutím.
eažkézdravotnépostihnutiejezdravotnépostihnutiesmieroufunkēnejporuchy
najmenej50%.
Funkēná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností
alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý zhűadiska predpokladaného
vývojazdravotnéhopostihnutiabudetrvaƛdlhšieako12mesiacov.

I.  Posudková ēinnosƛ na úēely kompenzácie, preukazu a parkovacieho
preukazuje:
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A. lekárskaposudkováēinnosƛ:
- hodnotí na základe lekárskeho nálezu spravidla nie staršieho ako 6
mesiacov zdravotný stav, jeho zmeny aporuchy, ktoré  podmieŸujú
zdravotnépostihnutiefyzickejosoby,
- posudzuje fyzickú schopnosƛ apsychickú schopnosƛ fyzickej osoby
vykonávaƛopatrovanie,
- posudzuje fyzickú schopnosƛ apsychickú schopnosƛ fyzickej osoby
sƛažkýmzdravotnýmpostihnutímudeliƛpísomnýsúhlas,
- výsledkom lekárskej posudkovej ēinnosti je lekársky posudok, ktorý
obsahuje:
a) mierufunkēnejporuchy,
b) vyjadrenie, že ide ofyzickú osobu sƛažkým zdravotným
postihnutím,
c) termínopätovnéhoposúdeniazdravotnéhostavu,
d) posúdenie sociálnych dôsledkov voblastiach kompenzácií
aposúdenie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby
sƛažkýmzdravotnýmpostihnutím,

B. sociálnaposudkováēinnosƛ:
- výsledkom sociálnej posudkovej ēinnosti je posudkový záver, ktorý
obsahuje:
1. sociálne dôsledky ƛažkého zdravotného postihnutia, ktoré má fyzická osoba
vdôsledku ƛažkého zdravotného postihnutia vporovnaní sfyzickou osobou bez
zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia aza rovnakých podmienok,
aktoré nie je schopná zdôvodu ƛažkého zdravotného postihnutia prekonaƛ
sama:
a. voblastimobilityaorientácie–úēelomkompenzáciejeuűahēiƛ
prístup kveciam osobnej potreby, prístup kstavbám, uűahēenie
orientácieapremiestŸovania,
b. voblastikomunikácie–úēelomkompenzáciejeumožniƛstykso
spoloēenskýmprostredímaprístupkinformáciám,
c. voblasti zvýšených výdavkov – úēelom kompenzácie je
zmierneniedôsledkovzvýšenýchvýdavkovna:
o diétnestravovanie,
o hygienualeboopotrebovaniešatstva,bielizne,obuvia
bytovéhozariadenia,
o prevádzkuosobnéhomotorovéhovozidla,
o starostlivosƛopsasošpeciálnymvýcvikom,
d. voblasti sebaobsluhy – úēelom kompenzácie je pomoc pri
úkonochsebaobsluhy,
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2. návrh kompenzácií sociálnych dôsledkov eZP vjednotlivých oblastiach
posudzovaniazaúēelomzmierneniaaleboprekonaniasociálnychdôsledkoveZP
formoupeŸažnýchpríspevkovnakompenzáciu:
x peŸažnýpríspevoknaosobnúasistenciu,
x peŸažnýpríspevoknakúpupomôcky,
x peŸažnýpríspevoknavýcvikpoužívaniapomôcky,
x peŸažnýpríspevoknaúpravupomôcky,
x peŸažnýpríspevoknaopravupomôcky,
x peŸažnýpríspevoknakúpuzdvíhaciehozariadenia–zdvíhacie
zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková
plošina, zvislá schodisková plošina, výƛah, stropné zdvíhacie
zariadenie,
x peŸažnýpríspevoknakúpuosobnéhomotorovéhovozidla,
x peŸažnýpríspevoknaúpravuosobnéhomotorovéhovozidla,
x peŸažnýpríspevoknaprepravu,
x peŸažnýpríspevoknaúpravubytu,
x peŸažnýpríspevoknaúpravurodinnéhodomu,
x peŸažnýpríspevoknaúpravugaráže,
x peŸažnýpríspevoknakompenzáciuzvýšenýchvýdavkov:
o nadiétnestravovanie,
o súvisiacich
 shygienou alebo sopotrebovaním šatstva,
bielizne,obuviabytovéhozariadenia,
 so zabezpeēením prevádzky osobného
motorovéhovozidla,
 so starostlivosƛou opsa so špeciálnym
výcvikom,
x peŸažnýpríspevoknaopatrovanie

Na základe lekárskeho posudku ana základe posudkového záveru oddelenie
posudkovýchēinnostívypracúva:
1. komplexnýposudoknaúēelykompenzácie,ktorýobsahuje:
o mierufunkēnejporuchy,
o vyjadrenie, že ide ofyzickú osobu sƛažkým zdravotným
postihnutím,
o sociálne dôsledky ƛažkého zdravotného postihnutia vovšetkých
oblastiachkompenzácie,
o návrhdruhupeŸažnéhopríspevkunakompenzáciu,
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o
o

o

vyjadrenie,ēifyzickáosobasƛažkýmzdravotnýmpostihnutímje
odkázanánasprievodcu,
vyjadrenie,ēifyzickáosobasƛažkýmzdravotnýmpostihnutímje
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlomaleboēimápraktickúaleboúplnúslepotuobochoēí,
termínopätovnéhoposúdeniazdravotnéhostavu,


2. posudoknaúēelyzákonaoslužbáchzamestnanosti:
je vypracúvaný na podnet odboru služieb zamestnanosti – oddelenia
informaēnoͲporadenských asprostredkovateűských služieb, oddelenia služieb
zamestnateűnosti aoddelenia služieb zamestnávateűom na úēely posudzovania
zdravotnejspôsobilostiuchádzaēaozamestnanie
obsahuje:
o posudzovanie možnosti zaradenia uchádzaēa ozamestnanie do
vhodného zamestnania vzhűadom na jeho zdravotný stav,  ak
odmietol prijaƛ vhodné zamestnanie zdôvodu, že nezohűadŸuje
jehozdravotnýstav,
o posudzovanie možnosti úēasti na programe aktívnych opatrení
na trhu práce ana aktivaēnej ēinnosti vzhűadom na zdravotný
stav,
o posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov na
skonēenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej
zárobkovej ēinnosti zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol
poskytnutýpríspevok,

3. posudoknaúēelyštátnychsociálnychdávok:
jevypracúvanýnapodnetoddeleniaštátnychsociálnychdávok,

obsahuje:

o poskytovanie rodiēovského príspevku do 6. roku veku dieƛaƛa
zdôvodudlhodobonepriaznivéhozdravotnéhostavudieƛaƛa,
o neschopnosƛ pripravovaƛ sa na budúce povolanie avykonávaƛ
zárobkovú ēinnosƛ – poskytovanie prídavkov na dieƛa od
skonēeniapovinnejškolskejdochádzkydo18.rokuveku.
Za dieƛa  sdlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom sa považuje dieƛa,
ktoréhochorobaalebostavpodűapoznatkovlekárskejvedytrvajúviacako12po
sebenasledujúcichmesiacovalebojepredpoklad,žebudútrvaƛviacako12po
sebenasledujúcichmesiacovazároveŸvyžadujúosobitnústarostlivosƛ.
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alšieēinnostioddeleniaposudkovýchēinností:
a) vyhotovenie preukazov fyzických osôb sƛažkým zdravotným
postihnutí,
b) vyhotovenie preukazov fyzických osôb sƛažkým zdravotným
postihnutísosprievodcom,
c) vyhotovenie parkovacích preukazov pre fyzické osoby sƛažkým
zdravotnýmpostihnutím,
d) vydávaniepotvrdení,ktoréobsahujevyjadrenie,ēifyzickáosoba
je fyzicky schopná apsychicky schopná vykonávaƛ opatrovanie,
alebo ēi fyzická osoba sƛažkým zdravotným postihnutím je
schopnáudeliƛpísomnýsúhlas,
e) úhrada zdravotných výkonov poskytovateűovi zdravotnej
starostlivosti na úēely zákona opeŸažných príspevkoch na
kompenzáciuƛažkéhozdravotnéhopostihnutia,
f) kontrola dodržiavania lieēebného režimu doēasne pracovne
neschopnýchuchádzaēovozamestnanie,
g) vykonávanieterénnejsociálnejpráce,
h) poskytovanie fyzickým osobám sociálne poradenstvo
vo
veciach
kompenzácie,
preukazu
aporadenstvo
aparkovaciehopreukazu.


Rozhodovaciaēinnosƛoddeleniaposudkovýchēinností:

1.rozhodovanieopreukazefyzickejosobysƛažkýmzdravotnýmpostihnutím,
2. rozhodovanie opreukaze fyzickej osoby sƛažkým zdravotným postihnutím
sosprievodcom,
3.rozhodovanieoparkovacompreukaze.
Konanie
O preukaze, jeho odŸatí a o povinnosti vrátiƛ preukaz rozhoduje príslušný úrad
práce,sociálnychvecíarodiny.Toistéplatíajpreparkovacípreukaz.
Konanie o preukaze a konanie o parkovacom preukaze sa zaēína na základe
písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo rodiēa maloletého dieƛaƛa alebo fyzickej
osoby,ktorámádieƛazverenédoosobnejstarostlivostinazákladerozhodnutia
súdu.

Tátožiadosƛmusíobsahovaƛ:
x meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o preukaz alebo o
parkovacípreukaz,
x dátumjejnarodenia,
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adresujejtrvaléhopobytualeboprechodnéhopobytu,
dokladotom,žeideoobēanaSRstrvalýmaleboprechodnýmpobytom
vSR,prípadecudzinca,ktorýspŰŸastanovenépodmienky,
x jejrodnéēíslo,akjepridelené,
x lekárskynález.
Podkladom na rozhodnutie o preukaze je lekársky posudok, podkladom na
rozhodnutie o parkovacom preukaze je komplexný posudok alebo posudok na
úēelyparkovaciehopreukazu.
Príslušný orgán rozhodne o odŸatí preukazu alebo parkovacieho preukazu a o
povinnosti vrátiƛ ho, ak sa zistí, že sa vyhotovil neprávom, ak sa zmenia
skutoēnosti rozhodujúce na trvanie nároku alebo fyzická osoba s ƛažkým
zdravotným postihnutím sa na písomnú výzvu príslušného orgánu nepodrobí
vyšetreniu, posúdeniu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu a bola
natentodôsledokvovýzvepísomneupozornená.Fyzickáosobajepovinnávrátiƛ
preukaz alebo parkovací preukaz do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutiaojehoodŸatí.

Praktickárada:
Od1.1.2009sapreukazyvydávajúpodűazákonaē.447/2008Z.z.opeŸažných
príspevkoch na kompenzáciu ƛažkého zdravotného postihnutia aozmene
adoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.

Preukazy obēana s ƛažkým zdravotným postihnutím vydané do 31.12.2008
zostávajú platné, kým fyzickej osobe sƛažkým zdravotným postihnutím nebude
vydanýnovýpreukaz,najneskôrvšakdo31.decembra2013.

Osobitné oznaēenia vozidla prepravujúceho ƛažko zdravotne postihnutú osobu
alebo ƛažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu
vydané do 31.12.2008 zostávajú platné, kým fyzickej osobe so zdravotným
postihnutím nebude vydaný nový parkovací preukaz, najneskôr však do 31.
decembra2012.
Preukazfyzickejosobysƛažkýmzdravotnýmpostihnutím

Fyzickéosobysƛažkýmzdravotnýmpostihnutímmajúnároknarozliēnézűavya
výhody, ktorý preukazujú predložením preukazu fyzickej osoby s ƛažkým
zdravotnýmpostihnutím.Tensaosobevydá,akzprávoplatnéhorozhodnutiao
peŸažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o
preukazevyplýva,žeideofyzickúosobusƛažkýmzdravotnýmpostihnutím.


x
x
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Tentopreukazobsahuje:
x názovpríslušnéhoorgánu,ktorýpreukazvyhotovil,
x evidenēnéēíslopreukazu,
x fotografiudržiteűapreukazu,
x meno,priezvisko,titul,dátumnarodeniadržiteűapreukazuaadresujeho
trvaléhopobytualeboprechodnéhopobytu,
x podpisdržiteűapreukazu,akjeschopnýsapodpísaƛ,
x miestoadátumvyhotoveniapreukazu,
x odtlaēokúradnejpeēiatkyorgánupríslušnéhonavyhotoveniepreukazua
podpisoprávnenéhozamestnancatohtoorgánu,
x poznámku,vktorejsauvedienázovpreukazuvanglickomjazykuslovami
"CARD OF PERSON WITH DISABILITIES"; pri fyzickej osobe s ƛažkým
zdravotnýmpostihnutímspraktickouslepotoualeboúplnouslepotousa
uvedú aj slová "nevidiaci Ͳ blind" a pri nepoēujúcej fyzickej osobe s
ƛažkýmzdravotnýmpostihnutímsauvedúajslová"nepoēujúciͲdeaf",
x ochranné prvky, ktorými sú vodotlaē, hologram a zaliatie preukazu do
fólie,
x pouēenie.

Preosoby,ktorésúodkázanénasprievodcu,existujeosobitnýpreukazfyzickej
osoby s ƛažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý sa oznaēuje
ēervenouēiarou.
Fyzickáosobasƛažkýmzdravotnýmpostihnutímjeodkázanánasprievodcu,ak
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym
výcvikomprizabezpeēovanípohybu,orientácieakomunikáciesospoloēenským
prostredím,atonajskôroddovƍšeniatretiehorokuvekutejtoosoby.


Parkovacípreukazfyzickejosobysƛažkýmzdravotnýmpostihnutím

Fyzickej osobe s ƛažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podűa posudku
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má
praktickú alebo úplnú slepotu oboch oēí, vyhotoví príslušný orgán parkovací
preukaznazákladeprávoplatnéhorozhodnutiaoparkovacompreukaze.

Fyzická osoba s ƛažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom
základesostatnýmiosobamiaprirešpektovaníjejprirodzenejdôstojnosti:
x premiestniƛ sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k
prostriedkuželezniēnejdopravyaspäƛ,
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x

x

nastupovaƛ do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do
prostriedku železniēnej dopravy, udržaƛ sa v Ÿom poēas jazdy a
vystupovaƛ z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku
železniēnejdopravyalebo
zvládnuƛ z dôvodu ƛažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo
vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železniēnej
dopravynajmäzdôvoduporuchysprávaniapriduševnýchochoreniach,
vertebrobasilárnej insuficiencie s ƛažkými závratmi, straty dvoch
konēatín, kardiopulmonálnej nedostatoēnosti ƛažkého stupŸa alebo
ƛažkejporuchysfinkterov.


Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s
ƛažkýmzdravotnýmpostihnutímnezaniknenároknaparkovacípreukaz.
Parkovací preukaz je potrebné umiestniƛ v prednej ēasti vozidla tak, aby bola
prednáēasƛparkovaciehopreukazujasneviditeűnánaúēelykontroly.

Parkovací preukaz sa smie na vozidle používaƛ len v súvislosti s prepravou
osoby, ktorá je jeho držiteűom. Ak sa vozidlo práve nepoužíva na tento úēel,
vodiējepovinnýparkovacípreukazodstrániƛ.

Vodiē vozidla s parkovacím preukazom môže stáƛ na mieste vyhradenom pre
vozidlá prepravujúce osoby s ƛažkým zdravotným postihnutím a nemusí po
nevyhnutne potrebný ēas dodržiavaƛ zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže
vodiē takéhoto vozidla vchádzaƛ aj tam, kde je dopravnou znaēkou vjazd
povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny, pritom však
nesmieohroziƛbezpeēnosƛcestnejpremávky.

Zdroj:Ministerstvopráce,sociálnychvecíarodinySlovenskejrepubliky
http://www.employment.gov.sk


Akýjerozdielmedzievidenēnýmlistomdôchodkového
poisteniaazápoētovýmlistom

Zákon ē.461/2003Z.z. osociálnom poistení vznení neskorších
predpisov ukladá zamestnávateűom povinnosti v sociálnom poistení za
zamestnancov, ktorí sú knim vpracovnom pomere alebo vinom právnom
vzƛahu. Voblasti dôchodkového poistenia, ako jedného zdruhov sociálneho
poistenia,ideopovinnosƛ

viesƛosvojichzamestnancochevidenciunaúēelysociálnehopoisteniaa
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predložiƛtútoevidenciupoboēkeSociálnejpoisƛovne,atovlehote
o
dotrochdníoduplatnenianárokunadávkualebo
o
do troch dní od skonēenia pracovného pomeru alebo iného
právneho vzƛahu kzamestnávateűovi [§231 ods.1 písm.j) zákona
ē.461/2003Z.z.].

Tieto povinnosti je zamestnávateű povinný podűa §231 ods.2 zákona
ē.461/2003Z.z. vznení neskorších predpisov plniƛ na tlaēivách alebo inou
formou, ktorých obsah aspôsob zasielania urēí Sociálna poisƛovŸa, priēom
tlaēivom, na ktorom sa vedie apredkladá evidencia na úēely dôchodkového
poistenia,jeod1.januára2004evidenēnýlistdôchodkovéhopoistenia.

Evidenēný list dôchodkového poistenia je zamestnávateű povinný
vyhotoviƛ pre všetkých zamestnancov (poistencov) aslúži na preukázanie
skutoēností rozhodujúcich na posúdenie nároku na dôchodok aurēenie jeho
sumy, prípadne na úēely urēenia sumy zvýšenia vyplácaného dôchodku. Ide
najmäopreukázanie
¾ obdobiadôchodkovéhopoistenia,
¾ dosiahnutýchvymeriavacíchzákladov,
¾ kalendárnychdnívylúēenýchdôb.

Po vyplnení jednotlivých rubrík evidenēného listu dôchodkového
poistenia je zamestnávateű povinný hopredložiƛ príslušnej poboēke Sociálnej
poisƛovne, vpôsobnosti ktorej sa nachádza útvar zamestnávateűa, ktorý vedie
evidenciumiezd,dotrochdníod
i uplatnenianárokunadôchodkovúdávkualebo
i skonēeniapracovnoprávnehovzƛahu.
Zamestnávateű je povinný podűa §75 ods.2 zákona ē.311/2001Z.z.
Zákonníkprácevzneníneskoršíchpredpisovvydaƛzamestnancovipotvrdenie o
zamestnaní (ěalej len „zápoētový list“), ktoré je základným dokladom
zamestnanca otom, že skutoēne uzamestnávateűa pracoval, akú dobu aaké
nárokymuzpracovnéhopomeruvyplynuliaslúžiakopotvrdeniepreukazujúce
poēet odpracovaných rokov, ato najmä na úēely posúdenia nároku na
dovolenku,prípadnesanímpreukazujeukonēeniepracovnéhopomeru,doēasná
práceneschopnosƛ, druh vykonávanej práce, zrážky zo mzdy apod.
Zamestnávateűzápoētovýlistvydávapriamosvojimzamestnancompriskonēení
pracovnéhopomeru,aknie,zamestnanecbysihomalpriskonēenízamestnania
od svojho zamestnávateűa vyžiadaƛ aodložiƛ pre potreby budúceho
zamestnávateűa.
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Ztoho vyplýva, že zatiaű ēo zápoētový list slúži najmä pre potreby
zamestnávateűov, evidenēným listom dôchodkového poistenia sa preukazujú
skutoēnosti slúžiace výluēne Sociálnej poisƛovni na posúdenie nároku na
dôchodokaurēeniejehosumyalebonaurēeniesumyzvýšeniadôchodku.
Zápoētový list nemôže na úēely dôchodkového poistenia plne nahradiƛ
evidenēný list dôchodkového poistenia, pretože obsahuje len údaje otrvaní
pracovného pomeru, nie však údaje oobdobí dôchodkového poistenia,
vymeriavacích základoch avylúēených dobách, teda údaje, ktoré sú
najdôležitejšie vdávkovom dôchodkovom konaní. Ak však nie je možné pri
odchode poistenca do dôchodku preukázaƛ dobu poistenia(zamestnania)
obvyklým spôsobom (evidenēný list dôchodkového poistenia,evidenēný list
dôchodkového zabezpeēenia, potvrdenie zamestnávateűa odobe zamestnania
vyhotovené na tento úēel), môže zápoētový list slúžiƛ ako podporný dôkazný
prostriedoknajejpreukázanie.


Potvrdzovaniepráceneschopnosti–dôležitáprávomocvrukáchlekárov

Doēasná pracovná neschopnosƛ je významným inštitútom vprávnom
poriadku Slovenskej republiky. UplatŸuje sa vsúvislosti s ochranou obēanov
vprípade prechodného zhoršenia zdravotného stavu, vdôsledku ktorého je
fyzickáosobadoēasnenespôsobilávykonávaƛdoterajšiuzárobkovúēinnosƛ.

Okrem osobitného postavenia, ktoré uznanie doēasnej pracovnej
neschopnosti poskytuje dotknutej osobe vpracovnoprávnych vzƛahoch, ēi
službáchzamestnanosti,dôležitúúlohuzohrávanajmävsociálnejoblasti,atopri
zabezpeēovaní náhrady príjmu zo zárobkovej ēinnosti vprípade jeho straty zo
zdravotnýchdôvodov.
Potvrdzovanie doēasnej pracovnej neschopnosti patrí do kompetencie
lekárov, poskytujúcich zdravotnú starostlivosƛ, sktorými má posudzovaná
osoba uzatvorenú dohodu oposkytovaní zdravotnej starostlivosti. Vzmysle §
233 ods. 2 písm. d) zákona ē. 461/2003 Z. z. osociálnom poistení (ěalej len
„zákon osociálnom poistení“), doēasnú pracovnú neschopnosƛ potvrdzuje
poskytovateűzdravotnejstarostlivostinatlaēiveurēenomSociálnoupoisƛovŸou.
Týmto tlaēivom je Potvrdenie odoēasnej pracovnej neschopnosti, ktorým
práceneschopná osoba, ako aj poskytovateű zdravotnej starostlivosti na úēely
sociálnehopoisteniapreukazujújejuznanieSociálnejpoisƛovni.

Uznaniedoēasnejpracovnejneschopnostijepodűazákonaosociálnom
poisteníjednouzpodmienoknavzniknárokunanemocenské,ktoréposkytuje
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poistencom Sociálna poisƛovŸa zo systému nemocenského poistenia. To
znamená, že lekári svojimi rozhodnutiami vo veci doēasnej pracovnej
neschopnosti majúpriamy dosah na vynakladanie prostriedkov Sociálnej
poisƛovnenanemocensképoistenie.
Úēelnosƛvynakladaniaprostriedkovnanemocensképoisteniejejedným
zo základných princípov výkonu sociálneho poistenia. Sociálna poisƛovŸa na
základe zákona osociálnom poistení vykonáva voblasti doēasnej pracovnej
neschopnosti poistencov kontrolnú ēinnosƛ zahrŸujúcu kontrolu posudzovania
spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom akontrolu dodržiavania lieēebného
režimu doēasne práceneschopného poistenca. Okrem toho dlhodobo aktívne
sledujeaanalyzujevývojdoēasnejpracovnejneschopnostiajejukazovateűov.
Zdlhodobéhosledovaniavývojadoēasnejpracovnejneschopnosti
vyplýva,žetentoukazovateűjevýznamneovplyvniteűnýajspoloēenskými
udalosƛamialegislatívnymizmenami.Akopríkladmožnouviesƛlegislatívne
zmenyvoblastidobrovoűnéhonemocenskéhopoistenia,oktorýchmédiá
informovališirokúverejnosƛužodzaēiatkuroka2012.Vzmyslenovejprávnej
úpravyod1.februára2012jemožnédobrovoűnénemocensképoistenielenv
rámcikomplexnéhosociálnehopoistenianavšetkysociálneudalostikryté
sociálnympoistením(choroba,staroba,smrƛanezamestnanosƛ),tedavrátane
dobrovoűnéhodôchodkovéhopoisteniaadobrovoűnéhopoistenia
vnezamestnanosti.Dobrovoűnénemocensképoisteniepodűaprávnejúpravy
úēinnejdo31.januára2012voväēšineprípadovzaniklozozákona1.februára
2012.Užodjanuára2012bolovukazovateűochdoēasnejpracovnejneschopnosti
zaznamenanévýznamnézvýšenienovohlásenýchdoēasnýchpracovných
neschopnostípráveztohtodruhupoistenia.Jezrejmé,žetentostavnenastal
objektívnevdôsledkunáhlehozhoršeniazdravotnéhostavupoistencov,ale
právevdôsledkulegislatívnejzmeny,kedysadobrovoűnenemocenskypoistené
osobysnažilivyužiƛpoberanienemocenskejdávkyz„výhodnejšieho“poistenia
eštepredjehozánikomzozákona,resp.pojehozánikuvochrannejlehote.
Zdroj:SociálnapoisƛovŸaústredieͲBratislava
http://www.socpoist.sk/
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