Práceneschopnosť,
nemocenské
a liečebný režim
Ste chorý a lekár
vás uznal za
práceneschopného?

Neviete, či máte
nárok na peňažnú
dávku zo Sociálnej
poisťovne a kde
treba začať s jej
vybavovaním?

Nepoznáte vaše
povinnosti a práva ako
pacienta a poistenca
Sociálnej poisťovne?

Ponúkame vám krátkeho sprievodcu,
ktorý vám pomôže nájsť odpovede
na vaše otázky a vysvetlí,
čo a kedy musíte urobiť.

NEMOCENSKÉ
O vzniku a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) rozhoduje ošetrujúci lekár. Ak vás uzná za dočasne práceneschopného, máte nárok na peňažnú dávku zo Sociálnej poisťovne, ktorá sa nazýva nemocenské.

Kedy môžem dostať nemocenské?
Nemocenské môže dostať zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Základnou požiadavkou je, aby boli nemocensky poistení. Okrem toho
musia spĺňať tieto podmienky:
Zamestnanec nesmie mať počas dočasnej PN príjem, ktorý sa považuje
za vymeriavací základ na platenie nemocenského poistného. Nárok na
nemocenské má od jedenásteho dňa PN. Počas prvých desiatich dní PN
má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca zamestnávateľ. Ak zamestnancovi vznikne nárok na nemocenské z ochrannej
lehoty, od prvého dňa PN mu ho vypláca Sociálna poisťovňa. Zamestnanec má nárok na nemocenské aj vtedy, ak ho zamestnávateľ prihlásil na
nemocenské poistenie, avšak poistné za neho neodvádza.
Samostatne zárobkovo činná osoba musí mať včas a riadne zaplatené
poistné na nemocenské poistenie (najviac za obdobie posledných 10 rokov). Nárok na nemocenské má od prvého dňa PN.
Dobrovoľne poistená osoba musí mať okrem včas a riadne zaplateného poistného (najviac za obdobie posledných 10 rokov) splnenú aj podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch
pred vznikom dočasnej PN. Nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne má od prvého dňa PN.
Po zániku nemocenského poistenia môže vzniknúť nárok na nemocenské
len vtedy, ak sa na práceneschopného vzťahuje ochranná lehota alebo mu
v tom čase už trvá nárok na výplatu nemocenskej dávky.

Kde a ako si nemocenské vybavím?
Ak vás ošetrujúci lekár uzná za práceneschopného, potvrdí to na päťdielnom tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti:
Diel I je legitimácia práceneschopného, ktorú si dobre uschovajte.
Diely II a II a sú žiadosťou o nemocenské. Zamestnanec ich odovzdá
zamestnávateľovi. Ak dočasná PN zamestnanca trvá viac ako desať kalendárnych dní, zamestnávateľ je povinný postúpiť príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne potvrdený diel II tlačiva najneskôr do troch dní po
desiatom dni trvania dočasnej PN. Spolu s týmto tlačivom zamestnávateľ
predloží pobočke Sociálnej poisťovne aj vyplnené tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú
dávku, v ktorom uvedie všetky skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na nemocenské.
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Zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na nemocenské z ochrannej lehoty, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba
odovzdávajú žiadosť o nemocenské (diel II) ihneď po tom, ako ju vystaví
ošetrujúci lekár, priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Nezabudnite ho vyplniť a podpísať vyhlásenie poistenca na druhej strane
tlačiva. Je vo vašom vlastnom záujme, aby ste v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti správne vyplnili všetky údaje.
Diel III zasiela ošetrujúci lekár posudkovým lekárom.
Diel IV je určený na ukončenie dočasnej PN.
Ak ste poistený z viacerých nemocenských poistení, nezabudnite o tejto
skutočnosti informovať ošetrujúceho lekára. Ten potom vystaví potvrdenie
osobitne pre každé nemocenské poistenie.
Ak ste dočasne práceneschopný aj v ďalšom kalendárnom mesiaci, musíte
pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do tretieho až piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca predložiť tlačivo Preukaz o trvaní dočasnej
pracovnej neschopnosti. Vystaví vám ho ošetrujúci lekár.

Čo musím urobiť po ukončení dočasnej PN?
Ak dočasná PN trvala viac ako desať kalendárnych dní, predkladá zamestnanec zamestnávateľovi na potvrdenie diel IV tlačiva Hlásenie zamestnávateľovi a následne ho doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba odovzdávajú diel IV tlačiva priamo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Kto a ako rozhodne o nemocenskom?
Nárok na nemocenské posudzuje pobočka Sociálnej poisťovne. Rozhodnúť
musí najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní a občana o tom informuje.
Za deň začatia konania sa považuje deň, keď bola žiadosť o nemocenské
doručená príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Ako dlho môžem dostávať nemocenské?
Nemocenské sa vypláca najviac 52 týždňov od vzniku dočasnej PN (tzv.
podporné obdobie). Nárok na nemocenské zaniká dňom, ktorý nasleduje
po skončení dočasnej PN, najneskôr uplynutím 52. týždňa od jej vzniku.
Do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej PN, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom. Nezapočítavajú sa len v prípade, ak od poslednej dočasnej PN uplynulo aspoň 26 týždňov.
Uplynutie podporného obdobia nie je dôvodom na ukončenie dočasnej
PN, ak ju naďalej odôvodňuje nepriaznivý zdravotný stav. Avšak po uplynutí podporného obdobia už poistenec nemá nárok na nemocenské. To
znamená, že po 52 týždňoch prestanete poberať nemocenské, avšak práceneschopný môžete byť aj naďalej. Na zabezpečenie ďalšieho príjmu sa treba
uchádzať o invalidný dôchodok alebo o štátne sociálne dávky. Odo dňa na3

sledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej PN do jej skončenia sa
zamestnancovi prerušuje povinné nemocenské poistenie.

Čo je ochranná lehota a ako dlho trvá
Ochranná lehota trvá 42 dní po zániku nemocenského poistenia (napr. po
skončení pracovného pomeru). Ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako 42 dní, je toľko dní, koľko trvalo jeho nemocenské poistenie. Ochranná lehota matky, ktorej nemocenské poistenie zaniklo
v období tehotenstva, je šesť mesiacov.
Ak je poistenec uznaný za dočasne práceneschopného po skončení nemocenského poistenia a jeho dočasná PN vznikla počas plynutia ochrannej lehoty, vznikne mu nárok na nemocenské za predpokladu, že splní zákonom
stanovené podmienky.

Mám nárok na nemocenské počas
neplateného voľna?
Odpoveď znie: nie. Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie v období, v ktorom čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy. Vznik
prerušenia povinného nemocenského poistenia sa posudzuje rovnako ako
zánik povinného nemocenského poistenia a skončenie prerušenia tohto poistenia sa posudzuje rovnako ako vznik tohto poistenia. Ochranná lehota pri
zániku nemocenského poistenia z dôvodu jeho prerušenia nevzniká. Ak ste
mali v čase vzniku dočasnej PN prerušené povinné nemocenské poistenie,
ochranná lehota vám nevznikla, a teda vám nevznikne ani nárok na nemocenské.

VÝŠKA NEMOCENSKÉHO
Výška nemocenského je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Výška nemocenského
samostatne zárobkovo činnej osoby, dobrovoľne poistenej osoby, zamestnanca, ktorému dočasná PN vznikla v ochrannej lehote, a zamestnanca, ktorému zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej PN, je v období od
prvého do tretieho dňa dočasnej PN 25 % a od štvrtého dňa dočasnej PN
55 % denného vymeriavacieho základu.
Nemocenské sa obmedzí na polovicu, ak sa poistenec stal dočasne PN v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo iných návykových
látok.

Kedy a ako sa nemocenské vypláca
Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské spravidla okolo dvadsiateho dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa
vypláca. Doklady musíte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne predložiť
spravidla do tretieho až piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
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Nemocenské sa poukazuje na účet príjemcu nemocenského v banke alebo
pobočke zahraničnej banky. Ak o to požiadate, vyplatí sa vám aj v hotovosti.
Na písomnú žiadosť poberateľa sa nemocenské poukazuje aj na účet manžela
(manželky) v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania
nemocenského právo disponovať finančnými prostriedkami na tomto účte
a ak s týmto spôsobom poukazovania nemocenského manžel (manželka)
súhlasí.

DODRŽIAVANIE LIEČEBNÉHO REŽIMU
Ak ste dočasne práceneschopný, je vašou povinnosťou dodržiavať liečebný
režim, ktorý určuje ošetrujúci lekár.

Môžem mať počas práceneschopnosti vychádzky?
Súčasťou liečebného režimu môžu byť aj vychádzky, ktoré povoľuje ošetrujúci lekár. Vždy sú vyznačené na diele I tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Na tomto diele ošetrujúci lekár vyznačí aj prípadnú zmenu
rozsahu a času povolených vychádzok. Tieto zmeny treba oznámiť pobočke
Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva kontrolu dodržiavania liečebného režimu.

Môžem počas choroby zmeniť miesto,
na ktorom sa zdržiavam?
Dočasne práceneschopný poistenec je povinný zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského – na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Nemusí to byť adresa trvalého pobytu. Do ôsmich dní je poistenec povinný písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej
sa zdržiava. Zmenu môže povoliť ošetrujúci lekár a treba ju nahlásiť priamo
príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Kto ma môže kontrolovať počas dočasnej PN?
Sociálna poisťovňa kontroluje u ošetrujúceho lekára to, ako posudzuje vašu
spôsobilosť na prácu, a u vás to, ako dodržiavate liečebný režim. Dodržiavanie liečebného režimu kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne,
ktorý je pri návšteve u vás povinný preukázať sa oprávnením na vykonanie
kontroly. Kontrola sa môže vykonávať od prvého dňa dočasnej PN v pracovných dňoch, dňoch pracovného voľna a dňoch pracovného pokoja na
adrese, ktorú ste uviedli v potvrdení o dočasnej PN. Podnet na ňu môže dať
posudkový lekár, ošetrujúci lekár, zamestnávateľ alebo iná fyzická osoba či
právnická osoba.

Čím poruším liečebný režim?
Dočasne práceneschopný poistenec poruší liečebný režim, ak nedodržiava
pokyny ošetrujúceho lekára, napríklad:
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neleží,
fajčí a požíva alkohol,
nedodržiava čas povolených vychádzok,
zdržiava sa v pohostinských zariadeniach,
nedostaví sa bez riadneho ospravedlnenia v určený deň na lekársku prehliadku, hoci bol riadne predvolaný,
vykonáva zárobkovú činnosť,
opustí územie Slovenskej republiky bez súhlasu ošetrujúceho lekára.

Čo ma čaká za porušenie liečebného režimu?
Ak sa preukáže porušenie liečebného režimu, stratíte nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu až do skončenia dočasnej PN. O nemocenské môžete prísť najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu.
Poistenec, ktorý je zamestnancom a ktorý liečebný režim porušil počas
prvých desiatich dní dočasnej PN, nemá nárok na náhradu príjmu počas
prvých desiatich dní. V rámci pracovnoprávnych vzťahov môže porušenie
liečebného režimu zamestnávateľ kvalifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny.

Za čo mi Sociálna poisťovňa môže uložiť pokutu?
Ak porušíte povinnosti poistenca a príjemcu nemocenského, Sociálna poisťovňa vám môže uložiť primeranú pokutu až do výšky 16 596,96 eur. Výška
pokuty závisí od závažnosti zisteného porušenia povinnosti a od dĺžky trvania dočasnej PN. Povinnosti poistenca porušíte, ak napríklad:
nemáte zvonček označený menovkou alebo je zvonček nefunkčný
a neumožníte vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu,
neumožníte vstup do objektu, v ktorom bývate, pretože sa v ňom voľne
pohybuje pes alebo je tam iná prekážka,
nezdržiavate sa na adrese, ktorú ste na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti uviedli ako miesto, kde sa budete zdržiavať počas
dočasnej PN, a neoznámili ste to ošetrujúcemu lekárovi ani pobočke
Sociálnej poisťovne,
nedostavíte sa na kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu k ošetrujúcemu lekárovi bez vážneho dôvodu.

Informácie sa vzťahujú na zákon o sociálnom poistení č. 461 /2003 Z. z. v znení platnom od
1. januára 2010. Aktuálne informácie odporúčame sledovať na webovej stránke Sociálnej
poisťovne www.socpoist.sk, príp. poslať otázku elektronicky alebo sa informovať osobne
v pobočkách a telefonicky na čísle 02/59 248 989.
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