Posudzovanie zdravotného stavu na účely priznania invalidného dôchodku

Podmienky nároku na invalidný dôchodok určuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov. Vznik nároku na dávku je okrem iného podmienený aj posúdením zdravotného stavu
poistenca, ktorý posudzujú posudkoví lekári sociálneho poistenia (ďalej len „posudkoví lekári“).
Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak bol uznaný posudkovým lekárom za invalidného, získal
potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný
dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Invalidný je vtedy, ak pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so
zdravou fyzickou osobou, pričom dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden
rok. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (ďalej len „MPSVZČ“) sa posudzuje porovnaním
telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom s telesnou,
duševnou a zmyslovou schopnosťou zdravej fyzickej osoby.
Posudkoví lekári pobočiek Sociálnej poisťovne (ďalej len „SP“) posudzujú zdravotný stav na základe
žiadosti a vydávajú posudok o zdravotnom stave. Posudok nie je rozhodnutie, preto nie je možné proti nemu
podať v prípade námietok opravný prostriedok. Posudok o uznaní alebo neuznaní invalidity je jedným z podkladov
na vydanie rozhodnutia o priznaní resp. nepriznaní invalidného dôchodku. Občan má právo kedykoľvek podať
žiadosť o invalidný dôchodok a ak nie je spokojný s rozhodnutím, má právo podať v zákonnej lehote 30 dní
opravný prostriedok. V prípade, že sa nespokojnosť týka posúdenia zdravotného stavu, tento sa opakovane
posúdi posudkovým lekárom. Ak neboli doložené žiadne nové lekárske nálezy, ktoré by boli podnetom na zmenu
posudku, zdravotný stav následne posúdi posudkový lekár ústredia SP. O opravnom prostriedku rozhoduje
príslušný krajský súd.
Štatistické údaje – porovnanie I. polrokov 2011 – 2013
Posudky o invalidite tvoria najvyššie % počtu zo všetkých posudkov bez ohľadu nato, či ide o žiadosť,
kontrolu zdravotného stavu alebo opakované posúdenie z dôvodu námietok.
ROK
počet všetkých posudkov
počet posudzovaných
invalidít spolu
% zo všetkých posudkov

I. polrok 2011

I. polrok 2012

I. polrok 2013

42 851

43 303

43 789

40 960

41 281

41 767

96%

95%

95%

Sociálna poisťovňa k 31. 6. 2013 vyplácala 230 573 invalidných dôchodkov (ďalej len ID), z toho najviac
v Prešovskom kraji – 36 891 a Košickom kraji - 34 108, najmenej v Bratislavskom kraji – 17 446. Počet vyplácaných
ID aj priemerná výška ID rastie.
Obdobie
Počet vyplácaných ID

k 31. 12. 2010
213 834

k 31. 12. 2011
223 182

k 31. 12. 2012
227 801

k 30. 6. 2013
230 573

Priemerná výška ID

254,79 eur

255,63 eur

260,90 eur

266,33 eur

Invalidita – zisťovacie konanie
Posudkoví lekári v I. polroku 2013 posúdili spolu 14 535 žiadostí o ID. Uznali 11 762 invalidít (80,9%)
a neuznali 2 773 invalidít (19,1%). Najväčší počet uznaných invalidít je vo vekovej kategórii 50 – 60 ročných. Počet
žiadostí o ID je ovplyvňovaný okrem zdravotného stavu aj inými faktormi, ako napr. zmena legislatívy alebo
nezamestnanosť. Graf znázorňuje mierne klesanie žiadostí o ID oproti prechádzajúcim obdobiam.

Incidencia ako objektívny demografický ukazovateľ je porovnanie počtu uznaných invalidít na 100 000
obyvateľov. V I. polroku 2013 bola najvyššia incidencia invalidity s MPSVZČ viac ako 40% vo Veľkom Krtíši (347),
Čadci (312) a v Humennom (282), najnižšia incidencia bola v Rimavskej Sobote (110), Banskej Bystrici (129) a v
Lučenci (155).
Zdravotné príčiny invalidity
Životný štýl človeka sa mení a v súvislosti s ním sa dostávajú do popredia „civilizačné“ ochorenia, ktoré
majú za následok zhoršujúcu sa kvalitu života. V produktívnom veku ho môžu obmedziť natoľko, že je schopný
pracovať obmedzene alebo nie je schopný pracovať vôbec. V I. polroku 2013 boli najčastejšou príčinou uznanej
invalidity (muži + ženy spolu) choroby pohybovej sústavy, nádorové ochorenia, duševné poruchy a poruchy
správania, choroby obehovej sústavy a choroby nervového systému. Poradie príčin invalidity sa pre jednotlivé
pohlavia líši. Mužov trápili okrem chorôb pohybového aparátu viac choroby obehovej sústavy (srdce, vysoký tlak),
ženy trápili okrem chorôb pohybového aparátu viac nádorové ochorenia.

Jednou z príčin invalidity sú aj úrazy, ktoré sa stali mimo výkonu zamestnania. Nepracovné úrazy (ďalej len NÚ),
tvoria až 83% zo všetkých úrazov. Pri sledovaní dlhoročného vývoja začali stúpať počty invalidít následkom
úrazov.

Pri porovnaní obdobia I. polroka 2011 až 2013 prišlo k miernemu poklesu. Úrazy ako také sa týkajú v prevažnej
miere mužov (80%).

Invalidita – kontrolné konanie
Spravidla po roku sa kontroluje zdravotný stav všetkým, ktorí boli uznaní invalidnými. Ďalšie kontrolné
lekárske prehliadky (ďalej len KLP) sa určujú s ohľadom na vývoj zdravotného stavu (predpoklad zlepšenia,
zhoršenia) a vek, alebo ak ide o stav trvalý, KLP sa už nevykonáva.
V I. polroku 2013 bolo vykonaných 25 509 KLP. Výsledkom KLP môže byť nezmenená invalidita, ak sa
nezmenil zdravotný stav, alebo oduznaná invalidita, ak sa preukáže, že sa zdravotný stav po liečbe, po operácii
alebo rehabilitácii stabilizoval upravil natoľko, že MPSVZČ je menej ako 41%. Pri zmene zdravotného stavu sa
môže zmeniť výška % MPSVZČ
Graf znázorňuje nárast KLP oproti prechádzajúcim obdobiam.

Invalidita – konanie o opravnom prostriedku
V I. polroku 2013 bolo v súvislosti s konaním o opravnom prostriedku posúdených 1 723 prípadov. Mierne
zvýšenie podnetov na znovu posúdenie invalidity oproti predchádzajúcim obdobiam súvisí so zvýšeným počtom
neuznanej invalidity pri žiadosti o ID a tiež zvýšeným počtom KLP, pri ktorých prišlo k zmene % MPSVZČ na nižšie
alebo k oduznaniu invalidity.
Graf znázorňuje nárast opravných prostriedkov oproti prechádzajúcim obdobiam.
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