TLAČOVÁ SPRÁVA

Vážené kolegyne, kolegovia, zástupcovia médií,
Dovoľte mi privítať vás na pôde Slovenskej lekárskej komory, kde sme si
zvolali dnešnú tlačovú konferenciu z dôvodov, ktoré SLK považuje za
mimoriadne dôležité.
Tým dôvodom sú možnosti riešenia problému našich lekárov, držiteľov
licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár vo
vzťahu k zániku ich povinného nemocenského poistenia a povinného
dôchodkového poistenia. Poďme ale po poriadku a vysvetlíme si ako tento
problémový stav nastal a aký postoj má k nemu Slovenská lekárska komora.
VZNIK PROBLÉMU :
Sociálna poisťovňa v roku 2016 začala od lekárov vymáhať nezaplatené odvody plus penále z
licencie L1A. Odhadom niekoľko stoviek lekárov. Väčšina z nich licenciu na poskytovanie
samostatnej zdravotníckej praxe nikdy nevyužila a teraz majú zaplatiť niekoľko tisíc za
poistenie a toľko isto penále. To môže byť pre niektorých likvidačné.
Slovenská lekárska komora ako aj ďalšie profesijné organizácie vydávajúce oprávnenia na
výkon samostatnej zárobkovej činnosti, si od roku 2015 plnila novú zákonnú povinnosť a
zaslala elektronicky Sociálnej poisťovni informácie o lekároch, ktorí mali túto licenciu,
poskytovali zdravotnú starostlivosť aj na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia ako fyzické osoby. Niektorí lekári, ktorí sa do 31. decembra 2014 prihlásili na
povinné poistenie SZČO, predložili pobočke poisťovne len toto povolenie a nepredložili
licenciu L1A.
Po zániku povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako fyzické osoby, najmä po
prechode na právnickú osobu (s. r. o.), sa niektorí lekári z povinného poistenia odhlásili. Podľa
Sociálnej poisťovne, ale u nich nedošlo k zániku všetkých oprávnení na výkon samostatnej
zárobkovej činnosti a stále boli držiteľmi licencie a ich príjmy podľa zákona o dani z príjmu
boli vyššie ako zákonom stanovená hranica príjmu, povinné poistenie SZČO im nemalo

zaniknúť a trvalo, ale neplatili odvody. To ale podľa nás absolútne nie je chyba lekárov, ako to
tvrdí Sociálna poisťovňa.
POHĽAD SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY A LEKÁROV :
Toto spätné predpisovanie sa týka lekárov, ktorí boli alebo sú držiteľmi licencie L1A,
prevádzkovali zdravotnícke zaradenie ako fyzická osoba a pri prechode na obchodnú
spoločnosť alebo pri odchode do dôchodku si neuvedomili, že licencia zakladá status SZČO a
nepožiadali SLK o jej zrušenie. Ide o lekárov, ktorí si svoje odvodové povinnosti vždy plnili
riadne a včas. Aj preto sme presvedčení, že dôsledky, ktoré lekári musia znášať, sú príliš prísne,
osobitne v situácii, keď nemali žiadne príjmy z výkonu povolania lekára na základe licencie a
ďalej si riadne a včas plnili odvodové povinnosti už ako zamestnanci vlastných obchodných
spoločností. Sme toho názoru, že aj Sociálna poisťovňa má na súčasnom stave svoj podiel,
nakoľko sa nesprávala dostatočne preventívne, ako od nej dotknutí občania mohli oprávnene
očakávať. Tento problém sa týka nielen lekárov, ale aj ďalších povolaní. Komora je povinná od
1. januára 2015, rovnako aj ďalšie stavovské organizácie a subjekty vydávajúce oprávnenia na
výkon podnikateľskej činnosti, posielať SP údaje o vydaných licenciách na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe. Preto problém nastal až po roku 2015, dovtedy SP nemala informácie o
držiteľoch licencie L1A. Už od roku 2005 SLK upozorňovala lekárov na to, že držiteľ licencie
sa stáva SZČO a vzťahujú sa naňho všetky práva a povinnosti, ktoré sa vzťahujú aj na držiteľov
povolenia
na
poskytovanie
zdravotnej
starostlivosti.
NÁVRH RIEŠENIA :
Slovenská lekárska komora teda na základe rokovania so Sociálnou poisťovňou pripravila
návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej by boli predpísané poistné a penále
odpustené, resp. zaplatené poistné a penále vrátené. Akceptujeme jej uvedené argumenty k
legislatívne problematickému návrhu na odpustenie, resp. vrátenie poistného, sme však toho
názoru, že zároveň bol neodôvodnene odmietnutý aj návrh na odpustenie penále, čo
považujeme za legislatívne možné a za danej situácie aj nevyhnutné. Legislatívne
akceptovateľné riešenie odpustenia penále bolo uplatnené od 1. januára 2010, keď ustanovením
§ 293bl novela v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zakotvila tzv. generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Sme toho názoru, že aj
legislatívne riešenia odpustenia penále by významnou mierou prispelo k upokojenie
oprávneného rozhorčenia lekárov, ktorých sa povinnosť zaplatenia poistného a penále dotýka.
S ohľadom na vyššie uvedené informácie, sme ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
predložili návrh na nasledovné legislatívne riešenie:
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
navrhujeme vložiť nový § 293dr v znení
(1) Sociálna poisťovňa nepredpíše fyzickej osobe, ktorá sa počas účinnosti tohto zákona
odhlásila z povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia
samostatne zárobkovo činnej osoby, aj keď jej nezaniklo oprávnenie na výkon alebo na

prevádzkovanie činnosti uvedenej § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, penále alebo odpustí
povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na
starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu 1) za obdobie pred 1. januárom 2017
zaplatené najneskôr do 30. júna 2017.
(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 patrí vecne príslušnej pobočke, ktorá rozhoduje o uložení penále
podľa § 178 ods. 1 písm. a) deviateho bodu.
ZÁVER :

V týchto dňoch by sme sa chceli stretnúť aj s ministrom práce Jánom Richterom, kde chceme
podrobne vysvetliť náš návrh novely zákona, ktorý sme mu zaslali a na ktorý sme dostali žiaľ
neuspokojivú a zamietavú odpoveď. Odmietavý postoj bez náznaku snahy riešenia a odsúvanie
tohto problému je pre nás neprijateľné, keďže túto závažnú situáciu je nutné riešiť.
Treba veľmi významne zdôrazniť, že lekári nespôsobili štátu žiadny únik prostriedkov, ani nič
podobné, za čo by mali byť potrestaní. Povinnosti si poctivo a včas plnili pri výkone povolania
z
inej
licencie,
ktorú
aj
využívali
ako
nový podnikateľský subjekt.
Som presvedčený, že dodatočné platby za nevyužívané licencie, ku ktorým boli však aj zrušené
v SP všetky náležitosti, sú z etického, ale i morálneho hľadiska neakceptovateľné. SLK verí v
správne pochopenie uvedeného problému všetkými, od ktorých závisí prijatie navrhovanej
novely zákona.
Ako prezident SLK verím, že naliehavosť potreby riešenia tohto, nepochybne spoločného
problému, bude dôvodom na urýchlenú legislatívnu iniciatívu k novelizácii zákona v nami
predloženom znení, alebo inom znení, ktoré naplní sledovaný cieľ. Som presvedčený, že nielen
môžeme, ale je našou spoločnou povinnosťou predísť možným prejavom nespokojnosti nielen
lekárov, ale aj iných rovnako dotknutých občanov a tak zabrániť zaťažovaniu širokej verejnosti
touto problematikou. Dúfam, že tak ako v minulosti, aj v tomto prípade nakoniec zvíťazí zdravý
rozum. Komora pre zdarný výsledok v záujme lekárov robí všetko, čo je v jej silách,
schopnostiach a možnostiach. A samozrejme zvažujeme aj ďalšie kroky, ktoré postupne
podnikneme.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom

MUDr. Marian Kollár - Prezident Slovenskej lekárskej komory

