DOČASNÁ PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ
Ako vzniká dočasná pracovná neschopnosť? Aké tlačivá treba odovzdať?
Liečebný režim a jeho dodržiavanie – kontrola a pokuty za porušenie

Kedy sa stávam
práceneschopným

O dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)
rozhoduje všeobecný lekár alebo lekár –
gynekológ, ak ide o ambulantnú starostlivosť, alebo lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ak ide o ústavnú
starostlivosť. Ak lekár uzná poistenca za
dočasne práceneschopného, vydá o tom
potvrdenie na päťdielnom tlačive.
Príslušný lekár môže poistenca uznať za
dočasne práceneschopného spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej
služby, ambulantnej pohotovostnej služby
alebo ústavnej pohotovostnej služby Ak
dočasnú PN nepotvrdí príslušný lekár, ak
nebude uznaná odo dňa zistenia choroby
alebo ak bude potvrdená viac ako tri dni
spätne, Sociálna poisťovňa došetrí vznik
dočasnej PN v súlade so zákonom.

Čo musím urobiť, keď ma uznali za práceneschopného
Príslušný lekár vám vystaví tlačivo o uznaní
dočasnej PN, ktoré sa skladá z piatich dielov.
Ako ich treba použiť?
• I. diel – dobre si ho uschovajte, slúži ako
legitimácia dočasne práceneschopného poistenca.
• II. a IIa. diel – odovzdajte ich zamestnávateľovi, slúžia ako žiadosť o nemocenské
dávky, o úrazový príplatok, resp. je žiadosťou o náhradu príjmu pri dočasnej PN zamestnanca.
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.
Zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na
nemocenské z ochrannej lehoty, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne
nemocensky poistená osoba odovzdávajú
žiadosť o nemocenské (II. diel) ihneď po
tom, ako ju vystaví príslušný lekár, priamo
príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Nezabudnite ho vyplniť a podpísať vyhlásenie
poistenca na druhej strane tlačiva.
• III. diel – lekár ho zasiela útvaru lekárskej
posudkovej činnosti príslušnej pobočky
Sociálnej poisťovne.

• IV. diel je určený na informovanie zamestnávateľa a pobočky Sociálnej poisťovne
o ukončení dočasnej PN.
Ak ste poistený z viacerých nemocenských
poistení, nezabudnite o tejto skutočnosti
informovať lekára. Ten potom vystaví potvrdenie osobitne pre každé nemocenské
poistenie.
Ak ste dočasne práceneschopný aj v ďalšom
kalendárnom mesiaci, ste povinný pobočke
Sociálnej poisťovne predložiť tlačivo Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti
ihneď po jeho vyplnení príslušným lekárom.
Odporúčanie:
Pri vyplňovaní tlačiva Potvrdenie o dočasnej
pracovnej neschopnosti je dôležité dbať najmä na správne a dôsledné vyplnenie:
• mena a priezviska,
• aktuálnej adresy trvalého pobytu,
• miesta, kde sa poistenec bude zdržiavať
počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
vrátane poschodia,
• telefónneho čísla poistenca (najmä v prípade nefunkčnosti zvončeka a pod.).

Kedy mám počas PN nárok
na vychádzky
•	Lekár, ktorý uznáva dočasnú PN, určí v rámci liečebného režimu aj vychádzky dočasne
práceneschopného poistenca.
• Vychádzky sa stanovia podľa zdravotného
stavu spravidla po prvom kontrolnom vyšetrení. Spravidla sa určia v čase od 10.00 do
12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. Presný
čas vychádzok určí lekár podľa konkrétneho
prípadu dočasnej PN.
•	O vychádzkach musí byť informovaná príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá
vykonáva kontrolu dodržiavania liečebného
režimu.

Aké mám počas PN povinnosti
•	Dodržiavať liečebný režim, ktorý určuje lekár,
a poskytovať súčinnosť pri jeho kontrole. Dodržiavanie liečebného režimu kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý je
pri návšteve u poistenca povinný preukázať sa
oprávnením na vykonanie kontroly. Kontrola
sa môže vykonávať od prvého dňa dočasnej
PN v pracovných dňoch, ale aj v dňoch pracovného voľna a dňoch pracovného pokoja na
adrese, ktorú poistenec uviedol v potvrdení
o dočasnej PN.
•	Zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti
o priznanie nemocenského – na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Nemusí to byť adresa trvalého pobytu. Zmena
pobytu počas dočasnej PN je možná len na
základe predchádzajúcej konzultácie s príslušným lekárom, ktorý zmenu adresy posúdi
s ohľadom na určenú životosprávu chorého
na podporu liečby.
•	Písomne do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne akúkoľvek zmenu,
ktorá môže mať vplyv na výplatu dávky (napr.
zmenu adresy, na ktorej sa príjemca dávky
zdržiava).
• Dostaviť sa na určené kontroly k lekárovi.

Čo nastane, ak ma kontrola
nezastihla doma
Ak si počas dočasnej PN doma nájdete písomné oznámenie o tom, že v čase vašej neprítomnosti vykonali zamestnanci Sociálnej poisťovne kontrolu dodržiavania liečebného režimu,
musíte sa čo najskôr (najneskôr do troch pracovných dní) prihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska a podať vysvetlenie.
V prípade preukázaného porušenia liečebného režimu nemáte nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného
režimu do skončenia dočasnej PN, najviac
v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného
režimu určeného lekárom.

Čím poruším liečebný režim

Nedodržiavaním pokynov ošetrujúceho lekára,
napríklad:
• o zotrvaní na lôžku,
• o čase povolených vychádzok,

•	o zákaze požívania alkoholických nápojov,
•	alebo sa poistenec nedostaví bez riadneho
ospravedlnenia v určený deň na kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu k lekárovi,
hoci bol riadne predvolaný, alebo vykonáva
zárobkovú činnosť, či opustí územie SR bez
súhlasu lekára.

Čo ma čaká, ak poruším
liečebný režim
Hrozí strata nároku na výplatu nemocenského
odo dňa porušenia liečebného režimu až do
skončenia dočasnej PN najviac v rozsahu 30 dní
odo dňa každého 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 a následne na výplatu nemocenského, spolu najviac v rozsahu 30
dní. V rámci pracovno-právnych vzťahov môže
porušenie liečebného režimu zamestnávateľ
kvalifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny.

Za čo mi Sociálna poisťovňa môže
uložiť pokutu
Za porušenie povinnosti poistenca a príjemcu
nemocenskej dávky môže Sociálna poisťovňa
poistencovi uložiť primeranú pokutu. Za prvé
porušenie povinnosti do 25 €, za opakované
porušenie povinností počas jednej dočasnej
pracovnej neschopnosti do 40 € a za opakované porušenie povinnosti počas každej dočasnej
pracovnej neschopnosti do 170 €.
Celková suma pokuty za porušenie jednej
povinnosti nesmie prevýšiť sumu uvedenú v § 239 zákona v znení neskorších predpisov (16 596,96 €). Výška pokuty závisí od
závažnosti zisteného porušenia povinnosti
a od dĺžky trvania dočasnej PN. Povinnosti poistenec poruší, ak napríklad:
•	nemá zvonček označený menovkou alebo je
zvonček nefunkčný a neumožní vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu,
•	neumožní vstup do objektu, v ktorom býva,
pretože sa v ňom voľne pohybuje pes alebo je
tam iná prekážka,
•	nezdržiava sa na adrese, ktorú na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti uviedol ako miesto, kde sa bude zdržiavať počas
dočasnej PN, a neoznámil to príslušnému lekárovi a pobočke Sociálnej poisťovne,
•	nedostaví sa na kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu k príslušnému lekárovi bez
vážneho dôvodu.

Najčastejšie otázky
Vykonáva sa kontrola dodržiavania liečebného režimu aj fyzickej osobe, ktorá nemá
nárok na výplatu nemocenskej dávky?
Vzhľadom na to, že fyzickej osobe nevznikol
nárok na nemocenské, kontrolná činnosť sa
v takomto prípade spravidla nevykonáva.
V odôvodnených prípadoch, napr. v prípade, ak by o kontrolu požiadal zamestnávateľ,
ktorý počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti vypláca náhradu príjmu,
Sociálna poisťovňa kontrolu dodržiavania
liečebného režimu zabezpečí.
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikne
v dôsledku úrazu, je potrebné dokladovať,
ako sa úraz stal?
Na výplatu nemocenskej dávky z dôvodu
bežného alebo pracovného úrazu je poistenec povinný Sociálnej poisťovni predložiť
doklad Hlásenie úrazu na účely nemocenského. Bez predloženia tohto dokladu bude poistencovi vyplatená nemocenská dávka len
v polovičnej výške a bude doplatená až po
doložení predmetného dokladu. V doklade
poistenec stručne opíše, ako k úrazu došlo
a či pri jeho vzniku bol pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu. Doklad poistenec
doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá mu bude nemocenské vyplácať.
Tlačivo Hlásenie úrazu na účely nemocenského možno nájsť v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo na webovej stránke
Sociálnej poisťovne. Ak ide o zamestnanca,
po vzájomnej dohode môže spomínané tlačivo podpísané zamestnancom odstúpiť pobočke zamestnávateľ.
Môže vzniknúť nárok na dávku nemocenské
aj po zániku nemocenského poistenia?
Môže, avšak len v období, kým ešte trvá
ochranná lehota. Ochranná lehota je spravidla sedem kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň od ukončenia nemocenského poistenia. Poistenkyni, ktorej zanikne
nemocenské poistenie v čase tehotenstva,
trvá ochranná lehota osem mesiacov.

Kto vypláca dávku nemocenské
V prípade zamestnanca:
		
od 11. dňa Sociálna poisťovňa
V prípade SZČO:
		
od prvého dňa Sociálna poisťovňa
V prípade dobrovoľne poistenej osoby:
		
od prvého dňa Sociálna poisťovňa
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