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Čo je ePN? 
Elektronická dočasná pracovná neschopnosť, alebo tiež ePN, je dočasná pracovná 
neschopnosť uznaná oprávneným lekárom, potvrdená vytvorením 
elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom 
zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), teda v systéme ezdravie.

Päťdielne tlačivo bude nahradené ePN. Komunikácia medzi lekármi, Sociálnou poisťovňou, 
poistencom a zamestnávateľom bude v online prostredí.

ePN sa nevzťahuje na potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od kedy môže oprávnený lekár vystaviť ePN?
• od 1.6.2022 je možné vystaviť ePN alebo štandardné 5-dielne tlačivo

• od 1.6.2023 budú lekári vystavovať už len ePN
 

Ktoré tlačivá sa pri vystavení ePN budú používať?
• Nebudú sa používať žiadne tlačivá, celý proces bude prebiehať elektronicky podobne, ako
      sú v súčasnosti lekárom vystavované eRecepty

•     V špecifických prípadoch je možné vystaviť tzv. Odpis ePN 

Ako sa zamestnávateľ dozvie, že jeho zamestnancovi 
bola vystavená ePN? 

Zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa oznamuje údaje o ePN cez systém elektronických 
služieb. Zároveň cez tento portál oznámi Sociálnej poisťovni údaje potrebné na posúdenie 
nároku na nemocenské a úrazový príplatok ako aj údaje potrebné na výplatu nemocenského 
a úrazového príplatku.

Kde si môže poistenec skontrolovať svoju ePN 
v Sociálnej poisťovni?
Poistencovi Sociálna poisťovňa oznamuje údaje o ePN a o konaní o nemocenskom 
a úrazovom príplatku cez systém elektronických služieb (esluzby.socpoist.sk)
v službe Elektronický účet poistenca, v časti Vaše dávky.
 
Každý poistenec má zriadenú elektronickú službu Sociálnej poisťovne - Elektronický účet 
poistenca (EÚP), avšak prístup k službe si musí poistenec aktivovať. Je to jednoduché: je 
potrebná jedna osobná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne a podpísanie Dohody 
o používaní elektronických služieb. Pre úsporu času je možné vytlačiť si (dvakrát) a vyplniť 
toto tlačivo v predstihu doma. Prístup do EÚP má následne klient k dispozícii kedykoľvek cez 
heslo alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Ak máte elektronický 
občiansky preukaz, môžete o prístup požiadať elektronicky cez e-schránku.

Pacient môže požiadať oprávneného lekára o vytlačenie tzv. Odpisu ePN (napr. pre vlastnú 
potrebu pacienta, ak nemá aktivované elektronické služby alebo 
v prípade, ak dočasne práceneschopná osoba nie je poistencom v Slovenskej republike 
a potvrdenie potrebuje pre zahraničného poskytovateľa sociálneho 
poistenia). Odpis ePN je vlastne papierová kópia elektronického záznamu.Uvedené tlačivo 
bude mať pre pacienta prevažne informačný charakter a spravidla ho nie je potrebné 
predkladať Sociálnej poisťovni, ani zamestnávateľovi. Sociálnej poisťovni je ho potrebné 
predložiť iba v prípade, ak sa lekárovi z technických príčin nepodarí odoslať ePN do Sociálnej 
poisťovne.  
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Ktoré povinnosti MÁ poistenec v prípade vystavenia 
ePN?
• Dodržiavať liečebný režim a vychádzky určené ošetrujúcim lekárom a poskytovať 
      súčinnosť pri ich kontrole

• Zdržiavať sa na adrese pobytu uvedenej v elektronickom zázname o dočasnej pracovnej
      neschopnosti 

• Preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebnéhomrežimu občianskym preukazom alebo
      iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť

• Ak počas trvania práceneschopnosti zmení pobyt, kde sa bude zdržiavať, je povinný túto
      skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni v lehote do 8 dní

• Dostaviť sa na určené kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu k ošetrujúcemu 
      lekárovi

• Pri vzniku ePN z dôvodu úrazu alebo pracovného úrazu predložiť vyplnené Hlásenie úrazu
      (tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca)

• Vziať späť žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok, ak nepožaduje dávku napriek tomu,
      že lekár potvrdil ePN (tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca) a to až do
      ukončenia konania o nároku na nemocenské alebo úrazový príplatok

• Preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik,trvanie a zánik nároku na dávku a nároku na
      jej výplatu
. 

 

 

Je možné od 1. júna 2022 potvrdzovať elektronickou 
formou aj OČR, tehotenstvo a materstvo? 

Elektronické potvrdzovanie sa bude zatiaľ týkať výlučne potvrdzovania dočasnej pracovnej 
neschopnosti. Zámerom Sociálnej poisťovne je rozšírenie týchto služieb aj na ďalšie dávky.

Čo robiť, ak budú mať informačné systémy výpadok?  
Ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár vystavil potvrdenie 
o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej 
pracovnej neschopnosti, alebo upravil elektronický záznam o vzniku dočasnej pracovnej 
neschopnosti a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne 
dni, vystaví tzv. odpis ePN na predpísanom tlačive. 

V prechodnom období do 31. mája 2023 sa v prípade technického problému pri uznaní PN 
odporúča vystaviť štandardné päťdielne tlačivo Potvrdenie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti. Odpis PN sa odporúča len v prípade technického problému pri kontrolnom 
vyšetrení už elektronicky vystavenej PN. 
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