TLAČOVÁ SPRÁVA

Sociálna poisťovňa pripomína: práceneschopnosť možno vystaviť
a ukončiť len jedným zo spôsobov: buď elektronicky alebo papierovo
Bratislava, 19. august 2022 – Sociálna poisťovňa už takmer 22 percent práceneschopností prijíma od
lekárov v elektronickej forme ako ePN. Za mesiac júl eviduje 13 217 ePN a ďalších 46 934 dočasných
pracovných neschopností v papierovej forme. Prvý rok sa oprávnení lekári do systému zapájajú
dobrovoľne, od júna budúceho roka to bude pre nich povinné.
V prechodnom období si lekár môže kedykoľvek vybrať, či vystaví pacientovi konkrétnu dočasnú
pracovnú neschopnosť elektronicky alebo na doteraz používaných tlačivách (papierové tlačivo –
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti). Sociálna poisťovňa pritom lekárom pripomína, že nie
je možné potvrdiť jednu dočasnú pracovnú neschopnosť oboma spôsobmi naraz (t. j. elektronicky a
zároveň na štandardnom papierovom tlačive). Lekár musí vždy zvoliť len jeden spôsob, to znamená,
že v prechodnom období buď vystaví papierové tlačivo a postupuje podľa právnej úpravy účinnej do
31. mája 2022, alebo potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky podľa zákona účinného od
1. júna 2022. Lekár postupuje týmto spôsobom až do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.
Z uvedeného vyplýva, že lekár pri vystavenej ePN nemôže ku koncu kalendárneho mesiaca potvrdiť
trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti na papierovom tlačive Potvrdenie o trvaní dočasnej pracovnej
neschopnosti, ale určí v elektronickom zázname nový dátum predpokladaného skončenia dočasnej
pracovnej neschopnosti, na základe ktorého bude dávka nemocenské vyplatená. Ak bola dávka
nemocenské priznaná prostredníctvom ePN, poistenec nepredkladá ku koncu mesiaca Sociálnej
poisťovni žiadne potvrdenie lekára o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti. V uvedenom prípade ani
nie je možné uhradiť zdravotný výkon za vystavenie tlačiva „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej
neschopnosti“.
Pri ePN poistenec nemusí Sociálnej poisťovni nič predkladať
00Ak Sociálna poisťovňa poistencovi priznala dávku nemocenské prostredníctvom ePN, poistenec už
nepredkladá ku koncu mesiaca Sociálnej poisťovni žiadne potvrdenie lekára o trvaní dočasnej
pracovnej neschopnosti. Tieto informácie si vyhľadá Sociálna poisťovňa v informačnom systéme sama,
poistenec nemá v tejto súvislosti žiadne administratívne povinnosti.

Sociálna poisťovňa pripravila odpovede na najčastejšie otázky v sérii podcastov, ktoré sú dostupné
v bežných podcastových aplikáciách:
ePN podcast pre občanov
ePN podcast pre zamestnávateľov
ePN podcast pre lekárov
Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte:
Martin Kontúr, hovorca, Sociálna poisťovňa, Odbor komunikácie s verejnosťou
media@socpoist.sk; 0907 901 393

