
Otázky a odpovede na tému

Dočasná pracovná 
neschopnosť
Dočasnú pracovnú neschopnosť ľudovo nazývame 
„péenka“ alebo označujeme ako „PN“. V prípade, ak 
vám váš zdravotný stav nedovolí, aby ste šli do práce a 
ošetrujúci lekár posúdi, že ste dočasne práceneschopný, 
tak vám vystaví PN-ku. Napríklad z dôvodu choroby, 
pracovného úrazu alebo nariadeného karanténneho 
opatrenia (pri infekčných chorobách).

O tom, či v dôsledku vášho zdravotného stavu ste alebo nie ste dočasne 
práceneschopný rozhoduje: 
• všeobecný lekár, gynekológ alebo pôrodník
• v prípade, ak ste hospitalizovaný, tak nemocničný lekár
Iní lekári ako tí, ktorí sú vymenovaní (napríklad špecialisti - diabetológ, 
internista, urológ, kožný, atď.) nemôžu vystaviť PN.

PN vám začína v deň, keď ste navštívili vášho lekára 
a ten vás uznal za dočasne pracovne neschopného. 
Ak ste lekára navštívili až po skončení vašej pracovnej 
doby, tak sa PN začne až nasledujúci deň.

Osoba môže byť uznaná za PN aj spätne, no najviac za 
tri kalendárne (nie pracovné) dni. Lekár môže spätne 
vystaviť PN len v prípade, ak ste pred jeho návštevou boli 
na pohotovosti (zubno-lekárskej pohotovosti, ambulantnej 
pohotovosti alebo ústavnej pohotovosti). 

Môže nastať situácia kedy vám PN-ka bude vystavená počas vašej 
hospitalizácie. V prípade, ak vaša PN nebola v nemocnici ukončená a 
pokračuje po vašom prepustení z nemocnice, tak je potrebné, aby ste 
dodržiavali liečebný režim, o ktorom ste boli poučený v nemocnici a aby 
ste sa dostavili k svojmu všeobecnému lekárovi do troch dní od svojho 
prepustenia. 

Ak to povaha vašej choroby 
umožňuje, lekár vám 
môže povoliť vychádzky. 
Povolenie vychádzok závisí 
od zdravotného stavu a 
rozhodnutia lekára. Lekár môže 
rozhodnúť aj o zmene času 
vašich vychádzok alebo ich 
môže aj úplne zrušiť.

Pacient je povinný zdržiavať sa na adrese 
uvedenej v potvrdení o PN – táto adresa 
nemusí byť nevyhnutne adresou trvalého 
pobytu. Ak lekár nahlási adresu vašich 
rodičov, priateľa alebo nájmu, v ktorom 
bývate, tak sa musíte zdržiavať na tejto 
adrese. Lekár môže povoliť aj zmenu miesta 
vášho pobytu počas PN na základe vašej 
žiadosti.

Kontrola vám môže prísť od prvého dňa od kedy vás lekár uznal PN. Na kontrolu môže prísť:
• váš zamestnávateľ -  kontroluje len to, či ste doma (nič iné),
• poverený zamestnanec Sociálnej poisťovne -  kontroluje dodržiavanie liečebného režimu a či sa zdržiavate na adrese uvedenej na potvrdení o PN.

Kto mi môže PN vystaviť? Kedy mi PN začína?

Môže mi lekár uznať PN spätne?
Čo mám robiť, ak mi PN vystavili  
v nemocnici a z nemocnice som už doma?

Môžem mať vychádzky? Kde sa musím zdržiavať počas PN?

Kedy mi môže prísť kontrola?
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Chcete sa dozvedieť viac o tom:
• čo robiť, ak prišla kontrola, no nepočuli ste klopanie/zvonček, pretože ste spali?
• na čo máte počas PN ako nemocensky poistená osoba nárok?
• aké hrozia sankcie tým, ktorí porušujú podmienky PN?

Naskenujte si QR kód a získajte rozšírenú brožúru.

Naskenujte si tento QR kód a budete 
presmerovaný na stránku spoločnosti 

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., kde 
nájdete tento plagát, ako aj rozšírenú 

brožúru o PN pripravenú na stiahnutie.

Materiál bol pripravený na základe objednávky spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
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