
Základné zásady pri potvrdzovaní PN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie   
 
Vážená pani doktorka,  
Vážený pán doktor,  
 
vzhľadom na to, že v aplikačnej praxi dochádza často k nesprávnej interpretácii určených postupov pri 
potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti, dávame do pozornosti nasledovné zásady, ktoré je 
potrebné v súvislosti s PN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie uplatňovať.  
 
V prípade, ak pacientovi vznikne dočasná pracovná  neschopnosť po 30. novembri 2021, Sociálna 
poisťovňa bude poskytovať len „klasické“ nemocenské bez ohľadu na skutočnosť, že pacient bol uznaný 
za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie. Postup lekárov 
pri vystavovaní Potvrdenia PN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie však zostáva 
s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu zachovaný. 
 
Upozorňujeme, že uvedené otázky sú podrobnejšie upravené v „Usmernení lekárov všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, 
kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) 
súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike“ uverejnenom na webstránke Ministerstva 
zdravotníctva SR www.standardnepostupy.sk , a preto pre bližšie informácie odporúčame naštudovať 
predmetné usmernenie.  
 
- Osobitné postupy pri potvrdzovaní PN sa týkajú len  PN, ktoré boli uznané  z dôvodu povinnej 
karantény/izolácie. Postup pri vydávaní potvrdenia PN z iných dôvodov ako z dôvodu karantény/izolácie 
je štandardný.  
 
- Ak je dôvod na uznanie PN povinná karanténa/izolácia,  lekár tlačivo PN vystaví len ak o to pacient 
požiada. Pokiaľ môže neprítomnosť v práci riešiť dovolenkou, formou home office , alebo ide o dôchodcu 
alebo študenta, PN nie je potrebná.  
 
- Ak je dôvod na uznanie PN povinná karanténa/izolácia, na tlačive PN sa vždy uvedie „karanténne 
opatrenie/izolácia“. Uvedené platí aj v prípade, ak by PN uznaná na diagnózu U07.1 bola zistená u 
pracovníka pracujúceho v zdravotníctve ako choroba z povolania na účely úrazového príplatku.  
 
- Lekár zašle na začiatku karanténnej pracovnej neschopnosti III. diel potvrdenia PN Sociálnej poisťovni, 
I., II., IIa. a IV. diel ponechá v zdravotnej dokumentácii; po ukončení PN zašle Sociálnej poisťovni I. a 
IV. diel potvrdenia. Pri uplatnení nároku na nemocenské z dôvodu nariadeného karanténneho 
opatrenia/izolácie  vyplní poistenec formulár zverejnený na stránke www.socpoist.sk.  
 
- Lekár neinformuje poistenca, že všetko za neho vybaví Sociálna poisťovňa, žiadosť o dávku si musí 
podať poistenec sám a je prístupná na www.socpoist.sk.  
 
Ak PN bola uznaná na bežné (napr. respiračné) ochorenie (dôvod vzniku „choroba“) a v jej priebehu sa 

testovaním zistí, že ide o ochorenie COVID-19, PN sa určí ako karanténna od dátumu odobratia vzorky 

biologického materiálu s pozitívnym výsledkom. Uvedená oprava sa vyznačí na tlačive PN, ak ešte nebolo 

odoslané Sociálnej poisťovni, alebo na tlačive Preukaz o trvaní PN.  

 
- Každá zmena dôvodu trvania PN sa vyznačí na tlačive Preukaz o trvaní PN, nie na výmennom lístku 
(inak by nebol uvedený úkon hradený ako zdravotný výkon na účely sociálneho poistenia).  
- Obdobie karanténneho opatrenia/izolácie sa vyznačí na Preukaze o trvaní DPN (vyznačuje sa 
karanténne opatrenie/izolácie v období, na ktoré sa preukaz potvrdzuje) aj na IV. diele Potvrdenia 



o dočasnej pracovnej neschopnosti (vyznačujú sa všetky obdobia karanténneho opatrenia/izolácie počas 
dočasne pracovnej neschopnosti). Ak lekár nemá k dispozícii novšie tlačivá, ktoré obsahujú kolónku na 
vyznačenie karanténneho opatrenia/izolácie, potvrdí tieto skutočnosti kdekoľvek na týchto tlačivách. 
 
 
- Tieto postupy sa uplatňujú iba u tých pacientov, ktorí sú poistencami Sociálnej poisťovne, t. j. neplatia 
pre osoby, ktoré sú  
 
o evidované na úrade práce a potrebujú doklad pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,  

o zamestnancami silových rezortov a  

o poistené (vykonávajú zárobkovú činnosť) v inom štáte.  
 
 


