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Metodický pokyn č. 04/2022 k ePN 
(reg. číslo: NCZI-00564-2022-4000-004) 

 
 
 
 
 
Účel: Národné centrum zdravotníckych informácií poskytuje na základe § 12 ods. 3 písm. m) zákona č. 

153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov týmto dokumentom vydáva metodický pokyn k práci so službou 

elektronickej evidencie dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný v súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej 

podobe a musí mať softvér, ktorý umožňuje takúto dokumentáciu zapisovať do Národného 

zdravotníckeho informačného systému. 

Dokument popisuje prácu s aktuálne podporovanou verziou webových služieb v1.0.   

 

Určené pre: Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
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1 Pojmy a použité skratky  
 

1.1 Pojmy 

(1) Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je technický prostriedok na 
identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu zdravotníckeho pracovníka. 
 

(2) Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) je súbor zdravotníckych informačných 
systémov v správe NCZI slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve 
určených na správu údajovej základne. 

 

1.2 Skratky 

DPN  Dočasná pracovná neschopnosť v súlade s § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

ePN Služba pre evidenciu elektronických záznamov o DPN poskytovaná systémom 
eZdravie 

eZdravie Informačný systém elektronického zdravotníctva 

EZKO Elektronická zdravotná knižka občana 

IS  Informačný systém   

IS PZS Informačný systém Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

NCZI  Národné centrum zdravotníckych informácií  

PZS  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  

SP Sociálna poisťovňa 

SiR Silové rezorty – Finančná správa SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo 
vnútra SR, Národný bezpečnostný úrad, Zbor väzenskej a justičnej stráže 

SR  Slovenská republika  
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2 Manažérske zhrnutie 

Cieľom riešenia je najmä zjednodušenie administratívy dočasnej pracovnej neschopnosti nielen pre 

občana, ale aj pre lekára, Sociálnu poisťovňu (SP) a zamestnávateľa. 

Od účinnosti legislatívnej zmeny bude lekár namiesto vedenia papierovej dokumentácie (čiže vypĺňania 

5 dielneho tlačiva) viesť údaje vo vlastnom ambulantnom alebo nemocničnom informačnom systéme 

(IS PZS), ktoré pomocou IS PZS zapíše aj do elektronickej zdravotnej knižky občana (EZKO). Lekár má 

možnosť, resp. na žiadosť pacienta povinnosť, vystaviť pacientovi odpis ePN. NCZI po úspešnom 

zaevidovaní údajov pomocou ePN zabezpečí zaslanie k príslušnému spracovateľovi (Sociálna 

poisťovňa - SP, alebo silový rezort - SiR) pri dodržaní všetkých požiadaviek na ochranu osobných 

údajov. SP odošle príslušné údaje ďalším adresátom, ktorým je zamestnávateľ a poistenec. Nábeh 

služby ePN bude postupný, t. j. bude zavedené prechodné obdobie, počas ktorého budú môcť lekári 

využívať ePN alebo potvrdzovať DPN spôsobom pred zavedením ePN (papierové 5 dielne tlačivo). 

Postupne sa do procesu zapoja všetci oprávnení lekári s cieľom aby boli všetci PZS, ktorí už v súčasnej 

dobe vystavujú DPN pripravení na ePN do roka od spustenia prevádzky ePN (do 31.5.2023). 

Nové procesy sa uplatňujú iba vo vzťahu k SP a SiR. Vo vzťahu k úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny zostávajú procesy pri potvrdzovaní DPN nezmenené.  

Postupný nábeh ePN: 

 

  

1.6.2022
Nepovinné pre:

Ο všeobecní lekári

Ο pediatri

Ο gynekológovia

Ο ústavná ZS

1.6.2023
Povinné pre:

Ο všeobecní lekári

Ο pediatri

Ο gynekológovia

Ο ústavná ZS

1.1.2024
Povinné pre:

Ο všetky špecializácie
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3 Čo je ePN 

ePN je elektronická služba pre zaznamenanie dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN), jej zmien 

a následne zaznamenanie znovunadobudnutie pracovnej schopnosti ako životnej situácie poistenca 

spojenej s jeho zdravotným stavom (choroba, úraz, choroba z povolania alebo pracovný úraz alebo 

nariadené karanténne opatrenie/izolácia) pre potreby dokumentovania prekážky v práci a nároku na 

náhradu príjmu (pre zamestnávateľa) a pre potreby vyplácania nemocenských dávok (pre SP a SiR), 

pričom celý proces potvrdzovania a s tým spojenej dokumentácie o DPN od vzniku až po ukončenie je 

vykonávaný v elektronickej forme. 

ePN nahrádza v súčasnosti uplatňované listinné potvrdzovanie DPN.  

Komunikácia medzi informačnými systémami poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti, NZIS, 

Sociálnou poisťovňou (SP), silovými rezortmi (SiR), pacientom (poistencom) a zamestnávateľom je 

prenesená do online prostredia. 

 

4 Legislatívny rámec  

Príslušná zmena legislatívnych úprav je zahrnutá v zákone č. 125/2022 Z. z.,. ktorým sa mení a  dopĺňa 

zákon č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov a  ktorým sa menia 

a  dopĺňajú niektoré zákony. 

Procesy ePN sa riadia nasledovnými ustanoveniami jednotlivých zákonov: 

 § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 § 3 ods. 1 písm. g), § 3 ods. 6, § 5 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 6 písm. a) a b), § 5 ods. 6 písm. j), až 

o), § 5 ods. 6 písm. u) a v), § 6a, § 12 ods. 3 písm. x) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom 

zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 § 33 až 34, § 38, § 117, § 170, § 180, § 184 až 186, § 194, § 226 až 228, § 231 a § 233 zákona 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

 § 9 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 § 144 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
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5 Zhrnutie zmien procesov ePN oproti listinným potvrdeniam o DPN 

Hlavné zmeny v procesoch práce s ePN oproti práci s listinným potvrdzovaním DPN: 

 Ak lekár rozhodol o DPN, vystaví potvrdenie vytvorením elektronického záznamu (ePN) 

prostredníctvom svojho ambulantného alebo nemocničného informačného systému (IS PZS) 

ktorý následne prenesie záznam do elektronickej zdravotnej knižky občana. Na požiadanie 

pacienta vystaví o vytvorení elektronického záznamu odpis ePN. Chybne vystavený elektronický 

záznam o DPN je povinný bezodkladne stornovať. 

 Lekár pri vzniku DPN uznáva dočasnú pracovnú neschopnosť automaticky (tzn. bez potreby 

výberu v IS PZS) zo všetkých zárobkových činností, ktoré pacient vykonáva. V prípade, ak chce 

nejaké činnosti vylúčiť z uznania DPN, bude mať k dispozícii možnosť vyhľadania údajov o 

poistných vzťahoch (zamestnávateľoch, SZČO a o dobrovoľnom poistení) pacienta, ktoré z DPN 

vylúči. Čítanie týchto údajov je monitorované za účelom eliminácie ich zneužitia. 

 Príslušný ošetrujúci lekár v elektronickom zázname o vzniku DPN určí podľa charakteru choroby 

dátum nasledovnej kontroly, ktorý zároveň slúži ako dátum predpokladaného ukončenia DPN. 

Tým nie je dotknutá možnosť kontrolného vyšetrenia potrebného v súvislosti s liečbou pacienta - 

bez kontroly DPN. 

 Trvanie DPN lekár potvrdzuje uvedením dátumu predpokladaného ukončenia DPN, ktorý je 

zároveň dátumom nasledujúcej kontroly u lekára. Tento údaj je povinný. Nahrádza sa tým 

vystavovanie „Preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti”. 

 Ak to povaha choroby umožňuje, lekár môže povoliť dočasne práceneschopnej osobe vychádzky, 

ktoré časovo vymedzí. Môže zmeniť čas vychádzok, alebo zo závažných dôvodov ich zrušiť.  

 Lekár na DPN uvádza adresu pobytu počas práceneschopnosti len pri vzniku DPN. Zmenu 

pobytu počas práceneschopnosti je povinný pacient oznamovať priamo Sociálnej poisťovni, lekár 

už zmenu pobytu nezapisuje. Počas prechodného obdobia nábehu ePN bude sprístupnené 

hlásenie o zmene pobytu na portáli Elektronického účtu poistenca Sociálnej poisťovne - 

esluzby.socpoist.sk. Do času sprístupnenia elektronického hlásenia je povinný pacient hlásiť 

zmenu pobytu Sociálnej poisťovni písomne. 

 Lekár/zastupujúci lekár na kontrolnom vyšetrení osoby vykonanom najneskôr v deň 

predpokladaného ukončenia: 

o v elektronickom zázname určí nový dátum predpokladaného ukončenia DPN, ak zistí 

opodstatnenosť ďalšieho trvania,  

o rozhodne o ukončení DPN, vytvorí elektronický záznam o ukončení dočasnej pracovnej 

neschopnosti ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie, 

o ak sa do dňa určeného ako deň predpokladaného ukončenia DPN osoba nedostaví na 

ďalšie kontrolné vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným 

lekárom, ktorý určil DPN, tento deň sa považuje za deň ukončenia DPN. Lekár je povinný 

ukončiť DPN. Ak sa osoba dohodne s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom 
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termíne kontrolného vyšetrenia, ošetrujúci lekár v elektronickom zázname určí nový dátum 

predpokladaného ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. 

 Lekár na vystavenom zázname o DPN vie zmeniť údaje: 

o Dátum predpokladaného ukončenia 

o Dôvod DPN 

o Diagnózu 

o Telefonický kontakt 

o Vychádzky 

 Pokračovanie DPN - ak sa po ukončení DPN zdravotný stav osoby zhorší, lekár vystaví nový 

elektronický záznam o DPN. Ak nová ePN začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený 

ako deň ukončenia predchádzajúcej ePN, automaticky je nová ePN považovaná za  pokračovanie 

predchádzajúcej ePN. 

 DPN uznaná zo zahraničia - podmienkou spätného uznania DPN zo zahraničia už nebude len 

hospitalizácia v zahraničí ale akákoľvek neodkladná zdravotná starostlivosť.   

 Technické prekážky 

o ak z technických príčin nie je možné, aby lekár vystavil ePN alebo iným spôsobom ePN 

upravil a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, 

vystaví odpis ePN na predpísanom tlačive. Technickou príčinou je, ak je informačný systém 

poskytovateľa nefunkčný, alebo je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém. 

o Pri vystavení každej DPN je možné rozhodnúť sa či bude vystavená ePN alebo papierové 

5-dielne potvrdenie o DPN. Ku jednej práceneschopnosti je nutné vystaviť len jedno 

potvrdenie a to buď ePN alebo doposiaľ používané 5-dielne potvrdenie o DPN, nikdy nie 

obe potvrdenia. Počas prechodného obdobia od 1.6.2022 do 31.5.2023 odporúčame 

v prípade technických prekážok vystaviť  5-dielne tlačivo „Potvrdenie o dočasnej pracovnej 

neschopnosti“. 

 Prístup lekárov k ePN: 

o V ambulantnom sektore má právo zapisovať, zmeniť, ukončiť, vyhľadať a stornovať ePN 

všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a 

pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

a ktorý ePN vystavil. 

o Zastupovanie - V ambulantnom sektore má právo zmeniť, ukončiť a vyhľadať ePN 

zastupujúci všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore 

gynekológia a pôrodníctvo, lekára, ktorý ePN vystavil.  

o ePN z nemocnice - V ambulantnom sektore má právo zmeniť, ukončiť a vyhľadať ePN 

všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a 
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pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, aj v prípade, ak bola ePN vystavená v nemocničnom sektore. 

o V nemocničnom sektore má právo zapisovať, zmeniť, vyhľadať, stornovať ePN lekár 

zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o 

posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní 

ústavnej starostlivosti. 

 
 

6 Popis pravidiel evidovania ePN 

Proces posudzovania a potvrdzovania ePN  bude prebiehať v nasledovných krokoch: 

1. pacient navštívi lekára  so zdravotným problémom, 

2. lekár zrealizuje zdravotné výkony vedúce k stanoveniu diagnózy, 

3. ak zdravotný stav pacienta na základe stanovenej diagnózy predstavuje prekážku v práci 

a pacient súhlasí resp. o to požiada, lekár vystaví ePN, ktorá preukazuje prekážku v práci, 

4. príslušný ošetrujúci lekár potvrdí trvanie DPN zadaním dátumu predpokladaného ukončenia 

DPN, ktorý je zároveň termínom kontroly, 

5. v rámci kontroly lekár potvrdí/zmení vybrané údaje súvisiace s DPN, 

6. lekár zaznamená ukončenie DPN, a to aj v prípade ak sa pacient v určený deň nedostaví na 

kontrolu, 

7. v prípade, ak bola DPN ukončená a po ukončení DPN sa zdravotný stav pacienta zhorší, lekár 

vystaví novú ePN. 

 

Údaje zadané lekárom sa automatizovane odošlú cez systém eZdravie do Sociálnej poisťovne. 

 

6.1 Harmonogram spustenia prevádzky ePN 

Od 1.6.2022 do 31.5.2023 majú možnosť vystavovať elektronickou formou DPN  všeobecní lekári 

alebo lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba 

uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o 

dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, alebo lekári 

zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určení poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a 

rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. Lekári, 

ktorí sa nerozhodnú pre elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti, budú môcť pri 

uznávaní dočasnej pracovnej neschopnosti postupovať podľa § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. účinného 

do 31. mája 2022, t. j. podľa pravidiel pred zavedením ePN. To znamená, že lekári, ktorí nebudú 

potvrdzovať ePN musia dodržať pravidlá platné do 31. mája 2022 vo vzťahu k vzniku, trvaniu (vrátane 

potvrdzovania Preukazu o trvaní DPN), pokračovaniu a ukončeniu DPN. 

Od 1.6.2023 budú všeobecní lekári alebo lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia 

a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o 
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posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej 

starostlivosti, alebo lekári zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určení poskytovateľom, ak 

ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej 

starostlivosti, povinní vystavovať ePN elektronickou formou. 

Od 1.1.2024 budú môcť uznávať DPN aj špecialisti a všetci1 lekári budú povinní vystavovať ePN 

elektronickou formou. 

 

6.2 Oprávnenie lekára potvrdiť DPN 

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým 

je: 

a) všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a 

pôrodníctvo, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

(ďalej len „zmluvný lekár“), ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej 

neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, alebo  

b) lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený PZS (t.j. aj neatestovaný, 

ak tak určí PZS), ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti 

osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. 

 

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorej sa poskytla neodkladná starostlivosť, potvrdzuje zmluvný 

lekár, ak mu osoba po ukončení neodkladnej zdravotnej starostlivosti v cudzine predložila lekársku 

správu. Podľa platnej právnej úpravy už nemusí byť poskytnutá starostlivosť spojená s hospitalizáciou 

v cudzine. 

Ak na poskytnutú neodkladnú starostlivosť v cudzine nadväzuje ústavná starostlivosť v Slovenskej 

republike, dočasnú pracovnú neschopnosť osoby potvrdzuje lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej 

starostlivosti určený PZS. 

Potvrdenie o DPN vydáva PZS. Oprávnený lekár (všeobecný lekár, gynekológ, lekár ústavného 

zariadenia určený PZS) posudzuje práce(ne)schopnosť pacienta a následne vystaví elektronicky DPN. 

Zaznamenať nemedicínske skutočnosti v IS PZS môže aj iný zdravotnícky pracovník daného PZS 

podľa pokynu oprávneného ošetrujúceho lekára. Zodpovednosť má PZS. Záznam DPN do 

eZdravie zapisuje lekár, ktorý DPN vystavil. 

                                                      
 

 

1 V zmysle znenia zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s odloženou účinnosťou od 1.1.2024, §12a, ods. 

1 písm. c) DPN posudzuje a rozhoduje o nej aj lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako 

všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti 

osoby pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) druhého alebo tretieho 

bodu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20240101.html#paragraf-7.odsek-1.pismeno-a.bod-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20240101.html#paragraf-7.odsek-1.pismeno-a.bod-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20240101.html#paragraf-7.odsek-1.pismeno-a.bod-3
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6.3 Povinnosť lekára rozhodnúť o DPN 

Príslušný ošetrujúci lekár  po dohode s pacientom je povinný rozhodnúť o dočasnej pracovnej 

neschopnosti.  

Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, zapíše ePN do 

eZdravia a na požiadanie vystaví pacientovi odpis ePN.  

Zaznamenaním ePN v systéme elektronického zdravotníctva je uplatnená právna domnienka 

uplatnenie nároku na dávku, ktorá spočíva v tom, že ak pacient súhlasí s potvrdením vzniku DPN, 

zároveň si uplatnil nárok na dávku. 

 

6.4 Údaje na ePN 

6.4.1 Osobné údaje pacienta 

Údaj dôležitý na identifikáciu poistenca. Tento údaj je súčasťou IS PZS, t. j. nie je potrebné ho manuálne 

zadávať. 

Ošetrujúci lekár pred vystavením ePN identifikuje osobu pacienta (poistenca) prostredníctvom na to 

určeného preukazu. V prípade, ak má byť ePN vystavená pri telemedicínskom vyšetrení alebo má byť 

vystavená pacientovi, ktorý je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pacienta možno 

identifikovať po zadaní rodného čísla do systému IS PZS, na základe ktorého je vyhľadaná v IS PZS 

karta pacienta. Pri telefonickom kontakte nie je možné overiť správnosť údajov a ani totožnosti pacienta. 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vykonáva u pacientov, s ktorými už má PZS uzatvorenú 

dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo u zastupujúcich PZS. 

Identifikovaním pacienta budú na ePN štandardné údaje o pacientovi, ako sú hlavný identifikátor osoby 

(aktuálne je týmto identifikátorom rodné číslo), dátum narodenia, meno a priezvisko, automaticky 

vyplnené. Identifikátor dátumu narodenia je dôležitý v prípade cudzincov. 

Zápis ePN sa do eZdravia zapisuje pre pacientov, ktorí majú elektronickú zdravotnú knižku občana. 

Lekár na ePN uvádza aj údaj o telefonickom kontakte na pacienta. Údaj je možné zmeniť. 

 

6.4.2 Adresa pobytu na DPN 

Ide o údaje, ktoré aj v súčasnosti PZS potvrdzuje na potvrdení DPN. 

PZS vyznačí adresu, kde sa bude poistenec zdržiavať počas DPN pri prvom zápise ePN. Tento 

údaj je dôležitý pre Sociálnu poisťovňu (SP) na účely kontroly dodržiavania liečebného režimu (KDLR) 

a súčasne je potrebný pre zamestnávateľa s prihliadnutím na kontrolu povinnosti zamestnanca 

zdržiavať sa počas obdobia poberania náhrady príjmu na adrese určenej lekárom.  

Zmenu adresy pobytu pacienta počas DPN je pacient povinný oznámiť priamo Sociálnej poisťovni. 

Lekár už neeviduje ani nedáva súhlas so zmenou pobytu pri DPN.  

Z tohto dôvodu sa uvádza údaj o pobyte na DPN iba pri vzniku DPN a pri zmene už nie. 
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Pri potvrdení údaja, kde sa bude poistenec zdržiavať počas DPN bude mať PZS v IS PZS 

prednastavenú adresu trvalého pobytu. V prípade, ak sa bude poistenec zdržiavať na tejto adrese, PZS 

iba vyznačí doplňujúce údaje ako poschodie a číslo bytu, ak ide o objekt, ktorý má viac bytových 

jednotiek, resp. o ubytovňu. Údaje o poschodí a čísle bytu sa v IS PZS uložia pre prípad použitia pri 

následnej DPN.  V prípade, ak sa bude poistenec zdržiavať na inej adrese, PZS údaje pri vzniku 

DPN prepíše. 

 

6.4.3 Poistný vzťah a názov zamestnávateľa 

Príslušný ošetrujúci lekár, ktorý rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie 

o DPN vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) prostredníctvom 

IS PZS, v ktorom vyznačí poistný vzťah vo vzťahu ku ktorému osoba vzhľadom na chorobu môže 

vykonávať zárobkovú činnosť (tzn. k označenému poistnému vzťahu nebude evidovaná DPN) a určí 

tejto osobe liečebný režim. 

Lekár pri vzniku DPN uznáva dočasnú pracovnú neschopnosť zo všetkých zárobkových činností, ktoré 

pacient vykonáva. Iba v prípade, ak chce nejaké činnosti vylúčiť, bude mať k dispozícii možnosť 

vyhľadania údajov o poistných vzťahoch (zamestnávateľoch, SZČO a o dobrovoľnom poistení) pacienta, 

ktoré z ePN vylúči. 

Lekár už na ePN neuvádza poistné vzťahy a údaje o zamestnávateľovi ako doteraz. Poistný vzťah na 

ePN uvádza (vyberie z ponuky) iba v prípade, ak DPN z konkrétneho poisteného vzťahu nemá byť 

uznaná. 

Ak má poistenec len jeden poistný vzťah a pre tento vzťah DPN neplatí, lekár ePN nevystavuje. 

Zobrazenie a čítanie údajov o poistných vzťahoch v SP je monitorované za účelom eliminácie ich 

zneužitia. Lekár zvolí možnosť zobrazenia poistných vzťahov iba v prípade, ak DPN pacienta nevylučuje 

výkon určitých zárobkových činností, ktoré potrebuje vyznačiť. 

 

6.4.4 Dôvod DPN 

Ide o údaj, ktorý aj v súčasnosti PZS potvrdzuje na potvrdení DPN. Dôležitý údaj, ktorý je potrebný na 

riadenie ďalších procesov pri rozhodovaní o nároku na dávku. Tento údaj potvrdzuje lekár. 

V IS PZS budú na výber nasledovné možnosti pre dôvod DPN: 

 choroba – lekár vyznačí, ak DPN nastala z dôvodu choroby, 

 úraz – lekár vyznačí, ak DPN vznikla v dôsledku úrazu, 

o ak lekár vyznačí dôvod DPN úraz, povinne musí vyznačiť, či počas vyšetrenia pacient javil 

známky požitia alkoholu alebo zneužitia iných návykových látok, resp. ak bola vykonaná 

dychová skúška alebo krvná skúška – výsledok, 

 choroba z povolania - DPN následkom choroby z povolania je možné uznať na základe posudku 

kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, alebo dermatovenerológie - lekár túto 

skutočnosť vyznačí ak poistencovi vznikla DPN ako následok uznanej choroby z povolania, s 
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uvedením údaja o zamestnávateľovi, pri plnení pracovných úloh ktorého vznikla choroba 

z povolania, 

o  do času kedy bude k dispozícii posudok špecializovaného PZS je potrebné vyznačiť iný 

dôvod DPN, následne je možné ho zmeniť aj počas trvania DPN 

 pracovný úraz - ide o podozrenie na pracovný úraz – lekár vyznačí ak má dôvodné podozrenie 

na nový pracovný úraz, alebo ak DPN vznikla ako následok skoršieho pracovného úrazu, s 

uvedením údaja o zamestnávateľovi, pri plnení pracovných úloh ktorého je podozrenie na vznik 

pracovného úrazu, 

o ak lekár vyznačí dôvod DPN pracovný úraz, povinne musí vyznačiť, či počas vyšetrenia 

pacient javil známky požitia alkoholu alebo zneužitia iných návykových látok, resp. ak bola 

vykonaná dychová skúška alebo krvná skúška – výsledok, 

 Karanténne opatrenie/izolácia – podkladom uznania by malo byť rozhodnutie RÚVZ, ktorého 

kópia je zasielaná ošetrujúcemu lekárovi. 

 

Dôvod DPN môže PZS zmeniť a to aj do minulosti, avšak len v čase trvania DPN. 

Zoznam dôvodov môže byť v budúcnosti aktualizovaný. 

 

6.4.5 Diagnóza 

Lekár zaznamená diagnózu, pre ktorú bola lekárom uznaná DPN, podľa medzinárodnej klasifikácie 

chorôb. Ide o údaje, ktoré aj v súčasnosti lekár potvrdzuje na potvrdení DPN. 

Ak počas DPN dôjde k zmene diagnózy, PZS ju zaznamená. 

Diagnózu môže PZS zmeniť aj do minulosti, avšak len v čase trvania DPN. 

 

6.4.6 Dátum práceneschopnosti od 

Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu 

podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť.  

Začiatok DPN bude nastavený tak, že IS PZS ponúkne aktuálny dátum a umožní výber z kalendára. 

Systém umožní zadať vznik DPN v deň, kedy ju lekár zistil (v deň vyšetrenia).  

Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri 

kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej 

pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby. 

Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú od nasledujúceho 

kalendárneho dňa ak je zdravotná starostlivosť poskytnutá zamestnancovi po odpracovaní jeho 

pracovnej zmeny. 
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Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorá má schválenú žiadosť o udelenie súhlasu podľa 

osobitného zákona na plánovanú ústavnú starostlivosť, ktorá sa má poskytnúť v cudzine alebo 

ktorej sa má poskytnúť ústavná starostlivosť v cudzine, potvrdzuje zmluvný lekár vopred, s dňom vzniku 

DPN rovným dňom nástupu do zdravotníckeho zariadenia v cudzine. Pri zápise ePN lekár vyznačí 

príznak „Liečba v cudzine“. 

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorej sa poskytla neodkladná starostlivosť v cudzine uzná 

príslušný lekár spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa lekárskej 

(prepúšťacej) správy. Pri zápise ePN lekár vyznačí príznak „Liečba v cudzine“. 

 

6.4.7 Dátum predpokladaného ukončenia 

Dátum predpokladaného ukončenia DPN sa rovná dátumu nasledujúcej kontroly u lekára. Kontrolou je 

potrebné rozumieť kontrolu trvania DPN. Nejde výhradne o bežné kontrolné vyšetrenie pacienta, ktoré 

je zaznamenané v zdravotnej dokumentácii a ktorých pred dátumom predpokladaného ukončenia 

DPN/nasledujúcej kontroly, môže lekár realizovať niekoľko.  Ak po kontrole u lekára pretrváva potreba 

trvania DPN, uvádza sa nový dátum kontroly, alebo pri ukončení DPN sa uvádza “schopný práce od” 

deň nasledujúci po dni ukončenia DPN. 

Príslušný ošetrujúci lekár pri zápise ePN určí podľa charakteru choroby dátum predpokladaného 

ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Dátumom predpokladaného ukončenia sa rozumie dátum 

kontroly u lekára. V ústavnej zdravotnej starostlivosti sa rozumie dátumom predpokladaného ukončenia 

dátum kedy sa predpokladá ukončenie hospitalizácie. 

Ak na vyšetrení osoby vykonanom najneskôr v deň určený ako predpokladaný koniec dočasnej 

pracovnej neschopnosti príslušný ošetrujúci lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta: 

a) zistí, že dočasná pracovná neschopnosť trvá, v elektronickom zázname určí nový dátum 

predpokladaného ukončenia DPN; lekár pri zmene dátumu predpokladaného ukončenia DPN môže 

zmeniť predtým určenú diagnózu podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá vyžaduje pokračovanie 

dočasnej pracovnej neschopnosti alebo uviesť iný dôvod trvania DPN, 

b) rozhodne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vytvorí elektronický záznam o 

ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie. 

Ak sa do dňa určeného ako deň predpokladaného ukončenia pracovnej neschopnosti osoba nedostaví 

na ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným ošetrujúcim 

lekárom, ktorý určil dočasnú pracovnú neschopnosť, tento deň sa považuje za deň ukončenia dočasnej 

pracovnej neschopnosti, lekár vytvorí elektronický záznam o ukončení dočasnej pracovnej 

neschopnosti. Ak sa osoba dohodne s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne 

vyšetrenia, ošetrujúci lekár v elektronickom zázname určí nový dátum predpokladaného ukončenia 

dočasnej pracovnej neschopnosti. 

 

6.4.8 Vychádzky 

Ak to povaha choroby umožňuje, príslušný ošetrujúci lekár môže dočasne práceneschopnej osobe 

povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Príslušný 

ošetrujúci lekár môže zmeniť čas vychádzok, alebo zo závažných dôvodov vychádzky zrušiť. Vychádzky 

môže povoliť iba príslušný ošetrujúci lekár v ambulancii. 
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Ošetrujúci lekár v systéme vyznačí rozsah vychádzok. Systém ich neumožní povoliť spätne, t. j. lekár 

môže povoliť vychádzky iba na vyšetrení (spravidla na prvom kontrolnom alebo niektorom inom 

kontrolnom). Zmeniť čas vychádzok alebo zrušiť vychádzky môže tiež iba pri kontrolnom vyšetrení. 

V prípade, ak lekár povolí pacientovi vychádzky, uvedie zoznam časových intervalov od kedy sú 

vychádzky povolené a prípadne aj dátumové ohraničenie. Časových intervalov je možné uviesť viacero. 

Ak je potrebné vychádzky dátumovo ohraničiť, “Dátum platnosti od” vychádzok môže začínať najskôr 

aktuálnym dátumom a môže byť len v čase trvania DPN, t.j. v intervale dátumov „Práceneschopný od“ 

až „Dátum predpokladaného ukončenia“. Ak pri prvom evidovaní vychádzok lekár eviduje viacero 

časových intervalov, tak “Dátum platnosti od” musí byť pre jednotlivé časové intervaly rovnaký.   

Lekár môže v priebehu DPN údaje o vychádzkach meniť. 

 

6.4.9 Pokračovanie ePN 

Ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorší, príslušný ošetrujúci 

lekár vystaví novú ePN. Ak nová ePN začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň 

ukončenia predchádzajúcej ePN, automaticky je nová ePN považovaná za  pokračovanie 

predchádzajúcej ePN. 

 

6.4.10 Dátum práceschopný od 

Uvedením tohto dátumu sa ePN považuje za ukončenú. 

IS PZS má po uvedení tohto dátumu automaticky doplniť dátum predpokladaného ukončenia DPN, ktorý 

bude deň pred dátumom práceschopný od. 

 

6.5 Storno ePN 

Chybne vystavený elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti je príslušný ošetrujúci lekár 

povinný bezodkladne stornovať najmä ak:  

 lekár zaevidoval ePN omylom na iného pacienta, 

 lekár urobil chybu v evidencii ePN v údaji, ktorý nie je možné meniť. 

Stornom záznamu nevykonáva lekár zmenu údajov na ePN. 

Stornom ePN sa ePN od začiatku zrušuje, t. j. akoby nebola uznaná. Je dôležité upozorniť, že v prípade, 

ak sa na jej základe už vyplatili dávky, môže byť vyvodená voči zodpovednej osobe (či už lekár alebo 

pacient) zodpovednosť.  

V prípade, že k danej ePN už sú okrem pôvodného záznamu zaznamenané aj aktualizácie, stornovaný 

je pôvodný záznam aj všetky jeho aktualizácie. 
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7 Popis procesov  ePN 

7.1 Zápis novej ePN 

7.1.1 Podmienky pre zápis novej ePN 

 Elektronický záznam o vzniku DPN pre jedného pacienta môže byť vystavený v danom čase len 

jeden, v ktorom lekár môže vyznačiť poistný vzťah vo vzťahu ku ktorému osoba vzhľadom na 

chorobu môže vykonávať zárobkovú činnosť (tzn. lekár uvádza poistný vzťah, pre ktorý DPN 

neplatí). 

 ePN je možné vystaviť maximálne 3 kalendárne dni spätne. Výnimkou je ePN vystavovaná pre 

liečbu v cudzine, ktorú je možné vystaviť s akýmkoľvek “dátumom od” v minulosti. Informáciu o 

liečbe v cudzine vyznačuje lekár na ePN. 

 ePN je možné vystaviť maximálne 1 kalendárny deň do budúcna v prípade poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti po odpracovaní zmeny zamestnanca. Výnimkou je ePN vystavovaná pre liečbu 

v cudzine, ktorú je možné vystaviť s akýmkoľvek “dátumom od” v budúcnosti. Informáciu o liečbe 

v cudzine vyznačuje lekár na ePN. 

 Na ePN musia byť vyplnené údaje uvedené v kapitole Postup vytvorenia záznamu o DPN. 

 ”Dátum od” dôvodu vzniku DPN, dátum stanovenia diagnózy a dátumy platnosti vychádzok musia 

by evidované v rámci intervalu platnosti DPN.  

 

7.1.2 Postup vytvorenia ePN 

 Lekár vyhľadá  (má vyhľadaného)  pacienta, pre ktorého bude vytvárať elektronický záznam 

o DPN (ePN) a dá si vyhľadať prípadnú existujúcu ePN. V prípade aktívnej ePN lekár vykoná 

zmenu ePN, v prípade novej ePN vytvorí novú ePN. Pre jedného pacienta je evidovaná v danom 

čase len jedna aktuálne platná ePN. 

 V prípade potreby zaevidovania vylúčenia poistného vzťahu alebo špeciálneho sociálneho 

zabezpečenia lekár vyhľadá poistné vzťahy v eZdraví. Zobrazenie a čítanie údajov o poistných 

vzťahoch v SP je monitorované za účelom eliminácie zneužitia. 

Výsledkom vyhľadania poistných vzťahov môže byť: 

o pre poistenca existujú poistné vzťahy. V tomto prípade služba vráti údaje o všetkých 

známych poistných vzťahoch. Pre typ poistného vzťahu „zamestnanec“ systém poskytne 

aj údaje o všetkých známych zamestnávateľoch, ak existujú. V prípade vylúčenia 

poistného vzťahu (napr. SZČO) lekár označí ten, ktorý bude vylúčený z DPN. 

o pre poistenca neexistuje poistný vzťah. V prípade ak lekár rozhodol o dočasnej pracovnej 

neschopnosti, vystaví na žiadosť pacienta ePN, alebo iné tlačivo potvrdenia o DPN (napr. 

pre potreby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) 

 Lekár skontroluje/zadá údaje o novej ePN: 

Povinne vyplnené údaje: 
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o Neschopný práce od - systém by mal lekárovi dátum predvyplniť na aktuálne platný s 

možnosťou zmeny, 

o Diagnóza podľa číselníka medzinárodnej klasifikácie chorôb, 

o Dôvod DPN, 

o V prípade úrazu a pracovného úrazu lekár zadáva povinne aj požitie alkoholu alebo 

zneužitie iných návykových látok, v prípade potreby aj pri inom dôvode vzniku toto môže 

zaznačiť, 

o Miesto pobytu počas DPN, 

o Dátum predpokladaného ukončenia / nasledujúcej kontroly. 

Údaje, ktoré lekár vypĺňa, ak sú známe alebo relevantné: 

o Telefonický kontakt pacienta, 

o Údaje o vychádzkach, 

o Liečba v cudzine, 

o Vylúčený poistný vzťah. 

 Lekár od pacienta vyžiada súhlas na vytvorenie elektronického záznamu o DPN a potvrdí 

správnosť záznamu, následne ho systém IS PZS odošle do NZIS. 

 Lekár vydá pacientovi na požiadanie odpis ePN, kde sú uvedené všetky údaje zaznamenané pri 

zápise ePN, vrátane termínu nasledujúcej kontroly s výnimkou diagnózy. 
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7.1.3 Príklad vytvorenia ePN s vylúčeným poistným vzťahom 

Lekár na základe vyšetrenia pacienta rozhodne o DPN pacienta. Vystaví elektronický záznam o DPN 

v IS PZS vyplnením všetkých požadovaných informácií. Povaha ochorenia pacienta umožňuje 

pacientovi vykonávať prácu z domu. Lekár sa rozhodol vyňať poistný vzťah SZČO z ePN. 

Vyplnenie ePN: 

Vystavenie ePN systémový dátum a čas 

Údaje pacienta identifikačné údaje pacienta z evidencie v IS PZS 

Liečba v cudzine nastaví príznak „NIE“ 

Dátum vzniku DPN dátum práceneschopnosti od, lekár určí dátum od kedy 

práceneschopnosť vznikla. Dátum môže byť maximálne 3 dni 

spätne (v prípade návštevy pohotovosti) alebo 1 deň dopredu (v 

prípade odpracovania zmeny) 

Diagnóza vyplní sa z číselníka MKCH10 

Adresa pobytu spravidla adresa trvalého pobytu pacienta (pacient môže uviesť aj 

inú adresu ako je trvalý pobyt), pacient oznamuje adresu pobytu pri 

vystavení ePN, zmeny adresy počas trvania DPN oznamuje SP 

sám pacient. 

Vychádzky ak to povaha choroby umožňuje, lekár stanoví režim vychádzok 

spolu s ich časovým vymedzením. 

Dátum kontroly 

(predpokladané ukončenie 

DPN) 

lekár stanoví dátum ďalšej kontroly 

Poistné vzťahy DPN je uznaná zo všetkých poistných vzťahov. Ak pacient 

vyžaduje na niektorú zárobkovú činnosť DPN vylúčiť a  lekár túto 

možnosť s prihliadnutím na zdravotný stav akceptuje, vyhľadá si 

všetky poistné vzťahy pacienta. Ak existuje poistný vzťah, ktorý 

môže byť vylúčený (napr. SZČO) - označí ho. Na označený poistný 

vzťah sa DPN nevzťahuje. 

 

Poznámka: V prípade existencie poistného vzťahu, alebo vzťahov k silovým rezortom, lekár dostane 

všeobecnú informáciu, bez identifikácie takýchto zamestnávateľov. U silových rezortov sa poistný vzťah 

z DPN nevylučuje. 

Lekár ePN uloží a odošle do NCZI. 

V procese odosielania je ePN skontrolovaná na definované pravidlá uvedené v kapitole Podmienky pri 

vzniku DPN. O výsledku kontrol je lekár informovaný oznamom z eZdravia. 

 



  

            

Národné centrum zdravotníckych informácií 
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1 

Verzia:   1 

 

Strana: 20/28 
 

Účinnosť od: 01.06.2022 
Metodický pokyn č. 04/2022 k ePN 

 

Vytlačené dňa: 31. 5. 2022 

Aktuálne vydanie tohto dokumentu je v elektronickej forme. Ak je dokument v papierovej forme, pred použitím 
skontrolujte aktuálnosť tohto dokumentu s elektronickou formou, uverejnenou na intranete. 

F – 110/01/ver.02 

7.1.4 Príklad vytvorenia ePN – Liečba v cudzine 

Pacient sa vrátil  zo zahraničia, kde mu bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť, alebo má 

plánovanú hospitalizáciu v zahraničí. Lekár na základe predložených dokladov rozhodne o DPN 

pacienta. Vystaví ePN v IS PZS vyplnením všetkých požadovaných informácií a s označením príznaku 

“Liečba v cudzine”. 

Vyplnenie ePN: 

Vystavenie ePN systémový dátum a čas 

Údaje pacienta identifikačné údaje pacienta z evidencie v IS PZS 

Liečba v cudzine nastaví príznak „ANO“ 

Dátum vzniku DPN „dátum práceneschopnosti od“ lekár zapíše dátum podľa  dokladov, 

kedy sa pacient začal/začne liečiť v zahraničí. Na dátum sa 

nevzťahuje obmedzenie, môže byť vystavená aj do minulosti aj 

budúcnosti. 

Diagnóza vyplní lekár podľa dokladov 

Adresa pobytu adresa, kde sa pacient bude počas DPN zdržiavať (v zahraničí) 

Vychádzky ak to povaha ochorenia umožňuje, lekár stanoví režim vychádzok 

s ich časovým vymedzením; v prípade spätného zápisu DPN sa 

vychádzky spätne neurčujú; vychádzky je možné určiť najskôr od 

aktuálneho dňa, kde lekár DPN eviduje, alebo upravuje. 

Dátum kontroly 

(predpokladané ukončenie 

DPN) 

lekár stanoví dátum ďalšej kontroly podľa podkladov v dokladoch 

Poistné vzťahy lekár rieši podľa situácie 

 

Lekár ePN uloží a odošle do NCZI. 

V procese odosielania je ePN skontrolovaná na definované pravidlá uvedené v kapitole Podmienky pri 

vzniku DPN. O výsledku kontrol je lekár informovaný oznamom z eZdravia. 
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7.1.5 Potvrdenie trvania DPN 

Trvanie DPN/dátum predpokladaného ukončenia DPN sa určuje zadaním dátumu kontroly. 

Postup potvrdenia trvania DPN 

 Pacient sa dostaví k lekárovi na kontrolu.  

 Lekár posúdi zdravotný stav pacienta a rozhodne o ďalšej kontrole, t. j. o novom dátume 

predpokladaného ukončenia DPN, resp. o ukončení DPN, ak ďalšia kontrola nie je potrebná. 

 Lekár prostredníctvom IS PZS vyhľadá ePN v NZIS a zobrazí aktuálne platnú, resp. poslednú 

zadanú ePN daného pacienta. 

 Lekár má k dispozícii dátum kontroly (dátum predpokladaného ukončenia DPN) a zadá nový 

dátum kontroly. 

 Lekár potvrdí zadané údaje a systém IS PZS odošle záznam o novej plánovanej kontrole (novom 

predpokladanom ukončení DPN) do NZIS. 

 Lekár vydá pacientovi na požiadanie odpis ePN, v ktorom bude zaznamenaný aj dátum novej 

plánovanej kontroly. 

 

7.1.6 Príklad pri kontrolnom vyšetrení pacienta 

Pacient sa dostavil na kontrolu k lekárovi. Lekár v rámci kontroly vyhľadá ePN pacienta a stanoví nový 

dátum kontroly. 

Vyplnenie ePN: 

Vystavenie ePN nie je možné meniť 

Údaje pacienta nemenia sa 

Liečba v cudzine nie je možné meniť 

Dátum vzniku DPN nemení sa 

Diagnóza lekár môže zmeniť, ak došlo k upresneniu, zmene, alebo chybnému 

stanoveniu 

Adresa pobytu nie je možné meniť 

Vychádzky je možné meniť, podľa rozhodnutia lekára, s platnosťou od 

aktuálneho dátumu. Mení sa celá sada definovaných  intervalov. 

Neuvedenie vychádzok znamená ich zrušenie od aktuálneho 

dátumu. 

Dátum kontroly 

(predpokladané ukončenie 

DPN) 

lekár stanoví dátum ďalšej kontroly, ak dátum prekročí koniec 

mesiaca, ide o “potvrdenie trvania DPN” 
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Poistné vzťahy nie je možné meniť 

 

Lekár ePN uloží a odošle do NCZI. 

V procese odosielania je ePN skontrolovaná na definované pravidlá uvedené v kapitole Podmienky pri 

vzniku DPN. O výsledku kontrol je lekár informovaný. 

 

7.1.7 Dátum kontrolného vyšetrenia 

 Ak sa pacient dostaví na kontrolu na termín plánovanej kontroly, lekár posúdi, či je pacient 

práceschopný a označí nasledujúci deň ako termín od kedy je práceschopný (Ukončenie DPN) 

 Ak sa pacient nedostaví na kontrolu, ale zatelefonuje a dohodne si nový termín kontroly, lekár 

vyznačí nový termín plánovanej kontroly (Potvrdenie trvania DPN) 

 Ak sa pacient nedostaví bez uvedenia dôvodu, lekár takúto ePN ukončí v systéme určením 

termínu práceschopnosti na nasledujúci deň po poslednej plánovanej kontrole (Ukončenie DPN) 

 Ak sa pacient po ukončení DPN dostaví ku lekárovi s pokračujúcim alebo novým dôvodom 

DPN, lekár vystaví novú ePN, pričom ak dátum „práceschopný od“ ukončenej DPN a dátum 

„práceneschopný od“ novej DPN sú totožné, ide o automatické pokračovanie predchádzajúcej 

DPN. Pri vzniku novej DPN platia rovnaké pravidlá ako pri vzniku DPN, t. j. vznik môže byť max 

3 kalendárne dni spätne za predpokladu, ak pacient navštívil pohotovosť, inak je vznik novej DPN 

dňom jej zistenia (návštevy lekára). 

 

7.1.8 Postup zápisu zmeny ePN 

Lekár môže vykonať zmenu údajov na zaevidovanej ePN. Zmena sa môže dotýkať údajov: 

 diagnóza (podľa číselníka medzinárodnej klasifikácie chorôb), 

 dôvod DPN (choroba, úraz, podozrenie z choroby z povolania, podozrenie na pracovný úraz, 

karanténne opatrenie/izolácia), 

 dátum predpokladaného ukončenia DPN, zmení sa dátum predpokladanej kontroly, 

 telefónne číslo,  

 vychádzky a ich časové vymedzenie (iba od dátumu kontroly alebo neskôr, lekár nemôže 

vykonať zmenu spätne) 

UPOZORNENIE: Lekár nerieši evidovanie zmeny pobytu na DPN. Zmenu pobytu si môže pacient 

vyriešiť priamo v Sociálnej poisťovni. 

Žiadne iné údaje ako vyššie uvedené nie je možné meniť. 
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7.1.9 Príklad zápisu zmeny ePN – zmena diagnózy 

Pacient sa dostavil na kontrolu k lekárovi. Lekár v rámci kontroly si vyhľadá ePN pacienta a na základe 

absolvovaného vyšetrenia sa rozhodne zmeniť diagnózu. 

Vyplnenie ePN: 

Vystavenie DPN nie je možné meniť 

Údaje pacienta nemenia sa 

Liečba v cudzine nie je možné meniť 

Dátum vzniku DPN nemení sa 

Diagnóza lekár môže zmeniť, ak došlo k upresneniu, alebo chybnému 

stanoveniu 

Dátum platnosť od lekár môže nastaviť dátum platnosti od pre zmenenú diagnózu v 

rozsahu platnosti DPN; dátum môže zostať nevyplnený, potom platí 

dátum zmeny DPN 

Dôvod DPN lekár môže zmeniť, ak došlo k upresneniu, alebo chybnému 

stanoveniu 

Adresa pobytu nie je možné meniť 

Vychádzky nemenia sa 

Dátum kontroly 

(predpokladané ukončenie 

DPN) 

lekár stanoví dátum ďalšej kontroly  

Poistné vzťahy nie je možné meniť 

 

Lekár ePN uloží a odošle do NCZI. 

V procese odosielania je ePN skontrolovaná na definované pravidlá uvedené v kapitole Podmienky pri 

vzniku DPN. O výsledku kontrol je lekár informovaný. 

 

7.2 Ukončenie ePN 

7.2.1 Zmeny pri ukončovaní ePN 

 Ak sa do dňa určeného ako dátum predpokladaného ukončenia DPN pacient nedostaví na 

ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným lekárom, resp. 

jeho zástupcom, tento deň sa považuje za deň ukončenia DPN (lekár musí ukončiť ePN určením 

dátumu práceschopnosti a tento záznam musí byť elektronicky podpísaný, ePN nie je možné 

ukončiť automaticky). Ak sa osoba dohodne s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom 
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termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár v elektronickom zázname určí nový dátum predpokladaného 

ukončenia DPN. 

 V zmysle §12a ods. 6 písm. b) zákona  č. 576/2004 Z. z. už nie je možné, aby DPN skončila iný 

dátum ako v deň “práceschopný od”. DPN teda má byť ukončená po dni predpokladaného 

ukončenia (čiže po dni kontroly).  

 Lekár teda môže v zmysle §12a zákona č. 576/2004  Z. z.: 

o zadať / zmeniť dátum predpokladaného ukončenia bez udania dátumu práceschopný od, 

o zadať dátum práceschopný od (aj skôr ako je aktuálne naplánovaný dátum 

predpokladaného ukončenia) a zmena dátumu predpokladaného ukončenia sa v IS PZS 

automatizovane doplní tak, že bude deň pred dňom práceschopný od, 

o ak uplynul dátum predpokladaného ukončenia DPN (pacient sa nedostavil a nedohodol si 

iný dátum kontroly) môže zadať dátum práceschopný od tak, že tento dátum bude 

nasledujúci deň po pôvodne stanovenom dátume predpokladaného ukončenia. 

 

7.2.2 Postup pri ukončení ePN 

 Pacient sa dostaví k lekárovi na kontrolu. 

 Lekár posúdi a ukončí DPN stanovením dátumu práceschopný od nasledujúci deň po 

vykonanej kontrole. 

 Lekár vydá pacientovi na požiadanie odpis ePN, kde už je vyznačený aj dátum ukončenia. 

 Pokiaľ sa pacient nedostaví v plánovanom termíne na kontrolu a nijako sa nedohodol, 

nekomunikoval s lekárom o posune dátumu kontroly, lekár takúto ePN ukončí v systéme 

s dátumom určenia práceschopný od nasledujúceho dňa po dátume plánovanej kontroly. Týmto 

úkonom DPN ukončí. 

 

7.2.3 Príklad ukončenia ePN 

Pacient sa dostavil na kontrolu k lekárovi. Lekár si v rámci kontroly vyhľadá ePN pacienta a rozhodne o 

ukončení DPN pacienta. 

Vyplnenie ePN: 

Dátum práceschopnosti od lekár stanoví dátum odkedy je pacient znovu práceschopný 

Iné údaje sa nemenia. 

Lekár ePN uloží a odošle do NCZI. 

V procese odosielania je ePN skontrolovaná na definované pravidlá uvedené v kapitole Podmienky pri 

vzniku DPN. O výsledku kontrol je lekár informovaný. 
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7.3 Pokračovanie predchádzajúcej ePN 

7.3.1 Postup pokračovania predchádzajúcej ePN 

 Ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorší, príslušný 

ošetrujúci lekár vytvorí novú ePN.  

 Ak nová ePN začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň ukončenia dočasnej 

pracovnej neschopnosti v predchádzajúcej ePN, automaticky je nová ePN považovaná za 

pokračovanie predchádzajúcej ePN (pre zamestnávateľa, SP aj SiR). 

 Lekár zapíše novú ePN pre nadväzujúce pokračovanie tak, aby dátum práceschopnosti od na 

predchádzajúcej (ukončenej) ePN bol rovnaký ako dátum práceneschopnosti od na novej ePN. 

 Pri vytvorení novej ePN môže byť dátum vzniku najviac 3 dni spätne (ak pacient pred tým navštívil 

pohotovosť). Ak pacient pohotovosť nenavštívil a k lekárovi sa dostaví so zhoršeným zdravotným 

stavom neskôr ako v deň, kedy pôvodná práceneschopnosť skončila (bol uznaný 

práceschopným), nejde o pokračovanie ePN. 

 

Príklad: Pacientka je od 1.2.2023 na DPN, ktorú vystavil jej zmluvný gynekológ pre krvácanie a bolesti 

počas tehotenstva. Stav pacientky na liečbe sa zlepšil, na kontrole 30.3.2023 zanikli dôvody na DPN, 

preto jej gynekológ DPN dňom kontroly ukončil a pacientka je práceschopná od  nasledujúceho dňa t.j. 

31.3.2023. 

Nasledujúci deň 31.3.2023 pacientka prichádza pre novovzniknuté bolesti k svojmu gynekológovi. Ten 

po vyšetrení rozhodne o potrebe DPN a vystaví novú ePN s dátumom 31.3.2023.  Keďže je deň začiatku 

novej ePN totožný s dátumom práceschopný od na predchádzajúcej ePN, bude vyhodnotená ako 

pokračovanie predchádzajúcej ePN.  

 

7.3.2 Príklad vytvorenia záznamu pokračovania predchádzajúcej ePN 

Pacient sa dostaví k lekárovi deň po ukončení DPN. Jeho zdravotný stav sa objektívne zhoršil. Lekár 

sa rozhodne, že jeho DPN pokračuje. Vystaví novú ePN v IS PZS tak, aby bola vyhodnotená na strane 

SP ako nadväzujúca predchádzajúcej DPN vyplnením všetkých požadovaných informácií. 

Vyplnenie ePN: 

Vystavenie DPN systémový dátum a čas 

Údaje pacienta identifikačné údaje pacienta z evidencie v IS PZS 

Liečba v cudzine nastaví príznak podľa predchádzajúcej DPN 

Dátum vzniku DPN dátum práceneschopnosti od, lekár zapíše dátum uvedený na 

predchádzajúcej ePN  ako dátum práceschopnosti od 

Diagnóza vyplní sa z číselníka MKCH10 
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Adresa pobytu Preddefinovaná adresa trvalého pobytu, lekár ju môže prepísať na 

adresu, kde sa pacient bude zdržiavať  počas DPN. 

Pacient lekárovi oznamuje adresu pobytu pri vystavení ePN,  

zmenu oznamuje  SP sám poistenec. 

Vychádzky ak to povaha choroby umožňuje, lekár stanoví režim vychádzok 

Dátum kontroly 

(predpokladané ukončenie 

DPN) 

lekár stanoví dátum ďalšej kontroly 

Poistné vzťahy nastaví podľa aktuálnej situácie 

 

7.4 Stornovanie ePN 

Stornovať záznam vystavenej ePN je možné, najmä v prípade ak: 

 lekár zaevidoval ePN omylom na iného pacienta, 

 lekár urobil chybu v evidencii ePN v údaji, ktorý nie je možné meniť. 

V prípade, že k danej ePN sú okrem pôvodného záznamu zaznamenané aj aktualizácie, stornovaný je 

pôvodný záznam aj všetky jeho aktualizácie. 

Ak príde k stornu ePN z iných ako uvedených dôvodov a zároveň už na základe tejto ePN prišlo 

k vyplateniu dávok, môže byť zo strany Sociálnej poisťovne vyvodená zodpovednosť voči zodpovednej 

osobe (lekárovi, alebo pacientovi). 

 

7.4.1 Príklad stornovania ePN 

Lekár po vystavení ePN zistil, že došlo k chybe pri identifikácií pacienta, vylúčení poistných vzťahov, 

omyl pri vystavení ePN pre liečbu v cudzine, prípadne bola chybne zadaná adresa. Lekár v tomto 

prípade stornuje ePN ako celok a vystaví novú so správnymi údajmi. 

Vyplnenie ePN: 

Príznak storna lekár nastaví na ANO 

Dôvod storna uvedie dôvody ku stornu ePN 

Dátum storna nastaví sa systémový dátum a čas 

Iné údaje sa nemenia. 

Lekár ePN uloží a odošle do NCZI. 

V procese odosielania je ePN skontrolovaná na definované pravidlá. O výsledku kontrol je lekár 

informovaný. 
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8 Automatická úhrada zdravotných výkonov za vystavenie ePN 

Lekár v prípade ePN už nemusí vykazovať zdravotné výkony za vystavenie a ukončenie ePN (všetky 

ostatné zdravotné výkony je potrebné vykazovať štandardne v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). 

Dôležité: 

 Na účely bezproblémovej úhrady zdravotných výkonov je vhodné oficiálne listom nahlásiť 

Sociálnej poisťovni aktuálne číslo účtu Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, na ktoré 

budú zdravotné výkony za vystavenie a ukončenie ePN automatizovane uhrádzané 

 Každú zmenu čísla účtu je potrebné nahlásiť Sociálnej poisťovni včas tak, aby mohla bez 

problémov vykonať automatizovanú úhradu zdravotných výkonov za ePN 

 V prípade ePN Sociálna poisťovňa uhrádza len jednu ePN bez ohľadu na skutočnosť, či 

ide o súbeh poistení, nakoľko sa vystavuje len jedna ePN 

 Za vznik zdravotného výkonu sa považuje deň vystavenia ePN, resp. deň ukončenia ePN, 

t.j. každý zdravotný výkon prislúcha práve k jednému zúčtovaciemu obdobiu 

 Naďalej platí, že Sociálna poisťovňa uhrádza len zdravotné výkony na účely sociálneho 

poistenia  

 Storno ePN je dôvod na neuhradenie zdravotného výkonu s kódom chyby „Storno“ 

 Pri úhrade zdravotných výkonov Sociálna poisťovňa vychádza z opatrenia Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 – OPA z  30. decembra 2003, ktorým sa 

ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 
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9 Kontroly elektronických záznamov 

Jednou z výhod ePN je zníženie chybovosti pri zadávaní, skvalitnenie dát o pacientoch dostupných ich 

lekárom, a teda zvýšenie bezpečnosti, kvality a efektívnosti liečby. Umožňujú to kontroly správnosti 

vyplnených údajov v súlade s platnou legislatívou. Čo bolo pri papierových predpisoch nerealizovateľné 

a ku kontrole dochádzalo až počas lekárskej posudkovej činnosti. 

Úlohou systémových kontrol ambulantného informačného systému je zamedziť čo možno v najvyššej 

miere vzniku chýb. Nie všetky zákonné povinnosti je možné premietnuť do automatických kontrol a je 

potrebné mať na zreteli, že za správne vystavenie vždy zodpovedá lekár, vrátane podpisu ePZP 

kartou. 

 

10 Informovanie pacienta 

Pacient si informáciu o ePN môže nájsť v: 

 elektronickej zdravotnej knižke – www.npz.sk, 

 portáli služieb Sociálnej poisťovne – Elektronický účet poistenca – esluzby.socpoist.sk, 

 na odpise ePN vydanom lekárom 

 

V prípade otázok, ktoré nevie vyriešiť Váš dodávateľ informačného systému, prípadne sa týkajú priamo 

NCZI nás môžete kontaktovať na: 

https://www.npz.sk/sites/npz/NzpBasePages/kontaktny-formular.aspx 

 

https://www.npz.sk/sites/npz/NzpBasePages/kontaktny-formular.aspx

