
VYSTAVENIE POTVRDENIA O PN
ČO BY STE MALI VEDIEŤ O PN V ČASE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

Nenavádzajte 
lekára na trestný čin!
Osoba, ktorá žiada lekára, aby jej vystavil potvrdenie o 
PN a nie je skutočne chorá, alebo nespadá pod situácie, 
kedy je  možné vystaviť PN v súvislosti so šírením 
koronavírusu, alebo nie je zamestnancom školského 
zariadenia/zariadenia sociálnych služieb, môže byť 
trestne zodpovedná za navádzanie lekára na trestný čin 
subvenčného podvodu, ako aj trestný čin falšovania a 
vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie (§ 225 
a § 352a Trestného zákona).

Váš lekár si uvedomuje, že Vy a Vaši blízki 
prechádzate ťažkým obdobím. Prosíme Vás 
však, aby ste rešpektovali, že lekár môže konať 
len v súlade so zákonom. Uisťujeme Vás, že 
pre vaše zdravie robíme všetko, čo je v našich 
silách. Spoločne zvládneme všetky výzvy, ktoré 
pred nás aktuálna situácia stavia!

PN-ka je potvrdenie o tom, že Vás lekár uznal 
dočasne práceneschopným z dôvodu zhoršenia 
Vášho zdravotného stavu (napr. choroba, pracovný 
úraz), ktoré Vám znemožňuje vykonávať prácu. 
Za bežných okolností Vám lekár nemôže vystaviť 
potvrdenie o PN z iného dôvodu.

Kedy lekár pacientovi vystavuje 
PN za bežných okolností?

V prípade, že nie ste zamestnancom školského 
zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb a Váš 
zamestnávateľ sa rozhodol uzatvoriť prevádzku kvôli 
koronavírusu, nárok na PN Vám nevzniká. Výnimkou 
je prípad, keď spadáte pod situácie, v ktorých je možné 
vystaviť PN v súvislosti so šírením koronavírusu.

Zatvorenie prevádzky 
neznamená automatický nárok 
na PN-ku

www.genas.sk

PRAJEME VÁM PEVNÉ ZDRAVIE!

Ak Vás zamestnávateľ núti ísť 
na PN-ku, môžete sa obrátiť na 
inšpektorát práce

Ak zamestnávateľ nalieha na zamestnanca, aby požiadal 
lekára o PN aj napriek tomu, že nie je reálne chorý,
alebo nespadá pod situácie, kedy je možné vystaviť PN 
v súvislosti s koronavírusom, a nie je zamestnancom 
školského zariadenia / zariadenia sociálnych
služieb, môže sa zamestnanec 
obrátiť na príslušný 
inšpektorát práce (odkaz v 
QR kóde). Prekážky v práci 
je potrebné riešiť v súlade 
so Zákonníkom práce a nie 
prostredníctvom potvrdenia o PN.

V súvislosti so šírením koronavírusu Vám lekár vystaví 
PN v prípade, ak Vám bola nariadená karanténa RÚVZ; 
ak ste sa vrátili z rizikových oblastí a ste v povinnej 
karanténe; ak Vám bola nariadená karanténa z dôvodu 
potvrdenia ochorenia COVID-19. Nejdete po tlačivo k 
lekárovi ani ho nedoručujete zamestnávateľovi ani 
poisťovni. Vystavenie PN oznámite zamestnávateľovi 
výlučne telefonicky alebo e-mailom.

Kedy lekár vystavuje PN 
v súvislosti s koronavírusom?

Ak ste zamestnancom školského zariadenia alebo 
zariadenia sociálnych služieb, ktoré bolo nútene 
zatvorené na základe rozhodnutia Ústredného 
krízového štábu, lekár Vám v zmysle odporúčania 
Sociálnej poisťovne vystaví PN.

Osobitné posudzovanie 
PN počas šírenia koronavírusu

Informácie v tomto dokumente sú aktualizované k 03.04.2020.
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