
 

Od januára 2019 môže byť vyššia PN 
 

Každého z času na čas chytí choroba. Nepríjemná je o to viac, že počas maródky dostaneme menej peňazí. Už od januára však výška PN-ky ide 
hore a môže dosiahnuť tisícku! Záleží však na tom, koľko zarábate. Skontrolujte si sumu za maródku s nami.  

Nemocenské sa každý rok prepočítava na základe zvyšujúcej sa priemernej mzdy. Od nového roka tak stúpne aj maximálny denný vymeriavací 
základ pre výpočet dávok zo súčasných 59,9672 eura na 62,7288 eura. To znamená vyššiu sumu za PN-ku. 

 
Maródku vám vyplatia nielen za pracovné, ale aj za kalendárne dni, teda aj v sobotu a nedeľu. Za prvé 3 dni však dostanete len 25 % 
vymeriavaceho základu, potom 55 %. To znamená, že ak zarábate 800 eur v hrubom, za 10 dní PN-ky dostanete 120,99 eura. Druhý mesiac 
maródy sú už sumy vyššie, pretože za všetky dni dostanete 55 % zo svojho vymeriavaceho základu. 

 

 

Vypočítajte si Váš vymeriavací základ 

Vašu výplatu v hrubom vynásobte 12-mi mesiacmi. Potom vydeľte počtom dní v roku, teda 365. Napríklad Jozef zarába 800 eur v hrubom. 
Denný vymeriavací základ vypočítame ako 800 x 12 = 9 600; túto sumu vydelíme počtom dní 9 600 : 365 = 26,30 eur. Jozefovi sa PN-ka bude 
rátať z vymeriavaceho základu 26,30 eur. 

 
„Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2019, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 34,50084 eura,“ informuje 
hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské 
maximálne vo výške 1 035,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 069,60 eura,“ doplnil.  
Takúto kráľovskú PN-ku však dostanú len Slováci, ktorí zarábajú 1 908 eura.  

 

 



  

 
 
Maximálna výška PN-ky sa opäť posúva nahor. Tento výpočet je len orientačný, vaše nemocenské sa vypočíta podľa vášho konkrétneho platu v 
minulom roku. Druhý mesiac by ste už dostali najviac 1 035,10 eura (30-dňový mesiac) alebo 1 069,60 eura (31-dňový kalendárny mesiac).  



 

 

Kedy vám vezmú peniaze 

Ak ste maród, očakáva sa, že sa budete dodržiavať pokojový režim a oddych na lôžku. Rovnako by ste sa mali zdržiavať na adrese, ktorú ste 
uviedli v žiadosti o nemocenské a strpieť kontrolu zamestnávateľa, či ste naozaj doma. 

„Ak sa preukáže porušenie liečebného režimu, poberateľ dávky stratí nárok na výplatu nemocenského, a to odo dňa, za ktorý sa zistilo 
porušenie liečebného režimu do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia.“ 

 

Polovičná maródka 

Nemocenské poistenie sa zníži na polovicu v tom prípade, ak ste sa na maródku dostali vlastným pričinením, napríklad pre alkohol či drogy. 

 

Ak PN-ka trvá do 10 dní, doklad sa Sociálnej poisťovni neposiela 

             



Sociálna poisťovňa poskytuje nemocenské zamestnancovi až od 11. dňa trvania jeho dočasnej 

pracovnej neschopnosti. 

Bratislava 19. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca do poisťovne nezasielali v tých prípadoch, v ktorých dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá 
menej ako 10 kalendárnych dní. 
 
Takýto doklad nie je pre Sociálnu poisťovňu potrebný, pretože za prvých desať dní trvania PN-ky vypláca zamestnancovi náhradu 
príjmu zamestnávateľ, a nie poisťovňa. 
 
"Sociálna poisťovňa poskytuje nemocenské zamestnancovi až od 11. dňa trvania jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. Preto nie je 
žiaduce, aby zamestnávateľ zasielal do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne doklady k dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca, ktorá trvá maximálne 10 dní. Výnimku tvoria iba prípady, ak zamestnanec ukončí zamestnanie, a teda aj poistenie 
počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti. V takom prípade vzniká nárok na nemocenské od nasledujúceho dňa po 
skončení zamestnania." Informoval Peter Višváder, hovorca poisťovne. 

 

 


