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Pracovná neschopnosť zamestnanca z pohľadu zamestnávateľa  

 
Aké povinnosti a práva má zamestnávateľ, ak je zamestnanec dočasne práceneschopný? 

 
Kedy pracovná neschopnosť vzniká? 
 
Práceneschopnosť (ďalej len „PN“) vzniká z dôvodu choroby, choroby z povolania, úrazu, pracovného 

úrazu, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu karanténneho opatrenia. Dĺžku trvania 

práceneschopnosti stanovuje ošetrujúci lekár podľa zdravotného stavu pacienta. Ošetrujúcim lekárom 

môže byť iba: 

• všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 

• lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti. 

V závislosti od trvania pracovnej neschopnosti, má zamestnanec nárok na: 

• náhradu príjmu od zamestnávateľa (prvých desať dní PN), 

• nemocenské hradené Sociálnou poisťovňou (od jedenásteho dňa PN). 

 
Počas práceneschopnosti musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy 
 

Počas trvania práce neschopnosti je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu. 

Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni, a to od prvého dňa PN do skončenia PN, najdlhšie však do 

desiateho dňa PN (započítavajú sa aj sviatky a víkend). Ak bol zamestnanec ošetrený po odpracovaní 

pracovnej zmeny, PN sa začína nasledujúci kalendárny deň. Zamestnanec je povinný preukázať skutočnosti, 

ktoré sú rozhodujúce na vznik, trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu príjmu. 

Výška náhrady príjmu závisí od toho „koľký“ deň je zamestnanec práceneschopný: 

• od prvého dňa PN do tretieho dňa PN je náhrada príjmu vo výške 25 % z denného vymeriavacieho 

základu zamestnanca, 

• od štvrtého dňa PN do desiateho dňa PN je náhrada príjmu vo výške 55 % z denného vymeriavacieho 

základu. 

Ak je zamestnanec dočasne práceneschopný z dôvodu stavu, ktorý si privodil použitím alkoholu alebo iných 

návykových látok, patrí mu nárok na náhradu mzdy vo výške polovice náhrady príjmu, na ktorú by mu inak 

vznikol nárok. 

Náhrada príjmu pri dočasnej PN sa vypláca zamestnancovi vo výplatných termínoch určených na výplatu 

mzdy, odmeny, platu, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za 

ktorých si zamestnanec náhradu príjmu pri PN uplatnil. 
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Ako si nárok na náhradu práceneschopnosti uplatniť? 
 

Zamestnanec si nárok na náhradu práceneschopnosti uplatní tak, že zamestnávateľovi predloží Potvrdenie 

o dočasnej PN (tlačivo nie je voľno k dispozícii), ktoré musí obsahovať informáciu, o akú dávku žiada 

(nemocenské alebo úrazový príplatok), spôsob poukazovania a podpis zamestnanca. Potvrdenie vystaví 

zamestnancovi ošetrujúci lekár. Toto potvrdenie obsahuje päť častí, pričom: 

• na začiatku vyplní, podpíše zamestnanec a odovzdá zamestnávateľovi časť II – zamestnanec si takto 

uplatňuje nárok na nemocenskú dávku, nárok na nemocenskú dávku vzniká od jedenásteho dňa PN a 

uhrádza ho Sociálna poisťovňa (dovtedy je vyplácaná zamestnancovi náhrada mzdy, ktorú platí 

zamestnávateľ), 

• na začiatku vyplní, podpíše zamestnanec a odovzdá zamestnávateľovi časť IIa – zamestnanec si takto 

uplatňuje nárok na náhradu príjmu u zamestnávateľa, nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa 

vzniká od prvého dňa PN do desiateho dňa PN, 

• pri ukončení PN vyplní, podpíš zamestnanec a odovzdá zamestnávateľovi časť IV – ide o hlásenie 

zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej PN. 

 
Nárok na náhrady príjmu nemá zamestnanec, ak: 
•  

• počas trvania PN má nárok na nemocenské, materské alebo rodičovský príspevok, 

• sa stal dočasne PN z dôvodu úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia 

slobody, 

• porušil liečebný režim určený lekárom, 

• sa počas dočasnej PN nezdržiava na mieste určenom lekárom. 

 
Denný vymeriavací základ na účely výpočtu náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 
 

Výška poskytnutej náhrady pri dočasnej práceneschopnosti sa určuje z denného vymeriavacieho základu 

(prípadne pravdepodobného vymeriavacieho základu). Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako A/B, kde: 

A = súčet vymeriavacích základov, z ktorých zamestnanec v kalendárom roku, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná PN platil poistné na nemocenské poistenie (rozhodujúce 

obdobie), 

B = počet kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. 

Znamená to, že ak pracovná neschopnosť vznikla v roku 2015, pre výpočet náhrady príjmu bude 

rozhodujúce obdobie rok 2014. 
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Ak povinné nemocenské poistenie začalo v priebehu roku 2014 alebo 2015 a zamestnanec je v priebehu 

roku 2015 dočasne PN (a nemocenské poistenie sa platilo aspoň 90 dní pred dňom vzniku nároku na 

náhradu príjmu), rozhodujúce obdobie na účely výpočtu denného vymeriavacieho základu sa posudzuje: 

• ako obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

mesiacu, v ktorom PN vznikla. 

Pri posudzovaní denného vymeriavacieho základu vznikajú v praxi aj iné situácie okrem vyššie uvedených, 

napríklad nemocenské poistenie sa platilo menej ako 90 dní. V každom prípade je potrebné postupovať v 

súlade so zákonom č. 462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol, pričom je stanovená jeho 

maximálna hodnota. Pre rok 2015 je to suma 40,6356 €. 

 
Príklad na výpočet náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 
 

Pán Emil je zamestnancom spoločnosti AB, s.r.o. od 1. augusta 2014. Nástupný plat bol 800 € a po skončení 

skúšobnej doby (od novembra 2014) sa zvýšil na 880 €. Pán Emil bol od 9. marca 2015 do 13. marca 2015 

dočasne PN. 

Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

• rozhodujúce obdobie: august 2014 až február 2015, 

• počet dní rozhodujúceho obdobia: 212 dní, 

• úhrnný vymeriavací základ: 3 x 800 € + 4 x 880 € = 5 920 €, 

• denný vymeriavací základ: 5 920 € / 212 dní = 27,9245 €, 

• náhrada príjmu za dočasnú PN: 51,67 €. 

1. deň PN 2. deň PN 3. deň PN 4. deň PN 5. deň PN 

25 % z denného vymeriavacieho základu: (0,25 x 27,9245) x 3 55 % z denného vymeriavacieho základu: (0,55 x 27,9245) x 2 

20,9433 € 30,7169€ 

 
 
Práceneschopnosť zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni 
 

Poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu pri dočasnej PN, má zamestnávateľ len prvých desať dní PN. Od 

jedenásteho dňa zaniká nárok zamestnanca na náhradu príjmu a vzniká nárok na nemocenské, ktoré 

poskytuje Sociálna poisťovňa. Nemocenské sa poskytuje najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku PN. 
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Výška nároku na nemocenské je 55 % z denného vymeriavacieho základu. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame pravidlá zaokrúhľovania denného vymeriavacieho základu na účely 

výpočtu náhrady príjmu, denného vymeriavacieho základu na účely výpočtu nemocenskej dávky (ich 

maximálnu výšku), ako aj spôsob zaokrúhľovania náhrady príjmu a nemocenského. 

 

  Zaokrúhľovanie Maximálna výška v € 

Denný vymeriavací základ pre účely náhrady príjmu 4 desatinné miesta nadol 40,6356 

Denný vymeriavací základ pre účely nemocenskej dávky 4 desatinné miesta nahor 40,6357 

Náhrada príjmu 2 desatinné miesta nahor x 

Nemocenské 2 desatinné miesta nahor x 

 
 
Práceneschopnosť zamestnanca a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni 
 

V prípade, ak je zamestnanec na PN kratšie ako jedenásť dní, t.j. jeden až desať dní, nevzniká 

zamestnávateľovi povinnosť túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni. Ak PN trvá dlhšie ako desať dní, 

postúpi zamestnávateľ Sociálnej poisťovne II. diel potvrdenia – Žiadosť o nemocenské alebo úrazový 

príplatok. Potvrdenie zašle zamestnávateľ Sociálnej poisťovni do troch dní po desiatom dni trvania PN. 

Na individuálne vyžiadanie Sociálnej poisťovne, zašle zamestnávateľ aj Potvrdenie zamestnávateľa o 

zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, tlačivo je dostupné na stránke Sociálnej 

poisťovne. 

Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť na tom, že zamestnávateľ zašle Sociálnej poisťovni 

Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (zodpovednosť za predloženie zostáva na 

zamestnancovi). Tlačivo sa vypisuje v tom prípade, ak PN prechádza z jedného mesiaca do druhého, napr. 

začala v auguste a pokračuje aj v septembri a zároveň trvá dlhšie ako desať dní. Vystavuje ho pre 

zamestnanca ošetrujúci lekár. 

Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví ošetrujúci lekár Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke 

Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (ide o IV. časť Potvrdenia o dočasnej 

pracovnej neschopnosti). Originál tlačiva postúpi zamestnávateľ Sociálnej poisťovni najneskôr do troch dní 
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po skončení PN, ak trvala viac ako desať dní. Zamestnávateľ si ponechá kópiu tlačiva. Je potrebné, aby bolo 

zamestnancom podpísané. 

Poznámka: ostatné časti zasiela Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár. 

  
 
Príklad na výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas práceneschopnosti zamestnanca 
 

Pán Emil bol od 13. apríla 2015 do 24. apríla 2015 PN. Denný vymeriavací základ v rozhodujúcom období 

bol vo výške 29,5990 €. 

Výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas pracovnej neschopnosti zamestnanca 

  počet dní trvania PN výpočet suma v € 

náhrada príjmu 

prvý až tretí deň (0,25 x 29,5990) x 3 22,1992 

štvrtý až desiaty deň (0,55 x 29,5990) x 7 113,9561 

nemocenské jedenásty až dvanásty deň (0,55 x 29,5990) x 2 32,5589 

Spolu 168,72 

 
 
 
 
Príklad na výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas práceneschopnosti zamestnanca pri ukončení 
pracovného pomeru počas trvania PN 
 

Pán Emil sa so svojím zamestnávateľom dohodol na ukončení pracovného pomeru. Pracovný pomer trvá do 

konca apríla 2015. Pán Emil bol od 27. apríla 2015 do 1. mája 2015 PN. Denný vymeriavací základ v 

rozhodujúcom období bol vo výške 29,5990 €. 

Výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas práceneschopnosti zamestnanca 

 

 

  počet dní trvania PN výpočet suma v € 

náhrada príjmu prvý až tretí deň (0,25 x 29,5990) x 3 22,1992 
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štvrtý deň (0,55 x 29,5990) x 1 16,2794 

nemocenské piaty deň (0,55 x 29,5990) x 1 16,2794 

Spolu 54,76 

Poznámka: ak zamestnancovi počas prvých desiatich dní trvania dočasnej PN zanikne pracovný pomer, 

zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za dni od vzniku PN do skončenia pracovného 

pomeru. Po skončení pracovného pomeru vypláca nemocenské Sociálna poisťovňa.  

 
Práceneschopnosť a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni 
 

Ak je zamestnanec PN, je zamestnávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť zdravotnej poisťovni do konca 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom PN vznikla. Oznamovacia povinnosť vzniká aj po skončení PN, 

a to do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom PN skončila. Tlačivo nájdete na internetovej 

stránke príslušnej poisťovne („Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na 

verejné zdravotné poistenie“). Kód, ktorý zamestnávateľ v tlačive použije je „1O“, ktorý hovorí o tom, že 

zamestnanec je dočasne PN (v tlačive uvedie rodné číslo zamestnanca, jeho priezvisko, meno, kód 1O Z pri 

začiatku PN a pri ukončení 1O K, platnosť zmeny a dátum). 

 
Aké sú práva zamestnávateľa? 
 

Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu, ktorý určil lekár. Porušenie 

liečebného režime sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny. 

 
 
 
 

Zamestnanec je zamestnancom firmy od roku 2012 . Zmluvne dohodnutý plat má  850,- eur mesačne. 

V roku 2017 si 12. 6. 2017 čerpal neplatené voľno a od 1. 7. 2017-10. 7. 2017 bol PN. PN zostal znovu od 

1. 2. 2018 do 8. 2. 2018. Akú dostane PN? 

 

 Práceneschopnosť zamestnanca sa skladá z dvoch častí. Prvú časť náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti vypláca zamestnávateľ v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. zákona o náhrade príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov. Druhú časť, ak PN trvá viac 

ako 10 kalendárnych dní, sa vypláca v zmysle zákona č. 461/2003 zákona o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov. 

Pre výpočet oboch potrebujeme vedieť denný vymeriavací základ. Ten sa určí ako podiel súčtu 

vymeriavacích základov rozhodného obdobia a počtu dní rozhodujúceho obdobia, pričom takto vypočítaný 

denný vymeriavací základ nesmie byť pre rok 2018 pre náhradu príjmu, ktorá sa zaokrúhľuje na 4 desatinné 
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miesta nadol 59,9671 a pre výplatu nemocenskej dávky, ktorá sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor 

59,9672. S rozhodného obdobia sa vylúčia všetky dni podľa § 26 zákona č 461/2003 zákona o sociálnom 

postení v znení neskorších predpisov (napr. neplatené voľno, PN, neospravedlnená neprítomnosť v práci, 

čerpanie rodičovskej dovolenky a pod). 

Rozhodné obdobie je rok 2017, s vylúčením neplateného voľna a PN. Výpočet sumárnych hodnôt: 

 

MESIAC  VYMERIAVACÍ ZÁKLAD POČET KALENDÁR. DNÍ POĆET DNÍ ROZH. OBD. 

Január /2017 850 31 31 

Február /2017 850 28 28 

Marec /2017 850 31 31 

 Apríl /2017 850 30 30 

Máj /2017 850 31 31 

Jún /2017 811 30 29 

Júl /2017 430 31 21 

August /2017 850 31 31 

September /2017 850 30 30 

Október /2017 850 31 31 

November /2017 850 30 30 

December /2017 850 31 31 

SPOLU 9741 365 354 

  

Denný vymeriavací základ = Súčet vymeriavacích základov/Počet dní rozhodného obdobia 

Denný vymeriavací základ = 9741/354 = 27,51694915 = 27,5169 – zaokrúhlenie na 4 desatinné miesta 

nadol. 

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

v znení neskorších predpisov má zamestnanec od prvého po tretí deň nárok na 25% denného 

vymeriavacieho základu a od štvrtého po desiaty deň 55% denného vymeriavacieho základu. 

Výpočet náhrady príjmu: 

Prvé tri dni = (denný vymeriavací základ x 25%) x 3dni 

Prvé tri dni = (27,5169 x 25%) x 3 = 6,879225 x 3 = 20,637675 

Ďalších 5 dní = Prvé tri dni = (denný vymeriavací základ x 55%) x 5dní 

Ďalších 5 dní = (27,5169 x 55%) x 5 = 15,134295 x 5 = 75,671475 

Spolu náhrada príjmu = Prvé tri dni + Ďalších 5 dní 

Spolu náhrada príjmu = 20,637675 + 75,671475 = 96,30915 = 96,31 – zaokrúhlenie na 2 eurocenty nahor. 

Zamestnanec dostane náhradu príjmu za PN od 1. 2. 2018 do 8. 2. 2018 spolu 96,31. 

Ak by bol zamestnanec dočasne práceneschopný viac ako desať kalendárnych dní, vzniká mu nárok na 

nemocenské dávky od Sociálnej poisťovne vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu 27,5170 – 

zaokrúhlene na 4 desatinne miesta nahor krát počet dní trvania dočasnej práceneschopnosti, najviac však 

v trvaní 52 týždňov. 
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Nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom DPN trvalo aspoň 90 kalendárnych dní, pričom do 

obdobia 90 dní trvania nemocenského poistenia sa započíta len to obdobie nemocenského poistenia, za 

ktoré sa platilo poistné na NP; nespadá tam teda obdobie prerušenia nemocenského poistenia 

a obdobie, kedy poistenec nie je povinný platiť poistné na NP. 

Obdobia, počas ktorých sa zamestnancovi prerušuje povinné NP a ktoré sa zároveň vylučujú z RO na 

zistenie DVZ, ustanovuje § 26 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, a patria k nim napr.: 

• čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy; podmienka jeho čerpania celý deň, t. j. neprítomnosť 

zamestnanca počas celej pracovnej zmeny, 

• dlhodobé uvoľnenie z pracovného pomeru na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, ak sa 

zamestnancovi neposkytuje náhrada mzdy, 

• neospravedlnená neprítomnosť v práci (absencia), 

• výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, 

• od 11. dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby alebo starostlivosti o dieťa, v praxi známe pod pojmom 

OČR alebo starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku do skončenia potreby ošetrovania alebo 

starostlivosti, 

• doba čerpania rodičovskej dovolenky, 

• doba odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania DPN do jej skončenia 

Z RO sa zároveň vylučujú obdobia, za ktoré zamestnanec nie je povinný platiť poistné na NP. Podľa § 140 

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k nim patria napr. obdobie: 

• počas ktorého sa zamestnancovi poskytuje materské, 

• od 1.dňa potreby ošetrenia fyzickej osoby najdlhšie do desiateho dňa, ak potreba ošetrovania alebo 

starostlivosti trvá v tomto období, 

• počas ktorého je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, 

• počas ktorého sa zamestnancovi vypláca rehabilitačné alebo rekvalifikačné, 

• počas ktorého má zamestnanec ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku. 

1) Ak obdobie NP trvalo nepretržite od 1. 1. predchádzajúceho roka, tak rozhodujúce obdobie je: 

• predchádzajúci kalendárny rok, 

Príklad: 

Zamestnanec je v pracovnom pomere u zamestnávateľa (nemocensky poistený) od roku 2011 až doteraz. 

Od 10. 12. 2017 je práceneschopný. RO pre účely výpočtu náhrady príjmu aj nemocenskej dávky je obdobie 

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

2) Ak obdobie NP vzniklo v predchádzajúcom kalendárnom roku (napr. vznik pracovného pomeru), 

a obdobie, za ktoré sa platí poistné na NP, bolo u aktuálneho zamestnávateľa aspoň 90 dní (NP >=90 

kalendárnych dní), RO je: 

• od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho 

kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky ak NP vzniklo 

v predchádzajúcom roku, 

Príklad: 

Zamestnanec je v pracovnom pomere u zamestnávateľa od 1. 6. 2016. V období od 1. 12. 2016 do 15. 12. 

2016 bol práceneschopný. Od 10. 2. 2017 bol práceneschopný znova. Doba nemocenského poistenia pred 

vznikom druhej DPN trvala od 1. 6. 2016 do 9. 2. 2017. Počas tejto doby sa platilo poistné na NP počas 239 

dní (254 – 15), čo je viac ako 90 dní (počas prvej DPN sa poistné na NP neplatilo). RO pre výpočet náhrady 

príjmu aj nemocenskej dávky bude obdobie od 1. 6. 2016 do 31. 1. 2017. 
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3) Ak obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na NP, trvalo u aktuálneho 

zamestnávateľa menej ako 90 dní (NP < 90 kalendárnych dní), rozhodujúce obdobie: 

• je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla 

dočasná pracovná neschopnosť. 

Príklad: 

Dňa 14. 11. 2016 zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru. Od 15. 1. 2017 je práceneschopný. Doba 

nemocenského poistenia pred vznikom DPN trvala od 14. 11. 2016 do 14. 1. 2017, t. j. 62 dní. Poistné na NP 

sa platilo za menej ako 90 dní. 

RO pre výpočet náhrady príjmu bude od 14. 11. 2016 do 14. 1. 2017. RO pre výpočet nemocenského, ktoré 

vypláca sociálna poisťovňa, bude rok 2016 okrem obdobia od 14. 11. 2016 do 31. 12. 2016 (obdobie NP 

dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikla DPN zamestnanca). Podmienkou je, že obdobie 

nemocenského poistenia, za ktoré sa platilo poistné na NP, trvalo v predchádzajúcom roku 2016 aspoň 90 

dní. Ak podmienka splnená nebude, nemocenské sa vypočíta z pravdepodobného denného vymeriavacieho 

základu (ďalej len „PDVZ“). 

TIP: Ak zamestnancovi vznikla DPN v deň vzniku nemocenského poistenia, t. j. v deň vzniku pracovného 

pomeru, DVZ na určenie sumy náhrady príjmu sa určí ako PDVZ = vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo 

poistné na NP, pripadajúci na jeden deň nemocenského poistenia v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla 

dočasná pracovná neschopnosť. 

Príklad: 

Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou vo výške 750 Eur. V mesiaci november 2017 vznikla 

potreba zistenia pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. 

Keďže mesiac november má 30 kalendárnych dní a predpokladaný zárobok zamestnanca podľa pracovnej 

zmluvy je 750 Eur, pravdepodobný denný vymeriavací základ vypočítame nasledovne: 

750 Eur : 30 dní = 24,1935484, po zaokrúhlení 24,1935 Eur. 

Komplexný príklad výpočtu PN: 

Príklad: 

Zamestnanec je v pracovnom pomere u zamestnávateľa od 1. 1. 2016. V dňoch 23. 2. 2016 a 4. 6. 2016 si 

čerpal neplatené voľno a v období od 1. 12. 2016 do 14. 12. 2016 bol práceneschopný. Od 22. 11. 2017 do 

27. 11. 2017 je práceneschopný znova. Urči RO, vypočítajte DVZ a výšku náhrady príjmu počas DPN. 

V tabuľke sú uvedené potrebné údaje. 

Mesiac Vymeriavací základ Počet kal. dní Počet dní RO 

Január 500,00 € 31 31 

Február 470,00 € 28 27 

Marec 500,00 € 31 31 

Apríl 500,00 € 30 30 

Máj 500,00 € 31 31 

Jún 475,00 € 30 29 

Júl 500,00 € 31 31 

August 500,00 € 31 31 

September 500,00 € 30 30 

Október 500,00 € 31 31 

November 600,00 € 30 30 

December 312,00 € 31 17 

Spolu 5857,00 € 365 349 
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Určenie RO a výpočet DVZ: 

RO je predchádzajúci kalendárny rok 2016. Z počtu dní RO sa ale odrátajú dni, kedy sa neplatilo poistné na 

NP: 365 dní – 16 dní = 349 dní. 

DVZ = úhrn VZ na NP v RO/počet dní NP, za ktoré sa platilo poistné v RO: 5857,00/349 = 16,782235 = 

16,7822 €. 

Náhrada príjmu za prvé 3 dni je vo výške: 25 % z 16,7822 € = 4,19555 x 3 dni = 12,58665 € 

Náhrada príjmu za ďalšie 3 dni je vo výške: 55 % z 16,7822 € = 9,23021 x 3 dni = 27,69063 € 

Náhrada príjmu spolu = 40,277 po zaokrúhlení na eurocent nahor = 40,28 €. 

 

 


