Príklad č. 2
Ak došlo u poškodeného k zníženiu pôvodne stanoveného poklesu pracovnej
schopnosti na základe opätovného posúdenia poklesu pracovnej schopnosti
zo 60 % na 45 %, suma pôvodne stanovenej úrazovej renty, na ktorú mal
poškodený nárok ku dňu zmeny poklesu pracovnej schopnosti, sa upraví
podľa vzorca:
Upravená suma úrazovej renty = doterajšia suma úrazovej renty x (45 % : 60 %)
Upravená suma úrazovej renty = 145,00 € x 0,75 = 108,75 € po zaokrúhlení = 108,80 €

Kedy zaniká nárok na úrazovú rentu?

Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku. Takýto zánik
nároku sa nevzťahuje na úrazové renty, ktoré sa prekvalifikovali v zmysle
§ 272 zákona od 1. januára 2004 z náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej
invalidity alebo náhrady za stratu na dôchodku, ak sa poškodenému
vyplácali k 31. decembru 2003 a nárok na ich výplatu trval aj po tomto
dni. Nárok na tento druh „prekvalifikovanej“ úrazovej renty podľa príslušných ustanovení zákona (§ 293o, § 293ay) nie je obmedzený dovŕšením
dôchodkového veku alebo priznaním starobného alebo predčasného
starobného dôchodku. Nárok na takúto rentu zaniká len smrťou poberateľa.

renty. Ak sa poškodenému invalidný dôchodok vypláca v čase priznania
nároku na úrazovú rentu, zníži sa suma úrazovej renty určená podľa zákona
o sociálnom poistení o sumu tohto dôchodku. Úrazová renta sa vypláca
v sume zníženej aj vtedy, ak nárok na výplatu dôchodkovej dávky zanikol.
Na zníženie úrazovej renty je rozhodujúca suma dôchodku, na ktorú má
poškodený nárok ku dňu priznania úrazovej renty. Ak bol uvedený dôchodok
priznaný po priznaní úrazovej renty, rozhodujúca je suma dôchodku, na
ktorú má nárok ku dňu jeho priznania. Pokiaľ Sociálna poisťovňa poskytuje
poškodenému úrazovú rentu, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada za
stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, potom aj v prípade,
že po 31. decembri 2003 mu je priznaný invalidný dôchodok, úrazovú rentu
bude naďalej poberať v nezmenenej výške.
Od roku 2008 som poberateľom invalidného dôchodku a úrazovej renty.
V roku 2019 dosiahnem dôchodkový vek. Budem mať nárok na poberanie
úrazovej renty aj naďalej napriek tomu, že už budem na dôchodku? Ak áno,
dokedy?
Na úrazovú rentu má nárok poškodený, ak v dôsledku pracovného úrazu
alebo choroby z povolania má viac ako 40% pokles schopnosti vykonávať
doterajšiu činnosť zamestnanca a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu
nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Poberateľovi úrazovej renty
nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo
dňom priznania predčasného starobného dôchodku, a preto vám bude
dovŕšením dôchodkového veku výplata úrazovej renty zastavená.

Najčastejšie otázky
Môžem popri poberaní úrazovej renty pracovať?
Zákon o sociálnom poistení neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého by
poberateľ úrazovej renty alebo poberateľ invalidného dôchodku (bez
ohľadu na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) nemal nárok na
výplatu týchto dávok počas zárobkovej činnosti. Poberateľ úrazovej renty
môže pracovať a súčasne poberať úrazovú rentu a invalidný dôchodok bez
obmedzenia. To znamená, že výplata úrazovej renty alebo invalidného
dôchodku nie je podmienená výškou dosiahnutého príjmu, druhom a ani
rozsahom zárobkovej činnosti (živnosť, pracovný pomer, dohoda o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru).
Zdaňuje sa úrazová renta?
Úrazová renta vyplácaná podľa zákona o sociálnom poistení účinného od
1. januára 2004, na ktorú vznikol nárok v čase účinnosti tohto zákona, ale
aj úrazová renta, ktorá bola od 1. januára 2004 prekvalifikovaná z náhrady
za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo priznaní
invalidity alebo čiastočnej invalidity, nie je zdaniteľný príjem, rovnako ako
nijaká iná dávka vyplácaná podľa zákona o sociálnom poistení.
Je možný súbeh poberania invalidného dôchodku a úrazovej renty?
Ak sa poškodenému vypláca úrazová renta priznaná v zmysle zákona
o sociálnom poistení, v prípade priznania invalidného dôchodku sa jej suma
zníži o sumu tohto invalidného dôchodku priznaného po priznaní úrazovej
5

www.socpoist.sk
Informácie uvedené v tomto letáku sa vzťahujú na zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Aktuálne informácie odporúčame sledovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Informovať sa možno
aj elektronicky, osobne vo všetkých pobočkách alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra
na tel. čísle 0800 123 123 (dôchodky – bezplatná linka) alebo 0906 171 989 (ostatné informácie).
Vydala: Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava I, december 2018
6

ÚRAZOVÁ RENTA
Krátky sprievodca, ktorý vám pomôže nájsť odpovede
na vaše otázky a vysvetlí, čo a kedy musíte urobiť.
Kto a kedy môže úrazovú
rentu dostávať?
Ako si treba uplatniť nárok
na úrazovú rentu?
Za akých podmienok
sa vypláca a kedy nárok zaniká?

Čo úrazová renta vlastne znamená?

Úrazová renta je pravidelná peňažná dávka určená na kompenzáciu
viac ako 40-percentného poklesu pracovnej schopnosti na výkon
činnosti vykonávanej pred vznikom pracovného úrazu alebo
zistením choroby z povolania poskytovaná do priznania predčasného
starobného dôchodku alebo do dovŕšenia dôchodkového veku; ak
je osobe priznaný invalidný dôchodok, poskytuje sa ako nadstavba
k tomuto dôchodku.

Čo je pracovný úraz a čo choroba z povolania?

Pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť zamestnanca spôsobené
nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením
vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec utrpel pri plnení pracovných úloh
alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných
úloh alebo služobných úloh, pre plnenie pracovných úloh alebo
služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi.
Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym
zariadením (zaradená do zoznamu chorôb z povolania, ktorý je prílohou
zákona o sociálnom poistení), ak vznikla zamestnancovi zamestnávateľa
pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti
s ich plnením za podmienok, za ktorých choroba z povolania vzniká.

!

Posudzovanie a priznávanie chorôb z povolania je vo výlučnej kompetencii príslušného špecializovaného pracoviska v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a dermatovenerológia.

Čo je pozostalostná úrazová renta a pre koho je určená?

Pozostalostná úrazová renta je pravidelná peňažná dávka
úrazového poistenia. Má zabezpečiť osoby, ktorým poškodený (ktorý
zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania)
bol povinný na základe rozhodnutia súdu poskytovať výživu.
Na pozostalostnú úrazovú rentu má nárok fyzická osoba, voči ktorej mal
poškodený (ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby
z povolania) v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom a v čase
úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný
starobný dôchodok (§ 92 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)). Výnimkou
sú osoby, ktorým z dôvodu smrti poškodeného vznikol nárok na
jednorazové odškodnenie, teda manžel/manželka a nezaopatrené deti.

Kto má nárok na úrazovú rentu?

Na úrazovú rentu má po splnení podmienok ustanovených zákonom
nárok zamestnanec zamestnávateľa (podľa § 16 zákona) a fyzická osoba
spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia (podľa § 17 ods.
2 zákona). Zákon ich definuje v § 83 pre účely poskytovania úrazových
dávok ako poškodených, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich zistila
choroba z povolania.
Nárok na úrazovú rentu vzniká poškodenému, ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z po2

volania (napr. u zamestnanca pokles schopnosti vykonávať činnosť zamestnanca, ktorú vykonával do vzniku pracovného úrazu alebo počas
ktorej naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval za podmienok, z ktorých mu zistená choroba z povolania vzniká) podľa posudku
vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 %
a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok (§ 88 ods. 1 zákona).

Môže nárok na úrazovú rentu zaniknúť?

Ak podľa posudku vystaveného posudkovým lekárom na základe zmien
v zdravotnom stave poškodeného zmena poklesu pracovnej schopnosti
nedosiahne viac než 40 %, prestane poškodený spĺňať podmienku nároku na úrazovú rentu a nárok na úrazovú rentu mu zanikne. Ak by však
neskôr došlo u poškodeného (napr. z dôvodu neskorších komplikácií poškodenia zdravia v dôsledku toho istého pracovného úrazu alebo tej istej
choroby z povolania) k opätovnému zhoršeniu poklesu pracovnej schopnosti nad 40 %, vznikne mu opäť nárok na úrazovú rentu v upravenej sume.
Tá sa určí podľa nového poklesu pracovnej schopnosti z denného vymeriavacieho základu, z ktorého bola určená pri prvom vzniku nároku, ktorý
sa vynásobí koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom znovu vznikol nárok na úrazovú rentu, a všeobecného
vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom vznikol nárok na úrazovú rentu prvýkrát.

V akej situácii vzniká nárok na úrazovú rentu?

Nárok na úrazovú rentu podľa podmienok ustanovených zákonom
môže vzniknúť, ak má poškodený v dôsledku pracovného úrazu
alebo choroby z povolania zistený posudkovým lekárom sociálneho
poistenia pokles pracovnej schopnosti viac ako 40 % a nedovŕšil
dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný
dôchodok.

Ako treba požiadať o úrazovú rentu?

Poškodený si uplatní nárok na úrazovú rentu podaním žiadosti o túto
úrazovú dávku na tlačive Sociálnej poisťovne v niektorej z jej pobočiek.
Tlačivá žiadostí o úrazové dávky možno nájsť na webovej stránke
Sociálnej poisťovne. Podľa konkrétnej situácie môže ísť o jedno z týchto
tlačív:
• Žiadosť o priznanie úrazovej renty,
• Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty,
•	Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu
pracovnej schopnosti.
Okrem tlačiva na podanie žiadosti o úrazovú rentu Sociálna poisťovňa
vyžaduje:
•	tlačivo Oznámenie poistnej udalosti (poistnou udalosťou je pracovný
úraz, choroba z povolania),
•	záznam o registrovanom pracovnom úraze, hlásenie choroby
z povolania,
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•	lekárske

správy potvrdzujúce poškodenie zdravia a príčinnú
súvislosť poškodenia zdravia s poistnou udalosťou,
• vyjadrenie zamestnávateľa o rozsahu jeho zodpovednosti za
vzniknuté poškodenie zdravia s ohľadom na prípadnú mieru zavinenia
zo strany poškodeného (uvádza sa obvykle na tlačive Oznámenie
poistnej udalosti, ktoré je povinný predkladať zamestnávateľ
zodpovedný za poškodenie zdravia v dôsledku poistnej udalosti,
•	doklady o ďalších skutočnostiach podľa usmernenia príslušnej
organizačnej zložky Sociálnej poisťovne (napr. závery z vyšetrovania
pracovného úrazu inšpektorátmi práce, orgánmi polície a pod.).

Ako sa vypláca úrazová renta?

Úrazová renta sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách.
Deň splatnosti dávky určí Sociálna poisťovňa (§ 116 ods. 2 zákona). Do
krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ, sa úrazová renta vypláca pozadu
v trojmesačných lehotách. Podmienkou je doloženie potvrdenia o žití
poberateľa dávky, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred
zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak (§ 116 ods. 3 zákona).
Úrazová renta sa poukazuje na vlastný účet príjemcu dávky v banke
alebo pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka
vypláca aj v hotovosti prostredníctvom poštových poukazov. Výnimkou
je poukazovanie úrazovej renty na základe žiadosti jej poberateľa na účet
manžela/manželky za predpokladu, že poberateľ tejto úrazovej dávky
má právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte v čase
poberania dávky, a za predpokladu, že s týmto spôsobom poukazovania
dávky manžel/manželka súhlasí. Tento súhlas musí byť doložený
písomným potvrdením.

Ako sa počíta výška úrazovej renty?

Suma úrazovej renty sa určí podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona. Základná
suma sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej
80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného určeného
z príslušného rozhodujúceho obdobia podľa § 84 zákona a koeficientu
určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu
pracovnej schopnosti a čísla 100 (§ 89 ods. 1 zákona).
Ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok, zníži sa suma úrazovej
renty o sumu tohto dôchodku. Úrazová renta sa vypláca v takto zníženej
sume aj vtedy, ak zanikol nárok na výplatu dôchodkovej dávky.

!

Suma úrazovej renty nie je zo zákona obmedzená, čo znamená, že sa na
ňu nevzťahuje maximálny limit.

Príklady výpočtu úrazovej renty

Príklad č. 1
Pri 60% poklese pracovnej schopnosti poškodeného denný vymeriavací
základ určený v sume 20,5479 € a pri 50% rozsahu zodpovednosti
zamestnávateľa sa úrazová renta vypočíta:
Úrazová renta = [(30,4167 x 80 % x 20,5479 €) x (60 % : 100)] x 50 %
Úrazová renta = [(30,4167 x 0,8 x 20,5479 €) x 0,6] x 0,5
Úrazová renta = 299,99966876 € x 0,5 = 149,99983438 € = 150,00 €
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