Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik
pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav. V konaní
o dávku je osoba uplatňujúca si nárok na dávku povinná preukázať všetky
skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik nároku na dávku, na jej výplatu
a výšku (obdobne platí aj pri chorobe z povolania). Poberateľ dávky je povinný
preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dávku alebo jej zánik.

!

Ak zamestnávateľ v rozpore so skutočnosťou tvrdí, že úraz, ktorý zamestnanec utrpel, nie je pracovný, odporúča sa, aby sa zamestnanec obrátil
s požiadavkou o prešetrenie správnosti postupu zamestnávateľa na príslušný
inšpektorát práce. Ak uznanie pracovného úrazu nebude vyriešené v súčinnosti s inšpektorátom práce, spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prerokúvajú a rozhodujú súdy.
Ak zamestnávateľ úraz neuzná ako pracovný, Sociálna poisťovňa úrazovú
dávku neprizná. Vychádzajúc zo súdnej praxe Najvyššieho súdu SR Sociálna
poisťovňa nemôže rozhodnúť o tom, či úraz je pracovným úrazom, a nemôže
si v tejto veci urobiť úsudok.

Kedy ide o pracovný úraz?

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. Pracovným úrazom
je aj poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby podľa § 17 zákona, ktoré
utrpela pri týchto činnostiach alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.

!

Pracovný úraz nie je úraz, ktorý sa stane na ceste do zamestnania a späť,
ak vznikne pri stravovaní, pri ošetrení alebo vyšetrení v zdravotníckom zariadení alebo pri ceste na ne a späť. Výnimkou je, ak úraz vznikne pri vyšetrení zamestnanca v zdravotníckom zariadení vykonanom na príkaz zamestnávateľa alebo pri
ošetrení v zdravotníckom zariadení pri prvej pomoci a pri ceste na ne a späť.

Kedy ide o chorobu z povolania?

Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným špecializovaným
pracoviskom zaradená do zoznamu chorôb z povolania, ktorý je prílohou
zákona, ak vznikla zamestnancovi u zamestnávateľa, u ktorého pracoval
za podmienok, za ktorých choroba z povolania vzniká, a fyzickej osobe
v § 17 ods. 2 zákona pri činnostiach v tomto ustanovení taxatívne uvedených.

Aké sú podmienky vylúčenia nároku na úrazové dávky?

Nárok na úrazové dávky nevzniká, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví
zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného (zodpovednosť
zamestnávateľa sa posudzuje podľa ustanovení § 195 a § 196 Zákonníka práce)
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vylúčenie nároku na
dávku sa vzťahuje na všetky úrazové dávky, na ktoré si poškodená osoba uplatní
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nárok bezprostredne po pracovnom úraze alebo po zistení choroby z povolania,
ako aj na tie, na ktoré si uplatní nárok v dôsledku toho istého pracovného úrazu
alebo tej istej choroby z povolania kedykoľvek v budúcnosti, alebo fyzická
osoba po poškodenom, ktorá si uplatnila nárok na úrazové dávky v dôsledku
úmrtia na následky pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Podmienky
vylúčenia nároku na úrazové dávky sa vzťahujú aj na dávky, na ktoré si môžu
v dôsledku úmrtia na následky pracovného úrazu alebo choroby z povolania
uplatniť nárok pozostalé osoby alebo iné oprávnené osoby po poškodenom.

Kedy možno obmedziť nárok na úrazové dávky?

Ak sa zamestnávateľ sčasti zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia
alebo za smrť poškodeného v zmysle Zákonníka práce, poškodený má
nárok na úrazovú dávku s výnimkou pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie
v sume určenej podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa zníženého
o mieru zavinenia poškodeného.
Sociálna poisťovňa obmedzí nárok na úrazové dávky, na ktoré si zamestnanec
uplatní nárok bezprostredne po vzniku pracovného úrazu alebo zistení choroby
z povolania, ale aj na tie, na ktoré si uplatní nárok kedykoľvek v budúcnosti.
Obmedzenie nároku na úrazové dávky sa nevzťahuje na dávky, na ktoré majú
nárok pozostalé osoby alebo iné oprávnené osoby po poškodenom.

ÚRAZOVÉ DÁVKY
Krátky sprievodca, ktorý vám pomôže nájsť odpovede
na vaše otázky a vysvetlí, čo a kedy musíte urobiť.
Aké úrazové dávky poskytuje
Sociálna poisťovňa?
Kto má nárok
na úrazové dávky?

Ako a kde treba požiadať o úrazové dávky?

O úrazové dávky žiada poškodený a v prípade smrti poškodeného pozostalí
po poškodenom. Žiadosť o úrazovú dávku sa podáva v pobočke Sociálnej
poisťovne príslušnej podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd (mzdovej učtárne zamestnávateľa), alebo sídlom zamestnávateľa
alebo jeho organizačnej jednotky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická
alebo fyzická osoba, alebo ak útvar evidencie miezd je mimo územia SR.
Žiadosť o začatie konania o úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu sa
podáva:
• v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska
poškodeného,
• v pobočke podľa prechodného pobytu, ak sa fyzická osoba, ktorá si
uplatňuje nárok na úrazovú rentu a nárok na jej výplatu, prechodne
zdržiava mimo miesta trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie
je schopná podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa trvalého pobytu,
• v ústredí, ak osoba uplatňujúca si nárok, nemá na území SR trvalý pobyt.

!

Nárok na úrazovú dávku sa uplatňuje podaním žiadosti na tlačive určenom
Sociálnou poisťovňou. Výnimkou sú dávky rehabilitačné, na ktoré vzniká nárok priznaním pracovnej rehabilitácie, a rekvalifikačné, na ktoré vzniká nárok
priznaním rekvalifikácie, a úrazový príplatok, pre ktorý je žiadosťou predložené
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (diel II.).
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
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Kde a ako treba požiadať
o úrazové dávky?

Aké úrazové dávky poskytuje Sociálna poisťovňa?

Sociálna poisťovňa poskytuje z fondu úrazového poistenia 13 úrazových dávok,
väčšinou peňažného charakteru. Poškodená osoba si ich môže nárokovať
výhradne v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
V prípade úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania si
môžu na niektoré z úrazových dávok nárokovať pozostalí alebo iné oprávnené
osoby podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“).
Sociálna poisťovňa vypláca tieto druhy úrazových dávok:
• úrazový príplatok – peňažná dávka poskytovaná počas dočasnej pracovnej
neschopnosti ako nadstavba k náhrade príjmu a dávke nemocenské,
• úrazová renta – 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 (ďalej len ,,výkon doterajšej činnosti“), poskytuje sa do priznania predčasného starobného dôchodku alebo do dovŕšenia dôchodkového
veku; ak je osobe priznaný invalidný dôchodok, poskytuje sa ako nadstavba
k tomuto dôchodku,
• jednorazové vyrovnanie – jednorazová finančná kompenzácia poklesu
pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti, ktorý dosiahol
minimálne 10 % a maximálne 40 %,
• pozostalostná úrazová renta – pravidelná peňažná dávka na zabezpečenie pozostalej osoby, ak voči nej mal zomretý vyživovaciu povinnosť
určenú súdom a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol
priznaný predčasný starobný dôchodok, za podmienky, že pozostalej
osobe nevznikol zo zákona nárok na jednorazové odškodnenie,
• jednorazové odškodnenie – jednorazová peňažná dávka pre pozostalé
osoby – manžela/manželku a nezaopatrené dieťa – slúžiace na preklenutie
nepriaznivej finančnej situácie,
• pracovná rehabilitácia – vecná dávka, výcvik potrebný na získanie pracovnej
schopnosti na výkon pôvodne vykonávanej činnosti alebo inej vhodnej
činnosti s ohľadom na vek, pracovné schopnosti a kvalifikáciu poškodeného,
• rehabilitačné – finančné zabezpečenie poškodeného počas absolvovania
pracovnej rehabilitácie,
• rekvalifikácia – vecná dávka, zabezpečenie zmeny kvalifikácie umožňujúcej pracovné uplatnenie poškodeného,
• rekvalifikačné – finančné zabezpečenie poškodeného počas rekvalifikácie,
• náhrada za bolesť – jednorazová peňažná dávka na kompenzáciu bolesti ako
ujmy spôsobenej poškodením zdravia následkom pracovného úrazu alebo
choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov,
• náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – jednorazová peňažná
dávka na kompenzáciu zníženia možnosti spoločenského uplatnenia ako
ujmy spôsobenej stavom súvisiacim s poškodením na zdraví, ktoré má
preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na
uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie
jeho spoločenských úloh,
• náhrada nákladov spojených s liečením – finančná náhrada nákladov
spojených s liečením, ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného
poistenia,
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•

náhrada nákladov spojených s pohrebom – finančná náhrada nákladov
osobe, ktorá dokladmi preukáže, že vynaložila náklady spojené s pohrebom (najmä náklady účtované pohrebnou službou, úprava hrobu, zriadenie pomníka, cintorínske poplatky a pod.), a finančná náhrada výdavkov
vynaložených na smútočné ošatenie a na cestovné z miesta trvalého
pobytu na miesto pohrebu a späť pre nezaopatrené deti poškodeného
a osoby, ktoré s poškodeným ku dňu smrti žili v domácnosti.

•

•

!

Poškodený alebo pozostalý si môže súčasne uplatniť nárok aj na viacero
úrazových dávok. Vylučuje sa súbeh úrazovej renty s nárokom na úrazový
príplatok. Nárok na úrazovú rentu nemá poškodený zamestnanec ani
v období, počas ktorého má nárok na rehabilitačné alebo rekvalifikačné.

•

Kto má nárok na úrazové dávky?

•

Nárok na úrazové dávky má zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je povinne
úrazovo poistený, alebo osoba vykonávajúca pre zamestnávateľa, ktorý je
úrazovo poistený, práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.

!

Povinne zo zákona úrazovo poistený je každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť
v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, v členskom
pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu, v služobnom
pomere (okrem fyzickej osoby, ktorá je sudca alebo prokurátor) alebo ktorý
zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť,
ktorou je výkon verejnej funkcie podľa osobitných predpisov. Povinne úrazovo poistený je aj ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia
slobody, ktoré plnia povinnosti zamestnávateľa podľa osobitného predpisu
pre fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu
odňatia slobody, ak sú zaradené do práce.
Nárok na úrazové dávky majú aj nasledujúce osoby, ktoré utrpeli pracovný
úraz alebo im vznikla choroba z povolania:
• žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla
choroba z povolania pri praktickom vyučovaní podľa osobitného
predpisu, a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo
ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo
odbornej praxi podľa osobitného predpisu,
• vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo
mu vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo plnení úloh denného
režimu podľa osobitného predpisu,
• vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, ktorý utrpel pracovný úraz
alebo mu vznikla choroba z povolania počas pravidelného cvičenia
alebo plnenia úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
• fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a v iných
občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla
choroba z povolania pri plnení pracovných úloh na úseku ochrany pred
požiarmi,
• člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo
mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru,
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fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa
zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne
pomáhala pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti
alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností
utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania,
dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej
právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba
z povolania pri výkone zdravotníckych služieb alebo pri športovom
podujatí alebo spoločenskom podujatí,
dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu
horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej
akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im
vznikla choroba z povolania,
nárok na úrazové dávky má aj manžel/manželka, nezaopatrené dieťa
poškodenej fyzickej osoby a fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený
v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť.

!

Povinne úrazovo poistená nie je SZČO, ak nezamestnáva iné fyzické
osoby. To znamená, že do osobného rozsahu úrazového poistenia SZČO
(napr. živnostníci) nepatria a nemôže im vzniknúť ani nárok na úrazové dávky. Poistiť sa dobrovoľne na zákonné úrazové poistenie nie je možné.

!

Poškodenému, ktorý splní zákonné podmienky nároku na úrazovú dávku
a na jej výplatu, nárok vznikne aj v tom prípade, ak zamestnávateľ neplatil
poistné na úrazové poistenie.

Kedy vzniká nárok na úrazové dávky?

Nárok na úrazové dávky môže vzniknúť výhradne vtedy, ak k poškodeniu
zdravia, resp. úmrtiu dôjde následkom pracovného úrazu alebo choroby
z povolania a osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dávku z úrazového
poistenia, splní podmienky na konkrétnu dávku ustanovené zákonom.

Aké povinnosti má zamestnávateľ a aké zamestnanec?

Zamestnávateľ je povinný:
• písomne oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si
vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, na
tlačive Oznámenie poistnej udalosti najneskôr do troch dní odo dňa, keď
sa o tomto pracovnom úraze dozvedel,
• predložiť pobočke záznam o registrovanom pracovnom úraze, t. j.
o pracovnom úraze, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni, najneskôr do ôsmich dní odo dňa,
keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, a predložiť výsledky vyšetrovania pracovného úrazu,
• predkladať pobočke Sociálnej poisťovne hlásenia o zistení chorôb
z povolania do ôsmich dní od ich doručenia,
• poskytnúť Sociálnej poisťovni všetky nevyhnutné údaje o vzniku
poistnej udalosti, ktorou je pracovný úraz alebo choroba z povolania,
príčinách ich vzniku a miere vlastnej zodpovednosti s ohľadom na
mieru zavinenia zo strany poškodenej osoby.
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