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26. júna 2017 

VEC 

Vážený pán Ing. Kováč, 

do elektronickej poradne Sociálnej poisťovne bola dňa 22. júna 2017 doručená Vaša 
žiadosť vo veci uplatnenia nároku na úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej 
školy. K Vašej žiadosti uvádzame nasledovné: 

 V zmysle § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom 

znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) nárok na úrazové dávky má žiak strednej školy, 
ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní 
podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.) a študent vysokej školy, 
ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo 
odbornej praxi podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že nárok na úrazové dávky má žiak strednej školy, ktorý 
utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri vykonávaní všetkých foriem 
praktického vyučovania podľa zákona č. 61/2015 Z. z. 

Stredná škola, ktorej žiak utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania 
je povinná predložiť doklady, ktoré jej vyplývajú z § 231 ods. 1 písm. h) a i) zákona o sociálnom 
poistení a predložiť konkrétny učebný plán pre príslušný školský rok v odbore, ktorý žiak študuje. 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni vyplývajúce z § 231 zákona o sociálnom poistení má 
stredná škola, ktorej žiak utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri 
praktickom vyučovaní. 

V prípade, ak žiak strednej školy utrpí pracovný úraz alebo mu vznikne choroba z povolania 
pri praktickom vyučovaní je povinnosťou zamestnávateľa – strednej školy: 

- písomne na tlačive „Oznámenie poistnej udalosti“ oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne 
pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, 
najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, 

- predložiť pobočke Sociálnej poisťovne „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“, t. 
j. o pracovnom úraze, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca 
trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca podľa § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a výsledky vyšetrovania pracovného úrazu a hlásenia o zistení choroby z povolania, a to 
najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o pracovnom úraze dozvedel. 

 Zamestnávateľ je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni (príslušnej pobočke) aj pracovný 
úraz, ktorého vyšetrovanie ešte nebolo ukončené. V takomto prípade už začaté konanie (podaním 
žiadosti o úrazovú dávku) Sociálna poisťovňa preruší až do doručenia výsledkov vyšetrovania. 

mailto:ladislav.kovac@siov.sk


 Ak nejde o registrovaný pracovný úraz, zamestnávateľ nie je povinný spísať Záznam 
o registrovanom pracovnom úraze, stačí oznámiť výsledky vyšetrovania a zaslať Oznámenie 
poistnej udalosti. 

 

Postup pri uplatňovaní nároku na úrazové dávky v prípade pracovného úrazu alebo 
choroby z povolania žiaka strednej školy je rovnaký ako pri uplatňovaní nároku u iných 
poškodených, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im bola zistená choroba z povolania. 

Dávkové konanie v zmysle § 184 ods. 1 zákona o sociálnom poistení začína, ak tento 

zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiaka), ktorá si 
uplatňuje nárok na dávku a nárok na jej výplatu (vzory žiadostí sú uverejnené na www.socpoist.sk 
v časti Úrazové poistenie, Formuláre, alebo si ich môžu poškodení vyzdvihnúť na každej pobočke 
Sociálnej poisťovne.  

Náhrada za bolesť je dávkou úrazového poistenia, ktorá sa poškodenému poskytuje 
jednorázovo. Jej účelom je kompenzovať bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví 
následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním 
následkov. 

Predpokladom začatia konania o úrazovej dávke - náhrada za bolesť (§ 99 zákona 
o sociálnom poistení a zákon č. 437/2004 Z. z.) je uplatnenie si nároku podaním žiadosti o túto 
úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne a priložením tlačiva Lekárskeho posudku 
o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia. V lekárskom posudku posudzujúci lekár 
ohodnotí bolesť počtom bodov podľa sadzieb bodového hodnotenia za bolesť.  

Bližšie informácie o podmienkach nároku na dávky úrazového poistenia poskytnú 
zamestnanci útvaru úrazového poistenia pobočky Sociálnej poisťovne, tieto sú taktiež k dispozícii 
na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Úrazové poistenie. 
 

S pozdravom 

 

                                                                                 JUDr. Danica Bognárová, v. r.  
                                           poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru nemocenského 
    poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti 
                                                                         a garančného poistenia        

 
 
 
Za správnosť: Ing. Renáta Harviľáková          
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