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VEC
Vážená pani Mgr. Žitnáková,
k Vašej žiadosti vo veci povinnosti nahlásenia pracovného úrazu žiaka, ktorý utrpí pracovný
úraz počas praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania uvádzame nasledovné:
V zmysle § 10 ods. 2 zákona 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.) v systéme duálneho
vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku
praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov. Žiak môže
vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania
vykonávaného v dielni neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas
celej dĺžky štúdia žiaka.
V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi
poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe
a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou,
predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje
náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a
prípravu v systéme duálneho vzdelávania a
b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom, predmetom ktorej je záväzok
zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných
činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom
vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.
V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. zamestnávateľ v systéme duálneho
vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a
na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania.
V zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 61/2015 Z. z. v systéme duálneho vzdelávania sa strednej
odbornej škole znižuje normatívny objem finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného
žiaka na bežný kalendárny rok o sumu zodpovedajúcu mzdovému normatívu na praktické
vyučovanie žiaka podľa príslušnej kategórie strednej odbornej školy.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak žiak počas praktického vyučovania v systéme duálneho
vzdelávania, má postavenie „zamestnanca“ u zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú učebnú
zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z., tento zamestnávateľ je aj objektívne zodpovedný za
vznik pracovného úrazu alebo zistenie choroby z povolania, ak sa tejto zodpovednosti čiastočne
alebo úplne nezbaví v zmysle ustanovení § 196 a § 197 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Povinnosti voči Sociálnej poisťovni vyplývajúce z § 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) má
v tomto prípade zamestnávateľ:
-

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.
V prípade, že žiak utrpí pracovný úraz počas praktického vyučovania, ktoré nie je súčasťou
duálneho vzdelávania, zotrvávame na našich stanoviskách zo dňa 26. júna 2017 a 18. júla 2017.
S pozdravom

JUDr. Danica Bognárová
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru nemocenského
poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti
a garančného poistenia
Za správnosť: Ing. Renáta Harviľáková

