
Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je
tento rok 18,24 eura
Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o
0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa
vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.
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Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok je 18,24 eura. V roku
2016 predstavovala sumu 17,66 eura, hodnota bodu sa tak zvýšila o 0,58 eura. Informoval o tom
hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder. Tento bod je podľa hovorcu SP dôležitý pri určení
sumy úrazových dávok, a to náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri
výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.
„Uvedená hodnota bodu sa použije len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského
uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2016, a to len v
dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania,“ upozornil.
Hodnotu jedného bodu určuje opatrením Ministerstvo zdravotníctva SR. Vychádza z priemernej
mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na
náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za
rok 2016 je 912 eur, hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.
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Súvisiace odborné články

Sociálna sféra a daň z príjmov, 1. Úvod do problematiky
Sociálna sféra a daň z príjmov – 1. časť
Sociálna ochrana
2. Sociálna sféra a daň z príjmov - stručný prehľad problematiky
5. Sociálna ochrana
Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania
OTESTUJTE SA: Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania

Súvisiace príklady z praxe

Zodpovedná osoba
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialna-sfera-a-dan-z-prijmov-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialna-sfera-a-dan-z-prijmov-1-cast.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialna-ochrana.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/2--socialna-sfera-a-dan-z-prijmov---strucny-prehlad-problematiky-.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/5--socialna-ochrana-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/naroky-zamestnancov-z-urazoveho-poistenia-pri-pracovnom-uraze-a-chorobe-z-povolania.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/otestujte-sa--naroky-zamestnancov-z-urazoveho-poistenia-pri-pracovnom-uraze-a-chorobe-z-povolania.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/zodpovedna-osoba-20171215.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR

461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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