
Kód Popis (úrazová diagnóza) Plnenie
ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

001 Úplný defekt v lebeènej klenbe 
v rozsahu do 10 cm2 do 15 %

002 Úplný defekt v lebeènej klenbe 
v rozsahu nad 10 cm2 do 25 %

003

Subjektívne ťažkosti bez objektív-
neho nálezu po zraneniach hlavy 
- dokumentované od úrazu 
v zdravotnej dokumentácii 
ošetrujucim lekárom

do 10 %

004
Vážne mozgové alebo duševné 
poruchy po ťažkom poranení 
hlavy pod¾a stupòa

do 100 %

005 Subjektívne ťažkosti po traume
(nie po poranení hlavy) do 20 %

006
Vážne duševné poruchy po 
traume (nie po poranení hlavy)
pod¾a stupòa

do 80 %

007
Traumatická porucha tvárového 
nervu ¾ahkého stupòa a stredné-
ho stupòa

do 15 %

008 Traumatická porucha tvárového 
nervu ťažkého stupòa do 20 %

009
Traumatické poškodenie 
trojklaného nervu 
pod¾a stupòa poškodenia 

do 20 %

010

Jazvy na tvári a poškodenie tváre 
vzbudzujúce súcit, alebo 
ošklivosť sprevádzané prípad. 
funkènými poruchami ¾ahkého 
a stredného stupòa

do 20 %

011

Poškodenie tváre sprevádzané 
funkènými poruchami 
alebo vzbudzujúce súcit alebo 
ošklivosť, ťažkého stupòa

do 35 %

012
Moková fistula po poranení 
lebeènej spodiny (likvoroea) 
objektívne dokumentovaná

do 25 %

POŠKODENIE NOSA ALEBO ÈUCHU
013 Strata hrotu nosa do 10 %
014 Strata celého nosa bez zúženia do 20 %
015 Strata celého nosa so zúžením do 25 %
016 Deformácia nosa do 8 %

017 Deformácia nosa s funkène vý-
znamnou poruchou priechodnosti do 10 %

018
Chronický atrofický zápal noso-
vej sliznice po poleptaní alebo 
popálení

do 10 %

019 Perforácia nosovej priehradky do 5 %

020 Chronický hnisavý poúrazový 
zápal ved¾ajších nosových dutín do 10 %

021 Strata èuchu a chuti 
pod¾a rozsahu do 15 %

POŠKODENIE OÈÍ ALEBO ZRAKU

022

Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie 
celkových trvalých následkov robiť na jednom oku 
viac ako 25 %, na druhom oku viac ako 75 % 
a na oboch oèiach viac ako 100 %. 
Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 023, 034 
až 037, 039, 042 a 043 sa  však hodnotia 
i nad túto hranicu. 

023

Za anatomickú stratu alebo 
atrofiu oka pripoèítava sa 
k zistenej hodnote trvalej 
zrakovej menejcennosti

5 %

024

Strata šošovky na jednom oku 
(vrátane poruchy akomodácie) 
pri znášanlivosti kontaktnej šo-
šovky aspoò 4 hodiny denne

15 %

025

Strata šošovky na jednom oku 
(vrátane poruchy akomodácie) 
pri znášanlivosti kontaktnej 
šošovky menej než 4 hodiny

20 %

026

Strata šošovky na jednom oku 
(vrátane poruchy akomodácie) 
pri úplnej neznášanlivosti kon-
taktnej šošovky 

25 %

027

Strata šošovky oboch oèí 
(vrátane poruchy akomodácie), 
ak nie je zraková ostrosť s afakic-
kou korekciou horšia než 6/12. 
Ak je horšia, urèí sa percento 
pod¾a doloženej zdravotnej 
dokumentácie (potvrdený vízus) 
hodnotí posudkový lekár 

15 %

028

Traumatická porucha okohyb-
ných nervov alebo porucha 
rovnováhy okohybných svalov 
pod¾a stupòa

do 25 %

029

Koncentrické obmedzenie zorného po¾a 
následkom úrazu sa hodnotí pod¾a doloženej 
zdravotnej dokumentácie (potvrdený vízus) 
hodnotí posudkový lekár 

030
Ostatné obmedzenia zorného po¾a 
sa hodnotia po doložení zdravotnej dokumentácie 
(potvrdený vízus) hodnotí posudkový lekár

031 Porušenie priechodnosti slzných 
ciest na jednom oku èiastoèné do 4 %

032 Porušenie priechodnosti slzných 
ciest na jednom oku úplné do 8 %

033 Porušenie priechodnosti slzných 
ciest na oboch oèiach èiastoèné do 8 %

OCEŇOVACIE TABUĽKY 
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034 Porušenie priechodnosti slzných 
ciest na oboch oèiach úplné do 15 %

035 Chybné postavenie rias operaène 
nekorigovate¾né na jednom oku do 5 %

036 Chybné postavenie rias operaène 
nekorigovate¾né na oboch oèiach do 10 %

037 Rozšírenie a ochrnutie zrenice 
(vidiaceho oka) pod¾a stupòa do 5 %

038

Deformácia vonkajšieho seg-
mentu a jeho okolia vzbudzujúca 
súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza 
horného vieèka, pokia¾ nekryje 
zrenicu (nezávisle od poruchy 
vízu, ktorá sa hodnotí osobitne) 
pre každé oko

do 5 %

039 Traumatická porucha akomodácie 
jednostranná do 8 %

040 Traumatická porucha akomodácie 
obojstranná do 5 %

041
Lagoftalmus posttraumatický 
operaène nekorigovate¾ný, 
jednostranný

do 10 %

042
Lagoftalmus posttraumatický 
operaène nekorigovate¾ný, 
obojstranný

do 15 %

Pri hodnotení pod¾a bodov 042 a 043 
nemožno súèasne hodnotiť pod¾a bodu 039.

043
Ptóza horného vieèka (vidiaceho 
oka) operaène nekorigovate¾ná, 
pokia¾ kryje zrenicu, jednostranná

do 20 %

044
Ptóza horného vieèka (vidiaceho 
oka) operaène nekorigovate¾ná, 
pokia¾ kryje zrenicu, obojstranná

do 60 %

045
Chronická uveitída (sympatická 
ophtalmia) po dokázate¾nom 
úraze oka (pod¾a ostrosti zraku)

do 25 %

POŠKODENIE UŠÍ ALEBO SLUCHU
046 Strata jednej ušnice do 15 %
047 Strata oboch ušníc do 20 %

048
Trvalá poúrazová perforácia 
bubienka bez zjavnej 
sekundárnej infekcie

do 5 %

049
Chronický hnisavý zápal stredného 
ucha preukázaný ako následok 
úrazu

do 15 %

050 Deformácia ušnice sa hodnotí 
pod¾a bodov 010 až 011

051 Nahluchlosť jednostranná 
¾ahkého a stredného stupòa do 7 %

052 Nahluchlosť jednostranná 
ťažkého stupòa do 12 %

053 Nahluchlosť obojstranná ¾ahkého 
a stredného stupòa do 20 %

054 Nahluchlosť obojstranná ťažkého 
stupòa do 35 %

055 Strata sluchu jedného ucha 15 %
056 Strata sluchu oboch uší 40 %

057 Porucha labyrintu 
jednostranná pod¾a stupòa do 20 %

058 Porucha labyrintu 
obojstranná pod¾a stupòa do 50 %

POŠKODENIE CHRUPU
059 Za stratu jedného zuba do 5 %
060 Za stratu každého ïalšieho zuba do 5 %

061 Za stratu èasti zuba, ak má za 
následok stratu vitality zuba do 2 %

062
Za deformáciu frontálnych zubov 
následkom preukázaného úrazu 
doèasných (mlieènych) zubov

do 5 %

063
Za stratu, odlomenie a poškode-
nie umelých zubných náhrad 
a doèasných (mlieènych) zubov

do 2 %

POŠKODENIE JAZYKA

064

Stavy po poranení jazyka 
s defektom tkaniva alebo jazvovitý-
mi deformáciami, len pokia¾ 
sa už nehodnotia pod¾a bodov 
(071 až 074)

do 15 %

ÚRAZY KRKU

065 Zúženie hrtana alebo priedušnice 
¾ahkého stupòa do 15 %

066 Zúženie hrtana alebo priedušnice 
stredného stupòa do 30 %

067 Zúženie hrtana alebo priedušnice 
ťažkého stupòa do 65 %

Pod¾a bodu 067 nemožno súèasne oceòovať 
pri hodnotení pod¾a bodov 068 až 072

068 Èiastoèná strata hlasu do 20 %
069 Strata hlasu (afónia) 25 %

070 Sťaženie reèi následkom 
poškodenia reèových ústrojov do 20 %

071 Strata reèi následkom poškodenia 
reèových ústrojov 30 %

Pod¾a bodu 067 nemožno súèasne oceòovať 
pri hodnotení pod¾a bodov 068 až 072

072 Stav po tracheotómii s trvale 
zavedenou kanylou 50 %

Pri hodnotení pod¾a bodu 072 nemožno súèasne 
oceòovať pod¾a bodu 067 alebo pod¾a bodov 
071 až 070
ÚRAZY HRUDNÍKA, P¼ÚC, SRDCA A PAŽERÁKA

073

Obmedzenie hybnosti hrudníka 
a zrasty p¾úc a hrudníkovej steny kli-
nicky overené, ¾ahkého stupòa bez 
prejavov dychovej nedostaènosti

do 10 %

074

Obmedzenie hybnosti hrudníka, 
zrasty p¾úc a hrudníkovej steny 
klinicky overené, stredného stup-
òa, s prejavmi dychovej nedo-
staènosti

do 20 %

075

Obmedzenie hybnosti hrudníka, 
zrasty p¾úc a hrudníkovej steny 
klinicky overené, ťažkého stupòa 
s prejavmi dychovej nedostaènosti

do 30 %



076
Iné následky poranenia p¾úc 
pod¾a stupòa porušenia funkcie 
a rozsahu jednostranné

do 40 %

077
Iné následky poranenia p¾úc 
pod¾a stupòa porušenia funkcie 
a rozsahu obojstranné

do 80 %

078

Poruchy srdcové a cievne 
(len po priamom poranení) 
klinicky overené pod¾a stupòa 
porušenia funkcie

do 80 %

079 Fistula pažeráka po úraze pokia¾ 
sa nedá riešiť rekonštrukciou 50 %

080 Poúrazové zúženie pažeráka 
¾ahkého stupòa do 10 %

081 Poúrazové zúženie pažeráka 
stredného stupòa do 20 %

082
Poúrazové zúženie pažeráka ťaž-
kého stupòa pokia¾ sa nedá riešiť 
rekonštrukciou

do 50 %

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV
083 Poúrazová prietrž do 20 %

084 Poškodenie brušnej steny sprevá-
dzané porušením brušného lisu do 20 %

085
Porušenie funkcie tráviacich 
orgánov pod¾a stupòa 
poruchy výživy

do 100 %

086 Strata sleziny 30 %

087
Sterkorálna fistula pod¾a sídla 
a rozsahu reakcie v okolí, pokia¾ 
sa nedá riešiť chirurgicky

do 50 %

088 Nedovieravosť análnych 
zvieraèov èiastoèná do 20 %

089 Nedovieravosť análnych 
zvieraèov úplná do 60 %

090
Poúrazové zúženie koneèníka 
alebo análneho kanála, 
¾ahkého alebo stredného stupòa

do 20 %

091
Poúrazové zúženie koneèníka 
alebo análneho kanála, 
ťažkého stupòa

do 50 %

ÚRAZY MOÈOVÝCH A POHLAVNÝCH ÚSTROJOV
092 Strata jednej oblièky 40 %

093

Poúrazové následky poranenia 
oblièiek a moèových ciest vrátane 
druhotnej infekcie ¾ahkého 
a stredného stupòa

do 20 %

094

Poúrazové následky poranenia 
oblièiek a moèových ciest 
vrátane druhotnej infekcie 
ťažkého stupòa

do 50 %

095 Fistula moèového mechúra 
alebo moèovej rúry do 50 %

096 Chronický zápal moèových ciest 
a druhotné ochorenie oblièiek do 50 %

097 Hydrokéla po úraze do 10 %

098

Strata jedného semenníka 
(pri kryptorchizme hodnotiť 
ako stratu oboch semenníkov) 
do 45 rokov

20 %

099

Strata jedného semenníka 
(pri kryptorchizme hodnotiť 
ako stratu oboch semenníkov) 
nad 45 rokov

10 %

100 Strata oboch semenníkov alebo 
strata potencie do 45 rokov 50 %

101 Strata oboch semenníkov alebo 
strata potencie nad 45 rokov 30 %

102
Strata mužského pohlavného 
údu alebo závažné deformity 
do 45 rokov

do 50 %

103
Strata mužského pohlavného 
údu alebo závažné deformity 
nad 45 rokov

do 30 %

Ak sa hodnotí pod¾a bodov 102 až 103, 
nemožno súèasne hodnotiť stratu potencie 
pod¾a bodov 100 až 101

104 Poúrazové deformácie ženských 
pohlavných ústrojov do 50 %

ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY

105
Obmedzenie hybnosti krènej 
chrbtice ¾ahkého a stredného 
stupòa

do 30 %

106 Obmedzenie hybnosti krènej 
chrbtice ťažkého stupòa do 50 %

107
Obmedzenie hybnosti hrudnej 
a driekovej  chrbtice ¾ahkého a 
stredného stupòa

do 20 %

108
Obmedzenie hybnosti hrudnej 
a driekovej chrbtice ťažkého 
stupòa

do 50 %

109

Poúrazové poškodenie chrbtovej 
kosti, miechy, miechových plien 
a koreòov s trvalými objektívny-
mi príznakmi porušenej funkcie 
¾ahkého a stredného stupòa

do 40 %

110

Poúrazové poškodenie chrbtovej 
kosti, miechy, miechových plien 
a koreòov s trvalými objektívny-
mi príznakmi porušenej funkcie 
ťažkého stupòa

do 100 %

111

Poúrazové poškodenie chrbtovej 
kosti, miechy, miechových plien 
a koreòov bez objektívnych prí-
znakov, avšak s trvalými subjek-
tívnymi ťažkosťami preukázaný-
mi lekárskym pozorovaním

do 20 %

ÚRAZY PANVY

112

Porušenie súvislosti panvové-
ho pletenca s poruchou statiky 
chrbtovej kosti a funkcie dolných 
konèatín u žien do 45 rokov

do 65 %

113

Porušenie súvislosti panvové-
ho pletenca s poruchou statiky 
chrbtovej kosti a funkcie dolných 
konèatín u žien nad 45 rokov

do 50 %

114

Porušenie súvislosti panvové-
ho pletenca s poruchou statiky 
chrbtovej kosti a funkcie dolných 
konèatín u mužov

do 50 %



ÚRAZY HORNÝCH KONÈATÍN
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. 
Pre ¾avákov platí hodnotenie opaèné.

115

Strata hornej konèatiny 
v ramennom kåbe alebo 
v oblasti medzi lakťovým 
a ramenným kåbom, vpravo

60 %

116

Strata hornej konèatiny 
v ramennom kåbe alebo 
v oblasti medzi lakťovým 
a ramenným kåbom, v¾avo

50 %

117

Úplná meravosť ramenného kåbu 
v nepriaznivom postavení 
(úplná abdukcia, addukcia alebo 
postavenia im blízke), vpravo

35 %

118

Úplná meravosť ramenného kåbu 
v nepriaznivom postavení 
(úplná abdukcia, addukcia alebo 
postavenia im blízke), v¾avo

30 %

119

Meravosť ramena v priaznivom 
postavení alebo v postavení jemu 
blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, 
predpaženie 40° až 45° a vnú-
torná rotácia 20°), vpravo

30 %

120

Meravosť ramena v priaznivom 
postavení alebo v postavení jemu 
blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, 
predpaženie 40° až 45° a vnú-
torná rotácia 20°), v¾avo

25 %

121

Meravosť ramena v priaznivom 
postavení alebo v postavení jemu 
blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, 
predpaženie 40° až 45° a vnú-
torná rotácia 20°), v¾avo

do 12 %

122

Obmedzenie pohyblivosti ramen-
ného kåbu ¾ahkého stupòa (vzpa-
ženie predpažením, predpaženie 
neúplné nad 135°), v¾avo

do 10 %

123

Obmedzenie pohyblivosti 
ramenného kåbu stredného 
stupòa (vzpaženie predpažením 
do 135°), vpravo

do 15 %

124

Obmedzenie pohyblivosti 
ramenného kåbu stredného 
stupòa (vzpaženie predpažením 
do 135°), v¾avo

do 12 %

125

Obmedzenie pohyblivosti 
ramenného kåbu ťažkého 
stupòa (vzpaženie predpažením 
do 90°), vpravo

do 25 %

126

Obmedzenie pohyblivosti ra-
menného kåbu ťažkého stupòa 
(vzpaženie predpažením do 
90°), v¾avo

do 20 %

127

Pri obmedzení pohyblivosti ra-
menného kåbu ¾ahkého, stredné-
ho alebo ťažkého stupòa sa pri 
súèasnom obmedzení rotaèných 
pohybov hodnotenie pod¾a bo-
dov 121 až 126 zvyšuje

do 10 %

128 Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeòového sva-
lu sa hodnotia pod¾a straty funkcie ramenného kåbu

129 Pakåb ramennej kosti vpravo 40 %

130 Pakåb ramennej kosti v¾avo 35 %

131 Poúrazové obehové a trofické
poruchy na jednej hornej konèatine do 10 %

132 Poúrazové obehové a trofické
poruchy oboch horných konèatín do 20 %

133

Chronický zápal kostnej drene len 
po otvorených zraneniach alebo 
po operaèných zákrokoch nut-
ných na lieèenie následkov úrazu 
v èase vyšetrenia aktívny, vpravo

30 %

134

Chronický zápal kostnej drene len 
po otvorených zraneniach alebo 
po operaèných zákrokoch nut-
ných na lieèenie následkov úrazu 
v èase vyšetrenia aktívny, v¾avo

25 %

135
Nenapravené sternoklavikulárne 
vykåbenie okrem prípadnej poru-
chy funkcie, vpravo

5 %

136
Nenapravené sternoklavikulárne 
vykåbenie okrem prípadnej poru-
chy funkcie, v¾avo

3 %

137

Nenapravené akromioklavikulár-
ne vykåbenie okrem prípadnej 
poruchy funkcie ramenného 
kåbu, vpravo

8 %

138

Nenapravené akromioklavikulár-
ne vykåbenie okrem prípadnej 
poruchy funkcie ramenného 
kåbu, v¾avo

6 %

139

Trvalé následky po pretrhnutí 
dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri 
neporušenej funkcii ramenného 
a lakťového kåbu, vpravo

5 %

140

Trvalé následky po pretrhnutí 
dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri 
neporušenej funkcii ramenného 
a lakťového kåbu, v¾avo

3 %

POŠKODENIE V OBLASTI 
LAKŤOVÉHO KÅBU A PREDLAKTIA

141

Úplná meravosť lakťového kåbu 
v nepriaznivom postavení (úplné 
vystretie alebo úplné ohnutie 
a postavenia im blízke), vpravo

30 %

142

Úplná meravosť lakťového kåbu 
v nepriaznivom postavení (úplné 
vystretie alebo úplné ohnutie 
a postavenia im blízke), v¾avo

25 %

143

Úplná meravosť lakťového kåbu 
v priaznivom postavení alebo 
v postaveniach jemu blízkych 
(ohnutie v uhle 90° až 95°), 
vpravo

20 %

144

Úplná meravosť lakťového kåbu v 
priaznivom postavení alebo v po-
staveniach jemu blízkych (ohnu-
tie v uhle 90° až 95°), v¾avo

15 %



145
Obmedzenie pohyblivosti 
lakťového k¾bu ¾ahkého 
a stredného stupòa,vpravo

do 12 %

146
Obmedzenie pohyblivosti 
lakťového kåbu ¾ahkého 
a stredného stupòa, v¾avo

do 10 %

147
Obmedzenie pohyblivosti 
lakťového kåbu ťažkého stupòa, 
vpravo

do 18 %

148 Obmedzenie pohyblivosti lakťo-
vého kåbu ťažkého stupòa, v¾avo do 15 %

149

Úplná meravosť radioulnárnych 
kåbov (s nemožnosťou privráte-
nia alebo odvrátenia predlaktia) 
v nepriaznivom postavení alebo 
v postaveniach jemu blízkych 
(v maximálnej pronácii alebo 
supinácii - v krajnom odvrátení 
alebo privrátení) vpravo

20 %

150

Úplná meravosť radioulnárnych 
kåbov (s nemožnosťou privráte-
nia alebo odvrátenia predlaktia) 
v nepriaznivom postavení alebo 
v postaveniach jemu blízkych (v 
maximálnej pronácii alebo supi-
nácii) v¾avo 

15 %

151

Úplná meravosť radioulnárnych 
kåbov v priaznivom postavení 
(stredné postavenie 
alebo ¾ahká pronácia), vpravo

do 15 %

152

Úplná meravosť radioulnárnych 
kåbov v priaznivom postavení 
(stredné postavenie 
alebo ¾ahká pronácia), v¾avo

do 10 %

153
Obmedzenie privrátenia a odvrá-
tenia predlaktia ¾ahkého 
a stredného stupòa, vpravo

do 10 %

154
Obmedzenie privrátenia a odvrá-
tenia predlaktia ¾ahkého 
a stredného stupòa, v¾avo

do 8 %

155
Obmedzenie privrátenia 
a odvrátenia predlaktia 
ťažkého stupòa, vpravo

do 15 %

156
Obmedzenie privrátenia 
a odrátenia predlaktia 
ťažkého stupòa, v¾avo

do 12 %

157 Pakåb oboch kostí predlaktia, 
vpravo 40 %

158 Pakåb oboch kostí predlaktia, 
v¾avo 35 %

159 Pakåb vretennej kosti, vpravo 25 %
160 Pakåb vretennej kosti, v¾avo 20 %
161 Pakåb lakťovej kosti, vpravo 15 %
162 Pakåb lakťovej kosti, v¾avo 10 %

163

Chronický zápal kostnej drene 
kostí predlaktia len po otvore-
ných zraneniach alebo po ope-
raèných zákrokoch nutných na 
lieèenie následkov úrazu, v èase 
hodnotenia aktívny, vpravo

25 %

164

Chronický zápal kostnej drene 
kostí predlaktia len po otvore-
ných zraneniach alebo po ope-
raèných zákrokoch nutných na 
lieèenie následkov úrazu, v èase 
hodnotenia aktívny, v¾avo

20 %

165 Kývavý lakťový kåb, vpravo do 30 %
166 Kývavý lakťový kåb, v¾avo do 25 %

167 Strata predlaktia pri zachovanom 
lakťovom kåbe, vpravo 55 %

168 Strata predlaktia pri zachovanom 
lakťovom kåbe, v¾avo 45 %

STRATA ALEBO POŠKODENIE RUKY
169 Strata ruky v zápästí, vpravo 50 %
170 Strata ruky v zápästí, v¾avo 45 %

171 Strata všetkých prstov ruky 
(vèítane záprstných kostí), vpravo 50 %

172 Strata všetkých prstov ruky 
(vèítane záprstných kostí), v¾avo 45 %

173 Strata prstov ruky okrem palca, 
vpravo 40 %

174 Strata prstov ruky okrem palca, 
v¾avo 35 %

175

Úplná meravosť zápästia 
v nepriaznivom postavení alebo 
v postaveniach jemu blízkych 
(úplné chrbtové alebo dlaòové 
ohnutie ruky) vpravo

30 %

176

Úplná meravosť zápästia 
v nepriaznivom postavení alebo 
v postaveniach jemu blízkych 
(úplné chrbtové alebo dlaòové 
ohnutie ruky) v¾avo

25 %

177
Úplná meravosť zápästia v 
priaznivom postavení (chrbtové 
ohnutie 20° až 40°), vpravo

do 20 %

178
Úplná meravosť zápästia 
v priaznivom postavení (chrbtové 
ohnutie 20° až 40°), v¾avo

do 17 %

179 Pakåb èlnkovitej kosti, vpravo 15 %
180 Pakåb èlnkovitej kosti, v¾avo 10 %

181
Obmedzenie pohyblivosti 
zápästia ¾ahkého a stredného 
stupòa, vpravo

do 12 %

182
Obmedzenie pohyblivosti 
zápästia ¾ahkého a stredného 
stupòa, v¾avo

do 10 %

183 Obmedzenie pohyblivosti 
zápästia ťažkého stupòa vpravo do 18 %

184 Obmedzenie pohyblivosti zápäs-
tia ťažkého stupòa v¾avo do 15 %

POŠKODENIE PALCA

185 Strata koncového èlánku palca, 
vpravo 12 %

186 Strata koncového èlánku palca, 
v¾avo 10 %

187 Strata palca so záprstnou kosťou, 
vpravo 25 %



188 Strata palca so záprstnou kosťou, 
v¾avo 20 %

189 Strata oboch èlánkov palca, 
vpravo 18 %

190 Strata oboch èlánkov palca, v¾avo 15 %

191
Úplná meravosť medzièlánkové-
ho kåbu palca v nepriaznivom po-
stavení (krajné ohnutie), vpravo

8 %

192
Úplná meravosť medzièlánko-
vého kåbu palca v nepriaznivom 
postavení (krajné ohnutie), v¾avo

6 %

193

Úplná meravosť medzièlánko-
vého kåbu palca v nepriaznivom 
postavení vo vystretí 
(v hyperextenzii), vpravo

7 %

194

Úplná meravosť medzièlánko-
vého kåbu palca v nepriaznivom 
postavení vo vystretí 
(v hyperextenzii), v¾avo

6 %

195

Uplná meravosť medzièlánko-
vého kåbu palca v priaznivom 
postavení (¾ahké poohnutie), 
vpravo

do 6 %

196
Uplná meravosť medzièlánkové-
ho kåbu palca v priaznivom po-
stavení (¾ahké poohnutie), v¾avo

do 5 %

197 Úplná meravosť základného kåbu 
palca, vpravo do 6 %

198 Úplná meravosť základného kåbu 
palca, v¾avo do 5 %

199

Úplná meravosť karpometakar-
pálneho kåbu palca v nepriazni-
vom postavení (úplná abdukcia 
alebo addukcia), vpravo 

9 %

200

Úplná meravosť karpometakar-
pálneho kåbu palca v nepriazni-
vom postavení (úplná abdukcia 
alebo addukcia), v¾avo

7 %

201
Úplná meravosť karpometakarpál-
neho kåbu palca v priaznivom 
postavení (¾ahká opozícia), vpravo

do 6 %

202
Úplná meravosť karpometakar-
pálneho kåbu palca v priaznivom 
postavení (¾ahká opozícia), v¾avo

do 5 %

203

Trvalé následky po zle zahojenej 
Bennettovej zlomenine s trvajú-
cou subluxáciou, okrem plnenia 
za poruchu funkcie, vpravo

3 %

204

Trvalé následky po zle zahojenej 
Bennettovej zlomenine s trvajú-
cou subluxáciou, okrem plnenia 
za poruchu funkcie, v¾avo

2 %

205
Úplná meravosť všetkých kåbov 
palca v nepriaznivom postavení, 
vpravo

20 %

206
Úplná meravosť všetkých kåbov 
palca v nepriaznivom postavení, 
v¾avo

18 %

207

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
medzièlánkového kåbu ¾ahkého 
a stredného stupòa, vpravo

do 4 %

208

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
medzièlánkového kåbu ¾ahkého 
a stredného stupòa, v¾avo

do 3 %

209

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
medzièlánkového kåbu ťažkého 
stupòa, vpravo

do 6 %

210

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
medzièlánkového kåbu ťažkého 
stupòa, v¾avo

do 5 %

211

Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
základného kåbu ¾ahkého a stred-
ného stupòa, vpravo

do 4 %

212

Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
základného kåbu ¾ahkého a stred-
ného stupòa, v¾avo

do 3 %

213

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
základného kåbu ťažkého stupòa, 
vpravo

do 6 %

214

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
základného kåbu ťažkého stupòa, 
v¾avo

do 5 %

215

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
karpometakarpálneho kåbu ¾ah-
keho a stredného stupòa, vpravo

do 6 %

216

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
karpometakarpálneho kåbu ¾ah-
keho a stredného stupòa, v¾avo

do 5 %

217

Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
karpometakarpálneho kåbu 
ťažkého stupòa, vpravo

do 9 %

218

Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
karpometakarpálneho kåbu 
ťažkého stupòa, v¾avo

do 7 %

POŠKODENIE UKAZOVÁKA

219 Strata koncového èlánku
ukazováka, vpravo 6 %

220 Strata koncového èlánku 
ukazováka, v¾avo 4 %

221 Strata dvoch èlánkov 
ukazováka, vpravo 10 %

222 Strata dvoch èlánkov 
ukazováka, v¾avo 8 %

223 Strata všetkých troch
èlánkov ukazováka, vpravo 12 %

224 Strata všetkých troch
èlánkov ukazováka, v¾avo 10 %

225 Strata ukazováka so záprstnou
kosťou, vpravo 15 %

226 Strata ukazováka so záprstnou
kosťou, v¾avo 12 %



227
Úplná meravosť všetkých
troch kåbov ukazováka
v krajnom vystretí, vpravo 

12 %

228
Úplná meravosť všetkých
troch kåbov ukazováka
v krajnom vystretí, v¾avo 

10 %

229
Úplná meravosť všetkých
troch kåbov ukazováka
v krajnom ohnutí, vpravo

12 %

230
Úplná meravosť všetkých
troch kåbov ukazováka
v krajnom ohnutí, v¾avo

10 %

231

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 1 až 2 cm, 
vpravo

do 4 %

232

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 1 až 2 cm, 
v¾avo

do 3 %

233

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 3 až 4 cm, 
vpravo

do 8 %

234

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 3 až 4 cm, 
v¾avo

do 6 %

235

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného
zovretia do dlane chýba
viac než 4 cm, vpravo

do 10 %

236

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného
zovretia do dlane chýba
viac než 4 cm, v¾avo

do 8 %

237

Nemožnosť úplného vystretia 
niektorého z medzièlánkových 
kåbov ukazováka pri neporušenej 
uchopovacej funkcii, vpravo

2 %

238

Nemožnosť úplného vystretia 
niektorého z medzièlánkových 
kåbov ukazováka pri neporušenej 
uchopovacej funkcii, v¾avo

1 %

239
Nemožnosť úplného vystretia
základného  kåbu ukazováka
s poruchou abdukcie, vpravo

3 %

240
Nemožnosť úplného vystretia
základného  kåbu ukazováka
s poruchou abdukcie, v¾avo

2 %

POŠKODENIE PROSTREDNÍKA,
PRSTENNÍKA A MALÍÈKA

241 Strata celého prsta s príslušnou
záprstnou kosťou, vpravo 9 %

242 Strata celého prsta s príslušnou
záprstnou kosťou, v¾avo 7 %

243

Strata všetkých troch èlánkov
prsta alebo dvoch èlánkov
s meravosťou základného kåbu,
vpravo

9 %

244

Strata všetkých troch èlánkov
prsta alebo dvoch èlánkov
s meravosťou základného kåbu,
v¾avo

7 %

245 Strata dvoch èlánkov prsta, 
vpravo 5 %

246 Strata dvoch èlánkov prsta, 
v¾avo 4 %

247 Strata koncového èlánku jedného 
z týchto prstov, vpravo 3 %

248 Strata koncového èlánku jedného 
z týchto prstov, v¾avo 2 %

249

Úplná meravosť všetkých troch
kåbov jedného z týchto prstov
v krajnom vystretí alebo ohnutí
(v postavení brániacom funkcii
susedných prstov), vpravo

8 %

250

Úplná meravosť všetkých troch
kåbov jedného z týchto prstov
v krajnom vystretí alebo ohnutí
(v postavení brániacom funkcii
susedných prstov), v¾avo

6 %

251

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia  
do dlane chýbajú 1 až 2 cm, 
vpravo

do 2 %

252

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia  
do dlane chýbajú 1 až 2 cm, 
v¾avo

do 1 %

253

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
vpravo

do 5 %

254

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
v¾avo

do 4 %

255

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia 
do dlane chýba viac než 4 cm, 
vpravo

do 6 %

256

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia 
do dlane chýba viac než 4 cm, 
v¾avo

do 5 %

257

Nemožnosť úplného vystretia
jedného z medzièlánkových
kåbov pri neporušenej 
uchopovacej funkcii prsta, vpravo

2 %

258

Nemožnosť úplného vystretia
jedného z medzièlánkových
kåbov pri neporušenej 
uchopovacej funkcii prsta, v¾avo

1 %

259
Nemožnosť úplného vystretia
základného kåbu prsta 
s poruchou abdukcie, vpravo

2 %

260
Nemožnosť úplného vystretia
základného kåbu prsta 
s poruchou abdukcie, v¾avo

1 %



POŠKODENIE PROSTREDNÍKA,
PRSTENNÍKA A MALÍÈKA

261 Úplné porušenie (lézia)
plexus brachialis, vpravo do 60 %

262 Úplné porušenie (lézia)
plexus brachialis, v¾avo do 50 %

263 Porušenie (lézia) plexus
brachialis horný typ, vpravo do 30 %

264 Porušenie (lézia) plexus
brachialis horný typ, v¾avo do 25 %

265 Porušenie (lézia) plexus
brachialis dolný typ, vpravo do 40 %

266 Porušenie (lézia) plexus
brachialis dolný typ, v¾avo do 30 %

267 Úplná porucha (lézia)
nervus axillaris, vpravo do 25 %

268 Úplná porucha (lézia)
nervus axillaris, v¾avo do 20 %

269

Izolovaná porucha (lézia) 
nervus cutaneus brachii radialis 
bez motorického deficitu,
obojstranne

do 10 %

270 Porucha nervus thoracicus
(dlhý hrudný nerv), vpravo do 15 %

271 Porucha nervus thoracicus
(dlhý hrudný nerv), v¾avo do 10 %

272 Porucha (lézia) nervus ulnaris, 
vpravo do 40 %

273 Porucha (lézia) nervus ulnaris, 
v¾avo do 30 %

274 Porucha (lézia) nervus ulnaris 
len senzitívnej èasti, obojstranne do 10 %

275 Traumatická porucha stredového
nervu, vpravo (nervus medianus) do 25 %

276 Traumatická porucha stredového
nervu, v¾avo (nervus medianus) do 25 %

277 Porucha  nervus musculocutaneus, 
vpravo do 20 %

278 Porucha nervus musculocutaneus, 
v¾avo do 15 %

279 Porucha nervus musculocutaneus 
len senzitívnej èasti, obojstranne do 7 %

280 Úplná (lézia) porucha nervu
vretenného, vpravo do 40 %

281 Úplná (lézia) porucha nervu
vretenného, v¾avo do 30 %

282 Lézia distálnej èasti vretenného
nervu (oblasť ruky), vpravo do 25 %

283 Lézia distálnej èasti vretenného
nervu (oblasť ruky), v¾avo do 20 %

Pri hodnotení pod¾a 282 a 283 nemožno súèasne 
hodnotiť poruchu úchopovacej schopnosti ruky.

284
Izolovaná porucha (lézia)
citlivosti nervu radialis, 
obojstranne

do 7 %

ÚRAZY DOLNÝCH KONÈATÍN

285

Strata jednej dolnej konèatiny
v bedrovom kåbe alebo v oblasti 
medzi bedrovým a kolenným 
kåbom

50 %

286 Pakåb stehnovej kosti v krèku
alebo nekróza hlavice 40 %

287

Náhrada hlavice a krèku stehno-
vej kosti endoprotézou (okrem 
pohyblivosti kåbu), spolu však 
nesmie presiahnuť % plnenia 
za stratu konèatiny

20 %

288

Aktívny chronický zápal kostnej 
drene stehnovej kosti len po 
otvorených zraneniach alebo po 
operaèných zákrokoch nevyhnut-
ných na lieèenie následkov úrazu
dokumentované rtg

25 %

Upozornenie:
Pod¾a tejto diagnózy nehodnotiť stavy po zhojenej 
osteomyelitíde v období hodnotenia bez aktivity

289 Skrátenie dolnej konèatiny
od 2 do 4 cm 5 %

290 Skrátenie dolnej konèatiny
do 6 cm do 12 %

291 Skrátenie jednej dolnej konèatiny 
nad 6 cm do 20 %

292

Poúrazové deformity stehnovej 
kosti (zlomeniny zahojené 
s osovou alebo rotaènou 
úchylkou, dokumentované rtg), 
za každých 5° úchylky

5 %

293

Úplná meravosť bedrového kåbu 
v nepriaznivom postavení (úplné 
pritiahnutie alebo odtiahnutie, 
vystretie alebo ohnutie a posta-
venia týmto blízke)

40 %

294

Úplná meravosť bedrového kåbu 
v priaznivom postavení (¾ahké 
odtiahnutie a základné postave-
nie alebo nepatrné ohnutie) 

do 30 %

295
Obmedzenie pohyblivosti 
bedrového kåbu ¾ahkého 
a stredného stupòa

do 20 %

296 Obmedzenie pohyblivosti 
bedrového kåbu ťažkého stupòa do 30 %

POŠKODENIE KOLENA

297
Úplná meravosť kolena v nepriaz-
nivom postavení (úplné vystretie
alebo ohnutie nad uhol 20°)

do 30 %

298 Úplná meravosť kolena v nepriazni-
vom postavení (v ohnutí nad 30°) do 40 %

299 Úplná meravosť kolena v nepriaz-
nivom postavení do 25 %

300

Endoprotéza v oblasti kolenného
kåbu (okrem hodnotení obme-
dzenia pohyblivosti kåbu), spolu 
však nesmie  presiahnuť % plne-
nia za stratu konèatiny

20 %

301
Obmedzenie pohyblivosti kolen-
ného kåbu ¾ahkého a stredného 
stupòa

do 15 %

302 Obmedzenie pohyblivosti kolen-
ného kåbu ťažkého stupòa do 25 %



303

Kývavosť kolenného kåbu, ak nie 
je nutný ortopedický podporný 
prístroj,  preukázate¾né v zdra-
votnej dokumentácii

do 20 %

304

Kývavosť kolenného kåbu, ak je 
nutný ortopedický podporný 
prístroj, za ktorý sa nepovažuje 
nákolenica a ortéza

do 30 %

305

Trvalé následky po operaènom vy-
òatí jedného menisku (pri úplnom 
rozsahu pohybov a dobrej stabi-
lite, inak pod¾a poruchy funkcie). 
Ak sa hodnotí porucha funkcie, 
nemožno hodnotiť pod¾a tejto dg.

10 %

306

Trvalé následky po operaènom vy-
òatí oboch meniskov (pri úplnom 
rozsahu pohybov a dobrej stabi-
lite, inak pod¾a poruchy funkcie). 
Ak sa hodnotí porucha funkcie, 
nemožno hodnotiť pod¾a tejto dg.

15 %

POŠKODENIE KOLENA

307 Strata dolnej konèatiny v predko-
lení so zachovaným kolenom 45 %

308 Strata dolnej konèatiny v predko-
lení s meravým kolenným kåbom 50 %

309 Pakåb píšťaly alebo oboch kostí 
predkolenia 45 %

310

Aktívny chronický zápal kostnej 
drene kostí predkolenia len po 
otvorených zraneniach a po ope-
raèných zákrokoch nevyhnutných 
na lieèenie následkov úrazu, 
dokumentované rtg

20 %

311

Poúrazové deformity predkolenia 
vzniknuté zahojením zlomeniny 
v osovej alebo rotaènej úchylke 
(úchylky musia byť preukázané 
na rtg), od minimálne 5° za 
každý ïalší stupeò sa hodnotenie  
zvyšuje o 1 % , úchylky nad 45° 
sa hodnotia ako strata predkole-
nia. Pri hodnotení osovej úchylky
nemožno súèasne zapoèítavať 
relatívne skrátenie konèatiny.

10 %

POŠKODENIE V OBLASTI ÈLENKOVÉHO KÅBU

312 Strata nohy v èlenkovom
kåbe alebo pod ním 40 %

313 Strata chodidla v Chopartovom 
kåbe s artrodézou èlenka 30 %

314 Strata chodidla v Lisfrancovom 
kåbe alebo pod ním 25 %

315

Úplná meravosť èlenkového kåbu 
v nepriaznivom postavení (dor-
zálna flexia alebo väèšie stupne 
plantárnej flexie)

do 30 %

316
Úplná meravosť èlenkového
kåbu v pravouhlom postavení,
alebo jemu blízkom

do 25 %

317
Obmedzenie pohyblivosti
èlenkového kåbu ¾ahkého 
a stredného stupòa

do 12 %

318 Obmedzenie pohyblivosti èlenko-
vého kåbu ťažkého stupòa do 20 %

319 Úplná strata pronácie a supinácie 
nohy 15 %

320 Obmedzenie pronácie a supinácie 
nohy do 12 %

321 Kývavosť èlenkového kåbu do 12 %

322

Plochá, vboèená alebo vyboèe-
ná noha následkom úrazu a iné 
poúrazové deformity v oblasti 
èlenka a nohy

do 25 %

Upozornenie: 
Je nevyhnutné hodnotiť  v porovnaní s druhou 
konèatinou. 

323

Aktívny chronický zápal kostnej 
drene v oblasti priehlavku 
a predpriehlavku a pätovej kosti 
len po otvorených zraneniach 
alebo po operaèných zákrokoch 
nevyhnutných na lieèenie násled-
kov úrazu, dokumentované rtg.

do 15 %

POŠKODENIE V OBLASTI NOHY
324 Strata všetkých prstov nohy 18 %
325 Strata oboch èlánkov palca nohy 10 %

326
Strata oboch èlánkov palca nohy 
so záprstnou kosťou alebo s jej 
èasťou

15 %

327 Strata koncového èlánku palca 
nohy 3 %

328 Strata iného prsta nohy
(vèítane malíèka), za každý prst 2 %

329 Strata malíèka nohy so záprstnou
kosťou alebo s jej èasťou 10 %

330 Úplná meravosť medzièlánkového 
kåbu palca nohy 3 %

331 Úplná meravosť základného kåbu 
palca nohy 5 %

332 Úplná meravosť oboch kåbov 
palca nohy 8 %

333 Obmedzenie pohyblivosti medzi-
èlánkového kåbu palca nohy do 3 %

334 Obmedzenie pohyblivosti základ-
ného kåbu palca nohy do 5 %

335
Porucha funkcie, ktoréhoko¾vek
iného prsta nohy ako palca,
za každý prst

1 %

336 Poúrazové obehové a trofické po-
ruchy na jednej dolnej konèatine do 20 %

337
Poúrazové obehové a trofické 
poruchy na oboch dolných kon-
èatinách

do 30 %

338

Poúrazové atrofie svalstva dolných 
konèatín pri neobmedzenom roz-
sahu pohybov v kåbe, na stehne 
nad 2 cm v objeme

do 5 %

339

Poúrazové atrofie svalstva dolných 
konèatín pri neobmedzenom 
rozsahu pohybov v kåbe, na pred-
kolení nad 1 cm v objeme

do 3 %



340 Poškodenie po pretrhnutí 
Achillovej š¾achy do 20 %

341 Poškodenie po zlomenine 
pätovej kosti do 20 %

TRAUMATICKÉ POŠKODENIE
NERVOV DOLNEJ KONÈATINY
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy 
vazomotorické a trofické 

342 Porucha (lézia) nervus glutei 
sup. a interior do 15 %

343 Porucha nervus obturatorius do 15 %
344 Senzitívna lézia nervus obturatorii do 7 %
345 Nervus femorális do 30 %
346 Senzitívna lézia steheného nervu do 10 %
347 Nervus ischiadicus (sedací nerv) do 35 %
348 Senzitívna lézia nervus ischiadicus do 15 %
349 Nervus tibialis - úplná porucha do 30 %

350 Nervus tibialis distálnej èasti 
s poruchou hybnosti prstov nohy do 5 %

351 Senzitívna porucha nervus tibialis do 5 %

352
Porucha kmeòa nervus fibularis 
s postihnutím všetkých inervova-
ných svalov

do 30 %

353 Lézia håbkovej vetvy ihlicového 
nervu do 20 %

354 Lézia povrchovej vetvy ihlicového 
nervu(len senzitívnej èasti) do 10 %

RÔZNE

355
Rozsiahle plošné jazvy 
od 1% do 15 % telesného po-
vrchu, okrem tváre

do 10 %

356 Rozsiahle plošné jazvy nad 15 %
telesného povrchu do 40 %

Upozornenie:
Zvlášť zohyzdujúce jazvy na expo-
novaných èastiach tela pokia¾ ne-
dosahujú 1% telesného povrchu.

do 10 %



Oblasť

001 Hlava

031 Oko

078 Ucho

082 Zuby

087 Krk

091 Hrudník

109 Brucho

122 Moèovopohlavné ústroje

129 Chrbtová kosť

153 Panva

170 Horná konèatina

309 Dolná konèatina

478 Poranenie nervovej sústavy

492 Ostatné druhy poranení

Kód Popis (úrazová diagnóza) Plnenie
HLAVA

001 Skalpácia hlavy 
s kožným defektom èiastoèná 28 dní

002 Skalpácia hlavy 
s kožným defektom úplná 67 dní

003 Pomliaždenie hlavy 
bez otrasu mozgu 16 dní

004 Pomliaždenie tváre 16 dní

005 Podvrtnutie èe¾ustného kåbu 16 dní

006 Vytknutie sánky (jednostranné 
i obojstranné) 16 dní

007 Zlomenina lebeènej spodiny 112 dní

008 Zlomenina lebeènej klenby 
bez vtlaèenia úlomkov 64 dní

009 Zlomenina lebeènej klenby 
s vtlaèením úlomkov 78 dní

010 Zlomenina èelovej kosti 
bez vtlaèenia úlomkov 39 dní

011 Zlomenina èelovej kosti 
s vtlaèením úlomkov 67 dní

012 Zlomenina temennej kosti 
bez vtlaèenia úlomkov 39 dní

013 Zlomenina temennej kosti 
s vtlaèením úlomkov 67 dní

014 Zlomenina záhlavnej kosti 
bez vtlaèenia úlomkov 39 dní

015 Zlomenina záhlavnej kosti 
s vtlaèením úlomkov 78 dní

016 Zlomenina spánkovej kosti 
bez vtlaèenia úlomkov 39 dní

017 Zlomenina spánkovej kosti 
s vtlaèením úlomkov 67 dní

018 Zlomenina okraja oènice 56 dní

019
Zlomenina nosových kostí 
bez posunutia úlomkov 
alebo s posunutím úlomkov

16 dní

020 Zlomenina nosových kostí 
s vtlaèením úlomkov 22 dní

021 Zlomenina nosovej priehradky 16 dní

022 Zlomenina jarmovej kosti 56 dní

023 Zlomenina sánky 
bez posunutia úlomkov 44 dní

024 Zlomenina sánky 
s posunutím úlomkov 67 dní

025 Zlomenina èe¾uste 
bez posunutia úlomkov 61 dní

026 Zlomenina èe¾uste 
s posunutím úlomkov 89 dní

027
Zlomenina ložiskového výbežku èe-
¾uste alebo sánky pod¾a jej rozsahu 
a posunutia úlomkov

  51 dní

028 Združené zlomeniny Le Fort I. 67 dní

029 Združené zlomeniny Le Fort II. 89 dní

030 Združené zlomeniny Le Fort III. 145 dní

OKO

031 Tržná alebo rezná rana vieèka chi-
rurgicky ošetrená 16 dní

032 Tržná alebo rezná rana vieèka preru-
šujúca slzné cesty 16 dní

033 Zápal slzníka preukázaný 
po zranení lieèený konzervatívne 22 dní

034 Zápal slzníka preukázaný 
po zranení lieèený operaène 39 dní

035 Poleptanie (popálenie) spojovky 
prvého stupòa 16 dní

036 Poleptanie (popálenie) spojovky 
druhého stupòa 16 dní

037 Poleptanie (popálenie) spojovky 
tretieho stupòa 16 dní

038
Perforujúce poranenie (hornej, 
dolnej) klenby spojovky s krvácaním 
(bez poranenia bielka)

16 dní

039 Hlboká rana rohovky bez prederave-
nia a bez komplikácií 22 dní

040
Hlboká rana rohovky bez predera-
venia komplikovaná poúrazovým 
sivým zákalom

44 dní

OCEŇOVACIE TABUĽKY 
pre denné odškodné

U
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041
Hlboká rana rohovky 
bez prederavenia komplikovaná 
vnútrooèným zápalom

50 dní

042
Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
konzervatívne, bez komplikácií

28 dní

043

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
konzervatívne, komplikovaná poúra-
zovým sivým zákalom

44 dní

044

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
konzervatívne, komplikovaná vnút-
rooèným zápalom

56 dní

045

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
konzervatívne, komplikovaná vnút-
rooèným cudzím telieskom nemag-
netickým

56 dní

046
Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
chirurgicky, bez komplikácií

44 dní

047

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky, 
komplikovaná vypadnutím dúhovky 
alebo vklinením dúhovky

67 dní

048

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky, 
komplikovaná poúrazovým sivým 
zákalom

56 dní

049

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky, 
komplikovaná vnútrooèným zápa-
lom

67 dní

050

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky,  
komplikovaná cudzím telieskom 
vnútrooèným nemagnetickým

67 dní

051

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky,  
komplikovaná cudzím telieskom 
vnútrooèným magnetickým

56 dní

052 Rana prenikajúca do oènice 
bez komplikácií 22 dní

053
Rana prenikajúca do oènice kompli-
kovaná cudzím telieskom nemagne-
tickým v oènici

56 dní

054
Rana prenikajúca do oènice kompli-
kovaná cudzím telieskom magnetic-
kým v oènici

33 dní

055 Pomliaždenie oka s krvácaním do 
prednej komory bez komplikácií 28 dní

056

Pomliaždenie oka s krvácaním do 
prednej komory komplikované 
druhotným zvýšením vnútrooèného 
tlaku, vyžadujúce 
chirurgické ocenenie

56 dní

057 Pomliaždenie oka s natrhnutím 
dúhovky bez komplikácií 28 dní

058
Pomliaždenie oka 
s natrhnutím dúhovky 
komplikované zápalom dúhovky

28 dní

059
Pomliaždenie oka 
s natrhnutím dúhovky komplikova-
né poúrazovým sivým zákalom

28 dní

060 Subluxácia šošovky 
bez komplikácií 28 dní

061

Subluxácia šošovky 
komplikovaná druhotným 
zvýšením vnútrooèného tlaku, vyža-
dujúca chirurgické ošetrenie

56 dní

062 Luxácia šošovky bez komplikácií 56 dní

063

Luxácia šošovky 
komplikovaná druhotným 
zvýšením vnútrooèného tlaku, vyža-
dujúca chirurgické ošetrenie

  67 dní

064 Krvácanie do sklovca a sietnice bez 
komplikácií 67 dní

065

Krvácanie do sklovca a sietnice kom-
plikované druhotným 
zvýšením vnútrooèného tlaku, vyža-
dujúca chirurgické ošetrenie

67 dní

066 Otras sietnice 16 dní

067 Poúrazový vred rohovky 28 dní

068 Popálenie alebo poleptanie 
rohovkového epitelu 28 dní

069 Popálenie alebo poleptanie 
rohovkového parenchýmu 84 dní

070 Povrchová odrenina rohovky neplní sa

071
Odlúpenie sietnice vzniknuté 
ako priamy následok poranenia oka 
zisteného lekárom

84 dní

072 Úrazové postihnutie zrakového 
nervu a jeho skríženia 56 dní

073 Zlomenie steny prínosovej dutiny 
s podkožným emfyzémom 28 dní

074
Zlomenie nosových kostí 
prerušujúce slzné cesty, 
lieèené konzervatívne

22 dní

075
Zlomenie nosových kostí 
prerušujúce slzné cesty, 
lieèené operaène

39 dní

076 Poranenie oka vyžadujúce 
bezprostredné vyòatie oka 39 dní

077 Poranenie okohybného aparátu 
s dvojitým videním 28 dní

UCHO

078 Rana ušnice s druhotnou 
aseptickou perichondritídou 39 dní

079 Pomliaždenie ušnice 
s rozsiahlym krvným výronom 16 dní

080
Prederavenie bubienka 
bez zlomeniny lebeènej kosti 
a bez druhotnej infekcie

16 dní

081 Otras labyrintu 39 dní



ZUBY

082

Strata alebo nutná extrakcia 
jedného až šiestich zubov 
následkom pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie po zahryznutí)

12 dní

083

Strata alebo nutná extrakcia sied-
mych alebo viacerých zubov násled-
kom pôsobenia vonkajšieho násilia 
(nie po zahryznutí)

33 dní

Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky 
alebo jej èasti s ohrozením vitality drene, 
vyžadujúce lieèenie

084

Za vyrazenie alebo poškodenie 
umelých zubov a zubov 
doèasných poistite¾ neposkytuje 
plnenie

neplní sa

085

Uvo¾nenie fixaèného aparátu jedné-
ho i viacerých zubov 
(subluxácia, luxácia, reimplantácia) s 
nutnou fixaènou dlahou

22 dní

086
Zlomenie jedného alebo viacerých 
zubných koreòov 
s nutnou fixaènou dlahou

28 dní

KRK

087 Poleptanie, prederavenie 
alebo roztrhnutie pažeráka 39 dní

088 Perforujúce poranenie hrtana alebo 
priedušnice 89 dní

089 Zlomenina jazylky 
alebo štítnej chrupky 89 dní

090
Poškodenie hlasiviek v dôsledku 
nadýchania sa dráždivých pár alebo 
následkom úderu

16 dní

HRUDNÍK
091 Roztrhnutie p¾úc 67 dní

092 Úrazové poškodenie srdca 
preukázané klinicky 168 dní

093 Roztrhnutie bránice 89 dní

094 Pomliaždenie hrudníkovej steny 
ťažšieho stupòa 16 dní

095 Zlomeniny hrudnej kosti 
bez posunutia úlomkov 28 dní

096 Zlomeniny hrudnej kosti 
s posunutím úlomkov 50 dní

097 Zlomenina jedného rebra 
klinicky preukázaná 28 dní

098 Zlomeniny dvoch až piatich rebier 
klinicky preukázané 22 dní

099 Zlomeniny viac než piatich rebier 
klinicky preukázané 39 dní

100 Vyrazená zlomenina 
dvoch až štyroch rebier 22 dní

101 Vyrazená zlomenina 
viac než štyroch rebier 50 dní

102 Vyrazená zlomenina 
hrudnej kosti 78 dní

103 Poúrazový zápal pohrudnice  60 dní

104 Poúrazový pneumotorax uzavretý 67 dní

105 Poúrazový mediastinálny 
a podkožný emfyzém 78 dní

106 Poúrazový pneumotorax 
otvorený alebo ventilový 78 dní

107 Poúrazové krvácanie do hrudníka 
lieèené konzervatívne 50 dní

108 Poúrazové krvácanie do hrudníka 
lieèené operaène 78 dní

BRUCHO

109 Pomliaždenie brušnej steny 
ťažšieho stupòa 16 dní

110
Rana prenikajúca do brušnej dutiny 
(bez poranenia 
vnútrobrušných orgánov)

28 dní

111 Roztrhnutie peèene 112 dní

112 Roztrhnutie sleziny 84 dní

113 Roztrhnutie (rozmliaždenie) podža-
lúdkovej ž¾azy 112 dní

114 Úrazové prederavenie žalúdka 95 dní

115 Úrazové prederavenie dvanástnika 72 dní

116 Roztrhnutie alebo pretrhnutie ten-
kého èreva bez resekcie 44 dní

117 Roztrhnutie alebo pretrhnutie ten-
kého èreva s resekciou 67 dní

118 Roztrhnutie alebo pretrhnutie 
hrubého èreva bez resekcie 56 dní

119 Roztrhnutie alebo pretrhnutie 
hrubého èreva s resekciou 72 dní

120 Roztrhnutie okružia (mezentéria) 
bez resekcie 44 dní

121 Roztrhnutie okružia (mezentéria) 
s resekciou èreva 67 dní

MOÈOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE
122 Pomliaždenie oblièky 28 dní

123 Pomliaždenie mužského 
pohlavného údu ťažšieho stupòa 28 dní

124 Pomliaždenie semenníka 
a mieška ťažšieho stupòa 28 dní

125

Pomliaždenie semenníka 
a mieška ťažšieho stupòa 
s poúrazovým zápalom 
semenníka a nadsemenníka

22 dní

126 Roztrhnutie alebo rozdrvenie 
oblièky s nutnou operáciou 67 dní

127 Roztrhnutie moèového mechúra 67 dní

128 Roztrhnutie moèovej rúry 67 dní

CHRBTOVÁ KOSŤ

129 Pomliaždenie ťažšieho stupòa 
krajiny krènej chrbtice 22 dní

130 Pomliaždenie ťažšieho stupòa 
krajiny hrudníkovej chrbtice 22 dní

131 Pomliaždenie ťažšieho stupòa 
krajiny driekovej chrbtice 22 dní

132 Pomliaždenie ťažšieho stupòa 
krajiny krížovej kosti a kostrèa 22 dní

133 Podvrtnutie krènej chrbtice 28 dní



134 Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice 28 dní

135 Podvrtnutie driekovej chrbtice 28 dní

136
Vytknutie atlantookcipitálne 
bez poškodenia miechy 
alebo jej koreòov

145 dní

137
Vytknutie krènej chrbtice 
bez poškodenia miechy 
alebo jej koreòov

145 dní

138
Vytknutie hrudníkovej chrbtice 
bez poškodenia miechy alebo jej 
koreòov

145 dní

139
Vytknutie driekovej chrbtice 
bez poškodenia miechy 
alebo jej koreòov

145 dní

140 Vytknutie kostrèe bez poškodenia 
miechy alebo jej koreòov 39 dní

141
Subluxácia krènej chrbtice 
(posun stavcov musí byť 
preukázaný RTG)

112 dní

142 Zlomenina tàòovitého výbežku 28 dní

143 Zlomenina 
jedného boèného výbežku 39 dní

144 Zlomenina viacerých boèných 
výbežkov 56 dní

145 Zlomenina kåbového výbežku 61 dní

146 Zlomenina oblúka 67 dní

147 Zlomenina zuba èapovca 
(dens epistrophei) 145 dní

148

Kompresívne zlomeniny tiel stavcov 
krèných, hrudníkových alebo drieko-
vých so znížením prednej èasti tela 
najviac o jednu tretinu

67 dní

149

Kompresívne zlomeniny 
tiel stavcov krèných, 
hrudníkových alebo driekových so 
znížením prednej èasti tela 
o viac než o jednu tretinu

112 dní

150
Roztrieštené zlomeniny 
tiel stavcov krèných, 
hrudníkových alebo driekových

196 dní

151
Úrazové poškodenie 
mezdistavcovej platnièky pri 
súèasnej zlomenine tela stavca

145 dní

152
Poranenie medzistavcovej 
platnièky bez súèasného 
zlomenia stavca

22 dní

PANVA

153 Pomliaždenie panvy 16 dní

154 Pdvrtnutie v krížovobedrovom kåbe 28 dní

155 Vytknutie krížovobedrové 145 dní

156 Odtrhnutie predného horného ale-
bo dolného bedrového tàòa 39 dní

157 Odtrhnutie hrbo¾a sedacej kosti 39 dní

158 Jednostranná zlomenina lonovej 
alebo sedacej kosti bez posunutia 50 dní

159 Jednostranná zlomenina lonovej 
alebo sedacej kosti s posunutím 89 dní

160 Zlomenina krídla bedrovej kosti 
bez posunutia 50 dní

161 Zlomenina krídla bedrovej kosti 
s posunutím 89 dní

162 Zlomenina krížovej kosti 50 dní

163 Zlomenina kostrèe 39 dní

164 Zlomenina okraja panvièky 56 dní

165
Obojstranná zlomenina lonových 
kostí alebo jednostranná 
s rozostupom lonovej spony

145 dní

166 Zlomenina lonovej a bedrovej kosti 145 dní

167 Zlomenina lonovej kosti 
s krížovobedrovou luxáciou 145 dní

168 Rozostup lonovej spony 145 dní

169 Zlomenina panvièky s centrálnou 
luxáciou stehnovej kosti 145 dní

HORNÁ KONÈATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupòa

170 Ramena 16 dní

171 Predlaktia 22 dní

172 Ruky 22 dní

173 Jedného a viacerých prstov ruky 
s nutnou pevnou fixáciou 16 dní

174 Kåbu hornej konèatiny 16 dní

175
Ramenného kåbu  a lakťového kåbu 
s následnou periartritídou 
ako priamym následkom úrazu

22 dní

Poranenie svalov a šliach

176
Neúplné prerušenie šliach vystieraèov 
alebo ohýbaèov v prstoch alebo 
v ruke, ak ide o jeden prst

22 dní

177
Neúplné prerušenie šliach vystieraèov 
alebo ohýbaèov v prstoch alebo 
v ruke, ak ide o nieko¾ko prstov

28 dní

178
Úplné prerušenie šliach ohýbaèov 
v prstoch alebo v ruke, ak ide 
o jeden prst

67 dní

179
Úplné prerušenie šliach ohýbaèov 
v prstoch alebo v ruke, 
ak ide o nieko¾ko prstov

67 dní

180
Úplné prerušenie šliach vystieraèov 
v prstoch alebo v ruke, 
ak ide o jeden prst

39 dní

181
Úplné prerušenie šliach vystieraèov 
v prstoch alebo v ruke, 
ak ide o nieko¾ko prstov

67 dní

182
Úplné prerušenie šliach vystieraèov 
v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie 
dorzálnej aponeurózy prsta

39 dní

183
Úplné prerušenie jednej alebo 
dvoch šliach ohýbaèov alebo 
vystieraèov prstov a ruky v zápästí

67 dní

184
Úplné prerušenie viacerých šliach 
ohýbaèov alebo vystieraèov prstov 
a ruky v zápästí

67 dní

185 Natrhnutie nadhrebeòového svalu 33 dní



186 Úplné pretrhnutie nadhrebeòového 
svalu lieèené konzervatívne 56 dní

187 Úplné pretrhnutie nadhrebeòového 
svalu lieèené operaène 67 dní

188
Pretrhnutie (odtrhnutie) š¾achy dlhej 
hlavy dvojhlavého svalu ramena 
lieèená konzervatívne

33 dní

189
Pretrhnutie (odtrhnutie) š¾achy dlhej 
hlavy dvojhlavého svalu ramena 
lieèená operaène

56 dní

190 Natrhnutie iného svalu 16 dní

191 Prietrž svalová preukázane úrazového 
pôvodu bez operácie 44 dní

192 Prietrž svalová preukázane úrazového 
pôvodu s operáciou 56 dní

Podvrtnutie

193 Skåbenia medzi k¾úènou kosťou 
a lopatkou 16 dní

194 Skåbenia medzi k¾úènou kosťou 
a hrudnou kosťou 16 dní

195 Ramenného kåbu 33 dní

196 Lakťového kåbu 33 dní

197 Zápästia 33 dní

198
Základných alebo medzièlánkových 
kåbov prstov ruky s pevnou fixáciou 
jedného alebo dvoch prstov

16 dní

199
Základných alebo medzièlánkových 
kåbov prstov ruky s pevnou fixáciou 
troch alebo viacerých prstov

22 dní

Vytknutie

200
Kåbu medzi k¾úènou kosťou 
a hrudnou kosťou lieèené 
konzervatívne

22 dní

201 Kåbu medzi k¾úènou kosťou a hrud-
nou kosťou lieèené operaène 50 dní

202 Kåbu medzi k¾úènou kosťou 
a lopatkou lieèené konzervatívne 22 dní

203 Kåbu medzi k¾úènou kosťou 
a lopatkou lieèené operaène 67 dní

204 Ramennej kosti (ramena) 
lieèené konzervatívne 39 dní

205 Ramennej kosti (ramena) 
lieèené operaène 67 dní

206 Predlaktia (lakťa) 
lieèené konzervatívne 39 dní

207 Predlaktia (lakťa) 
lieèené operaène 67 dní

208
Zápästia (kosti mesiaèikovitej 
a luxácia perilunárna) 
lieèené konzervatívne

56 dní

209
Zápästia (kosti mesiaèikovitej 
a luxácia perilunárna) 
lieèené operaène

89 dní

210 Jednej záprstnej kosti 28 dní

211 Nieko¾kých záprstných kostí 44 dní

212
Základných alebo druhých 
a tretích èlánkov prsta 
na jednom prste

39 dní

213
Základných alebo druhých 
a tretích èlánkov prsta 
na nieko¾kých prstoch

56 dní

Zlomeniny
214 Zlomenina tela lopatky 44 dní

215 Zlomenina krèka lopatky 44 dní

216 Zlomenina nadplecka lopatky 39 dní

217 Zlomenina zobáka lopatky 33 dní

218 Zlomenina k¾úènej kosti neúplná 16 dní

219 Zlomenina k¾úènej kosti úplná, 
bez posunutia úlomkov 28 dní

220 Zlomenina k¾úènej kosti úplná, 
s posunutím úlomkov 39 dní

221 Zlomenina k¾úènej kosti 
operovaná 56 dní

222
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - väèšieho hrbèeka 
bez posunutia

28 dní

223
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - väèšieho hrbèeka 
s posunutím

44 dní

224
Zlomenina horného konca ramen-
nej kosti - roztrieštená zlomenina 
hlavy

67 dní

225
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - krèka, 
bez posunutia

44 dní

226 Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - krèka, zaklinená 50 dní

227
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - krèka, 
s posunutím úlomkov

67 dní

228
Zlomenina horného konca ramen-
nej kosti - krèka, luxaèná alebo 
operaèná

89 dní

229 Zlomenina tela ramennej kosti 
neúplná 50 dní

230 Zlomenina tela ramennej kosti 
úplná, bez posunutia úlomkov 50 dní

231 Zlomenina tela ramennej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 89 dní

232 Zlomenina tela ramennej kosti 
otvorená alebo operovaná 112 dní

233 Zlomenina  ramennej kosti 
nad kondylmi neúplná 44 dní

234
Zlomenina ramennej kosti 
nad kondylmi úplná, 
bez posunutia úlomkov

50 dní

235
Zlomenina ramennej kosti 
nad kondylmi úplná, 
s posunutím úlomkov

67 dní

236
Zlomenina ramennej kosti 
nad kondylmi 
otvorená alebo operovaná

89 dní



237

Vnútrokåbová zlomenina dolného 
konca ramennej kosti (zlomenina 
transkondylická a interkondylická, 
zlomenina hlavièky alebo kladky 
ramennej kosti) 
bez posunutia úlomkov

56 dní

238

Vnútrokåbová zlomenina dolného 
konca ramennej kosti (zlomenina 
transkondylická a interkondylická, 
zlomenina hlavièky alebo kladky 
ramennej kosti) 
s posunutím úlomkov

67 dní

239

Vnútrokåbová zlomenina dolného 
konca ramennej kosti (zlomenina 
transkondylická a interkondylická, 
zlomenina hlavièky alebo kladky 
ramennej kosti) 
otvorená alebo operovaná

89 dní

240
Zlomenina mediálneho 
epikondylu ramennej kosti 
bez posunutia úlomkov

33 dní

241
Zlomenina mediálneho epikondylu 
ramennej kosti s posunutím úlom-
kov do výšky kåbovej štrbiny

56 dní

242
Zlomenina mediálneho 
epikondylu ramennej kosti 
s posunutím úlomkov do kåbu

89 dní

243
Zlomenina laterálneho 
epikondylu ramennej kosti 
bez posunutia úlomkov

33 dní

244
Zlomenina laterálneho epikondylu 
ramennej kosti s posunutím 
úlomkov alebo operovaná

89 dní

245 Zlomenina háka lakťovej kosti 
lieèená konzervatívne 33 dní

246 Zlomenina háka lakťovej kosti 
lieèená operaène 56 dní

247 Zlomenina zobáèika lakťovej kosti 44 dní

248 Zlomenina hlavièky vretennej kosti 
lieèená konzervatívne 44 dní

249 Zlomenina hlavièky vretennej kosti 
lieèená operaène 61 dní

250 Zlomenina tela lakťovej kosti 
neúplná 44 dní

251 Zlomenina tela lakťovej kosti 
úplná, bez posunutia úlomkov 56 dní

252 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, 
s posunutím úlomkov 67 dní

253 Zlomenina tela lakťovej kosti 
otvorená alebo operovaná 84 dní

254 Zlomenina tela vretennej kosti 
neúplná 44 dní

255 Zlomenina tela vretennej kosti 
úplná, bez posunutia úlomkov 56 dní

256 Zlomenina tela vretennej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 67 dní

257 Zlomenina tela vretennej kosti 
otvorená alebo operovaná 84 dní

258 Zlomenina oboch kostí 
predlaktia neúplná 56 dní

259 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
úplná, bez posunutia úlomkov 67 dní

260 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
úplná, s posunutím úlomkov 112 dní

261 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
otvorená alebo operovaná 145 dní

262 Monteggiova luxaèná zlomenina 
predlaktia lieèená konzervatívne 112 dní

263 Monteggiova luxaèná zlomenina 
predlaktia lieèená operaène 145 dní

264 Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti neúplná 33 dní

265
Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti úplná, 
bez posunutia úlomkov

56 dní

266
Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti úplná, 
s posunutím úlomkov

67 dní

267
Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti otvorená 
alebo operovaná

78 dní

268 Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti (epifyzeolýza) 33 dní

269
Zlomenina dolného konca vretennej 
kosti (epifyzeolýza) 
s posunutím úlomkov

67 dní

270 Zlomenina násadcovitého 
výbežku lakťovej kosti 28 dní

271
Zlomenina násadcovitého 
výbežku vretennej kosti 
bez posunutia úlomkov

56 dní

272
Zlomenina násadcovitého 
výbežku vretennej kosti 
s posunutím úlomkov

67 dní

273 Zlomenina èlnkovitej kosti 
neúplná 67 dní

274 Zlomenina èlnkovitej kosti úplná 89 dní

275 Zlomenina èlnkovitej kosti 
komplikovaná nekrózou 145 dní

276 Zlomenina inej zápästnej kosti 
neúplná 22 dní

277 Zlomenina inej zápästnej kosti 
úplná 44 dní

278 Zlomenina nieko¾kých zápästných 
kostí 89 dní

279
Luxaèná zlomenina bázy 
prvej záprstnej kosti (Bennettova) 
lieèená konzervatívne

56 dní

280
Luxaèná zlomenina bázy 
prvej záprstnej kosti (Bennettova) 
lieèená operaène

67 dní

281 Zlomenina jednej záprstnej kosti 
neúplná 22 dní

282 Zlomenina jednej záprstnej kosti 
úplná, bez posunutia úlomkov 33 dní

283 Zlomenina jednej záprstnej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 44 dní

284 Zlomenina jednej záprstnej kosti 
otvorená alebo operovaná 56 dní



285 Zlomenina viacerých záprstných 
kostí bez posunutia úlomkov 39 dní

286 Zlomenina viacerých záprstných 
kostí s posunutím úlomkov 56 dní

287 Zlomenina viacerých záprstných kos-
tí lieèená operaène alebo otvorená 67 dní

288
Zlomenina jedného èlánku 
jedného prsta neúplná alebo úplná, 
bez posunutia úlomkov

22 dní

289 Zlomenina jedného èlánku jedného 
prsta (nechtovej drsnatiny) 22 dní

290 Zlomenina jedného èlánku jedného 
prsta s posunutím úlomkov 39 dní

291
Zlomenina jedného èlánku 
jedného prsta 
otvorená alebo operovaná

44 dní

292
Zlomeniny viacerých èlánkov jedného 
prsta neúplné alebo úplné, 
bez posunutia úlomkov

39 dní

293 Zlomeniny viacerých èlánkov jedného 
prsta s posunutím úlomkov 61 dní

294 Zlomeniny viacerých èlánkov jedného 
prsta otvorené alebo operované 67 dní

295
Zlomeniny èlánkov dvoch alebo via-
cerých prstov neúplné alebo úplné, 
bez posunutia úlomkov

44 dní

296 Zlomeniny èlánkov dvoch alebo via-
cerých prstov s posunutím úlomkov 67 dní

297
Zlomeniny èlánkov dvoch 
alebo viacerých prstov 
otvorené alebo operované

78 dní

Amputácie
298 Exartikulácia v ramennom kåbe 168 dní

299 Amputácia ramena 145 dní

300 Amputácia obidvoch predlaktí 151 dní

301 Amputácia jedného predlaktia 112 dní

302 Amputácia obidvoch rúk 140 dní

303 Amputácia ruky 89 dní

304 Amputácia všetkých prstov 
alebo ich èastí 89 dní

305 Amputácia štyroch prstov 
alebo ich èastí 78 dní

306 Amputácia troch prstov 
alebo ich èastí 67 dní

307 Amputácia dvoch prstov 
alebo ich èastí 56 dní

308 Amputácia jedného prsta 
alebo jeho èastí 44 dní

DOLNÁ KONÈATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupòa

309 Bedrového kåbu 44 dní

310 Kolenného kåbu 44 dní

311 Èlenkového kåbu 33 dní

312 Stehna 16 dní

313 Predkolenia 16 dní

314 Nohy 16 dní

315
Jedného alebo viacerých prstov 
nohy s náplasťovou imobilizáciou 
alebo pokojovou lieèbou

16 dní

Poranenie svalov a šliach
316 Natrhnutie väèšieho svalu 33 dní

317 Prietrž svalová preukázane úrazového 
pôvodu bez operácie 44 dní

318 Prietrž svalová preukázane úrazového 
pôvodu s operáciou 56 dní

319 Pretrhnutie väèšieho svalu 
alebo š¾achy lieèené konzervatívne 44 dní

320 Pretrhnutie väèšieho svalu 
alebo š¾achy lieèené operaène 56 dní

321 Preťatie väèšieho svalu 
alebo š¾achy lieèené konzervatívne 44 dní

322 Preťatie väèšieho svalu 
alebo š¾achy lieèené operaène 56 dní

323 Natrhnutie Achillovej š¾achy 56 dní

324 Pretrhnutie Achillovej š¾achy 84 dní

Podvrtnutie
325 Bedrového kåbu 28 dní

326 Kolenného kåbu 28 dní

327 Èlenkového kåbu 22 dní

328 Chopartovho kåbu 22 dní

329 Lisfrancovho kåbu 22 dní

330
Základného alebo medzièlánkového 
kåbu palca nohy s náplasťovou imo-
bilizáciou alebo pokojovou lieèbou

16 dní

331
Jedného alebo viacerých prstov 
nohy s náplasťovou imobilizáciou 
alebo pokojovou lieèbou

16 dní

332
Všetkých prstov nohy 
s náplasťovou imobilizáciou 
alebo pokojovou lieèbou

22 dní

Poranenie kåbových väzov

333 Natrhnutie vnútorného alebo von-
kajšieho poboèného kolenného väzu 39 dní

334 Natrhnutie skríženého kolenného 
väzu 50 dní

335 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie 
poboèného kolenného väzu 67 dní

336 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie 
skríženého kolenného väzu 89 dní

337

Natrhnutie vnútorného alebo von-
kajšieho poboèného väzu èlenkové-
ho kåbu (deltového alebo kalkaneo-
fibulárneho)

28 dní

338 Pretrhnutie vnútorného alebo vonkaj-
šieho poboèného väzu èlenkového kåbu 44 dní

339 Poranenie vonkajšieho alebo vnútor-
ného menisku lieèené konzervatívne 16 dní

340 Poranenie vonkajšieho alebo vnú-
torného menisku lieèené operaène 39 dní

Vytknutie

341 Stehnovej kosti (v bedrovom kåbe) 
lieèené konzervatívne 56 dní

342 Stehnovej kosti (v bedrovom kåbe) 
otvorené alebo lieèené operaène 78 dní



343 Kolenného jabåèka lieèené 
konzervatívne 39 dní

344 Kolenného jabåèka 
otvorené alebo lieèené operaène 61 dní

345 Predkolenia lieèené konzervatívne 89 dní

346 Predkolenia 
otvorené alebo lieèené operaène 100 dní

347 Èlenkovej kosti lieèené konzervatívne 56 dní

348 Èlenkovej kosti 
otvorené alebo lieèené operaène 67 dní

349 Pod èlenkovou kosťou 
lieèené konzervatívne 56 dní

350 Pod èlenkovou kosťou otvorené 
alebo lieèené operaène 67 dní

351 Kosti èlnkovitej, kockovitej alebo kostí 
klinovitých lieèené konzervatívne 56 dní

352
Kosti èlnkovitej, kockovitej alebo 
kostí klinovitých otvorené alebo 
lieèené operaène

67 dní

353
Predpriehlavkových kostí 
(jednej alebo viacerých) 
lieèené konzervatívne

44 dní

354
Predpriehlavkových kostí 
(jednej alebo viacerých) 
otvorené alebo lieèené operaène

56 dní

355 Základných kåbov palca alebo viace-
rých prstov nohy 22 dní

356 Základných kåbov jedného prsta 
nohy okrem palca 16 dní

357 Medzièlánkových kåbov palca 
alebo viacerých prstov nohy 22 dní

358 Medzièlánkových kåbov jedného 
prsta nohy okrem palca 16 dní

Zlomeniny

359 Zlomenina krèka stehnovej kosti 
zaklinená 112 dní

360 Zlomenina krèka stehnovej kosti 
nezaklinená lieèená konzervatívne 145 dní

361 Zlomenina krèka stehnovej kosti 
nezaklinená lieèená operaène 201 dní

362
Zlomenina krèka stehnovej kosti 
komplikovaná nekrózou hlavy 
alebo lieèená endoprotézou

290 dní

363
Traumatická epifyzeolýza hlavy 
stehnovej kosti 
s nepatrným posunutím úlomkov

89 dní

364
Traumatická epifyzeolýza hlavy 
stehnovej kosti 
s výrazným posunutím úlomkov

145 dní

365 Traumatická epifyzeolýza hlavy 
stehnovej kosti s nekrózou 290 dní

366 Zlomenina pertrochanterická 
neúplná alebo úplná, bez posunutia 112 dní

367 Zlomenina pertrochanterická úplná 
s posunutím lieèená konzervatívne 140 dní

368 Zlomenina pertrochanterická 
lieèená operaène 196 dní

369 Zlomenina subtrochanterická neúplná 112 dní

370 Zlomenina subtrochanterická úplná, 
bez posunutia úlomkov 145 dní

371
Zlomenina subtrochanterická úplná, 
s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne

168 dní

372
Zlomenina subtrochanterická úplná, 
s posunutím úlomkov 
lieèená operaène

196 dní

373 Zlomenina subtrochanterická otvorená 207 dní

374 Zlomenina tela stehnovej kosti 
neúplná 112 dní

375 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, 
bez posunutia úlomkov 145 dní

376
Zlomenina tela stehnovej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne

168 dní

377
Zlomenina tela stehnovej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 
lieèená operaène

196 dní

378 Zlomenina tela stehnovej kosti 
otvorená 201 dní

379 Zlomenina stehnovej kosti 
nad kondylmi neúplná 112 dní

380
Zlomenina stehnovej kosti 
nad kondylmi úplná, 
bez posunutia úlomkov

145 dní

381
Zlomenina stehnovej kosti 
nad kondylmi úplná, s posunutím 
úlomkov lieèená konzervatívne

168 dní

382
Zlomenina stehnovej kosti 
nad kondylmi otvorená alebo 
lieèená operaène

201 dní

383
Traumatická epifyzeolýza 
distálneho konca stehnovej kosti 
s posunutím úlomkov

168 dní

384 Odlomenie kondylu stehnovej kosti 
lieèené konzervatívne 84 dní

385 Odlomenie kondylu stehnovej kosti 
lieèené operaène 89 dní

386 Vnútrokåbová zlomenina stehnovej 
kosti bez posunutia úlomkov 112 dní

387
Vnútrokåbová zlomenina 
stehnovej kosti s posunutím 
lieèená konzervatívne

145 dní

388
Vnútrokåbová zlomenina 
stehnovej kosti 
otvorená alebo lieèená operaène

201 dní

389 Zlomenina jabåèka 
bez posunutia úlomkov 61 dní

390 Zlomenina jabåèka s posunutím 
úlomkov lieèená konzervatívne 78 dní

391 Zlomenina jabåèka 
otvorená alebo lieèená operaène 89 dní

392 Zlomenina medzihlavicovej vyvýše-
niny píšťaly lieèená konzervatívne 89 dní

393 Zlomenina medzihlavicovej vyvýše-
niny píšťaly lieèená operaène 112 dní

394
Vnútrokåbové zlomeniny horného 
konca píšťaly, jedného kondylu 
bez posunutia úlomkov

112 dní



395
Vnútrokåbové zlomeniny horného 
konca píšťaly, jedného kondylu 
s posunutím úlomkov

140 dní

396
Vnútrokåbové zlomeniny horného 
konca píšťaly, obidvoch kondylov 
bez posunutia úlomkov 

140 dní

397

Vnútrokåbové zlomeniny horného 
konca píšťaly,  obidvoch kondylov 
s posunutím úlomkov alebo 
s epifyzeolýzou

196 dní

398 Odlomenie drsnatiny píšťaly 
lieèené konzervatívne 56 dní

399 Odlomenie drsnatiny píšťaly 
lieèené operaène 72 dní

400 Zlomenina ihlice (bez postihnutia 
èlenkového kåbu) neúplná 22 dní

401 Zlomenina ihlice (bez postihnutia 
èlenkového kåbu) úplná 56 dní

402 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch 
kostí predkolenia neúplná 89 dní

403
Zlomenina píšťaly alebo obidvoch 
kostí predkolenia úplná, 
bez posunutia úlomkov

112 dní

404
Zlomenina píšťaly alebo obidvoch 
kostí predkolenia úplná, 
s posunutím úlomkov 

145 dní

405
Zlomenina píšťaly 
alebo obidvoch kostí predkolenia 
otvorená alebo operovaná

201 dní

406 Zlomenina vonkajšieho èlenka 
neúplná 56 dní

407 Zlomenina vonkajšieho èlenka 
úplná, bez posunutia úlomkov 61 dní

408 Zlomenina vonkajšieho èlenka 
úplná, s posunutím úlomkov 72 dní

409 Zlomenina vonkajšieho èlenka 
operovaná alebo otvorená 84 dní

410
Zlomenina vonkajšieho èlenka 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
zvonka lieèená konzervatívne

95 dní

411
Zlomenina vonkajšieho èlenka 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
zvonka lieèená operaène

112 dní

412 Zlomenina vnútorného èlenka 
neúplná 56 dní

413 Zlomenina vnútorného èlenka úplná, 
bez posunutia úlomkov 61 dní

414
Zlomenina vnútorného èlenka 
úplná, s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne

72 dní

415
Zlomenina vnútorného èlenka úplná, 
s posunutím úlomkov otvorená 
alebo lieèená operaène 

84 dní

416
Zlomenina vnútorného èlenka 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
lieèená konzervatívne

89 dní

417
Zlomenina vnútorného èlenka 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
lieèená operaène

112 dní

418 Zlomenina obidvoch èlenkov neúplná 84 dní

419 Zlomenina obidvoch èlenkov úplná, 
bez posunutia úlomkov 95 dní

420
Zlomenina obidvoch èlenkov úplná 
s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne

112 dní

421
Zlomenina obidvoch èlenkov úplná, 
s posunutím úlomkov 
otvorená alebo lieèená operaène

140 dní

422
Zlomenina obidvoch èlenkov 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
lieèená konzervatívne

112 dní

423
Zlomenina obidvoch èlenkov 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
lieèená operaène

140 dní

424
Zlomenina jedného alebo obidvoch 
èlenkov s odlomením zadnej hrany 
píšťaly bez posunutia úlomkov

84 dní

425

Zlomenina jedného alebo obidvoch 
èlenkov s odlomením zadnej hrany 
píšťaly s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne 

106 dní

426

Zlomenina jedného alebo obidvoch 
èlenkov s odlomením zadnej hrany 
píšťaly s posunutím úlomkov 
lieèená operaène

140 dní

427 Zlomenina trimaleolárna 
bez posunutia úlomkov 95 dní

428 Zlomenina trimaleolárna s posunutím 
úlomkov lieèená konzervatívne 112 dní

429 Zlomenina trimaleolárna s posunutím 
úlomkov lieèená operaène 156 dní

430 Odlomenie zadnej hrany píšťaly 
neúplné 72 dní

431 Odlomenie zadnej hrany píšťaly 
úplné, bez posunutia úlomkov 67 dní

432
Odlomenie zadnej hrany píšťaly 
úplné, s posunutím úlomkov 
lieèené konzervatívne

78 dní

433
Odlomenie zadnej hrany píšťaly 
úplné s posunutím úlomkov 
lieèené operaène

100 dní

434

Supramaleolárna zlomenina ihlice 
so subluxáciou èlenkovej kosti zvon-
ka, prípadne so zlomeninou vnútor-
ného èlenka, lieèená konzervatívne

112 dní

435

Supramaleolárna zlomenina ihlice 
so subluxáciou èlenkovej kosti zvon-
ka, prípadne so zlomeninou vnútor-
ného èlenka, lieèená operaène

128 dní

436

Supramaleolárna zlomenina ihlice 
so subluxáciou èlenkovej kosti zvon-
ka, prípadne so zlomeninou vnútor-
ného èlenka s odlomením aj zadnej 
hrany píšťaly, lieèená konzervatívne

128 dní

437

Supramaleolárna zlomenina ihlice 
so subluxáciou èlenkovej kosti zvon-
ka, prípadne so zlomeninou vnútor-
ného èlenka s odlomením aj zadnej 
hrany píšťaly, lieèená operaène

145 dní



438 Roztrieštená vnútrokåbová zlomenina 
distálnej epifýzy píšťaly 145 dní

439 Zlomenina pätovej kosti 
bez postihnutia tela pätovej kosti 67 dní

440 Zlomenina tela pätovej kosti bez 
porušenia statiky (Bohlerovho uhla) 89 dní

441 Zlomenina tela pätovej kosti s poru-
šením statiky (Bohlerovho uhla) 145 dní

442 Zlomenina èlenkovej kosti 
bez posunutia úlomkov 89 dní

443 Zlomenina èlenkovej kosti 
s posunutím úlomkov 145 dní

444 Zlomenina èlenkovej kosti 
komplikovaná nekrózou 168 dní

445 Zlomenina zadného výbežku 
èlenkovej kosti 56 dní

446 Zlomenina kockovitej kosti 
bez posunutia 56 dní

447 Zlomenina kockovitej kosti 
s posunutím 67 dní

448 Zlomenina èlnkovitej kosti 
bez posunutia 56 dní

449 Zlomenina èlnkovitej kosti luxaèná 112 dní

450 Zlomenina èlnkovitej kosti 
komplikovaná nekrózou 168 dní

451 Zlomenina jednej klinovitej kosti 
bez posunutia 56 dní

452 Zlomenina jednej klinovitej kosti 
s posunutím 67 dní

453 Zlomenina viacerých klinovitých 
kostí bez posunutia 67 dní

454 Zlomenina viacerých klinovitých 
kostí s posunutím 89 dní

455 Odlomenie bázy 
piatej predpriehlavkovej kosti 56 dní

456 Zlomenina predpriehlavkových kostí 
palca alebo malíèka bez posunutia 39 dní

457 Zlomenina predpriehlavkových kostí 
palca alebo malíèka s posunutím 56 dní

458
Zlomenina predpriehlavkových kostí 
iného prsta než palca alebo malíèka 
bez posunutia

28 dní

459
Zlomenina predpriehlavkových kostí 
iného prsta než palca alebo malíèka 
s posunutím

44 dní

460 Zlomenina predpriehlavkových kostí 
viacerých prstov bez posunutia 44 dní

461 Zlomenina predpriehlavkových kostí 
viacerých prstov s posunutím 56 dní

462 Odlomenie èasti èlánku palca 16 dní

463 Úplná zlomenina èlánku palca 
bez posunutia úlomkov 28 dní

464 Úplná zlomenina èlánku palca 
s posunutím úlomkov 39 dní

465 Roztrieštená zlomenina nechtovej 
drsnatiny palca 28 dní

466 Zlomenina jedného èlánku iného 
prsta než palca neúplná 16 dní

467 Zlomenina jedného èlánku iného 
prsta než palca úplná 22 dní

468
Zlomenina jedného èlánku iného 
prsta než palca 
otvorená alebo operovaná

28 dní

469
Zlomeniny èlánkov viacerých prstov 
alebo viacerých èlánkov jedného 
prsta

39 dní

470
Zlomeniny èlánkov viacerých prts-
tov alebo viacerých èlánkov jedného 
prsta otvorené alebo operované

56 dní

Amputácie

471 Exartikulácia bedrového kåbu 
alebo amputácia stehna 365 dní

472 Amputácia obidvoch predkolení 350 dní

473 Amputácia predkolenia 252 dní

474 Amputácia obidvoch nôh 252 dní

475 Amputácia nohy 182 dní

476 Amputácia palca nohy 
alebo jeho èastí 56 dní

477 Amputácia jednotlivých prstov nohy 
(s výnimkou palca) alebo ich èastí 28 dní

PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY

478 Otras mozgu 
¾ahkého stupòa (prvého) 22 dní

479 Otras mozgu 
stredného stupòa (druhého) 50 dní

480 Otras mozgu 
ťažkého stupòa (tretieho) 89 dní

481 Pomliaždenie mozgu 112 dní

482 Rozdrvenie mozgového tkaniva 168 dní

483 Krvácanie do mozgu 168 dní

484 Krvácanie vnútrolebeèné 
a do chrbticového kanála 168 dní

485 Otras miechy 67 dní

486 Pomliaždenie miechy 112 dní

487 Krvácanie do miechy 168 dní

488 Rozdrvanie miechy 291 dní

489 Pomliaždenie periferného nervu s 
krátkodobou obrnou 28 dní

490 Poranenie periferného nervu s pre-
rušením vodivých vlákien 84 dní

491 Prerušenie periferného nervu 123 dní
Diagnóza otrasu mozgu (body 478 až 480) a vyjad-
renie stupòa musia byť overené neurologickým alebo 
chirurgickým pracoviskom,  kde bol zranený ošetrený 
alebo konziliárne vyšetrený.  Pri stredných a ťažkých 
otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.
OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ
Rany

492 Rana chirurgicky ošetrená 22 dní

(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, exci-
zia okrajov a stehy. Plnenie sa poskytuje len za rany 
takto ošetrené). 



493
Plošná abrázia mäkkých èastí prstov 
s plochou väèšou než 1 cm2 alebo 
strhnutie nechta

22 dní

494 Cudzie teliesko chirurgicky odstrá-
nené 16 dní

495 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. 
broky) chirurgicky neodstránené 22 dní

Celkové úèinky zasahnutia elektrickým prúdom

496 Poranenie elektrickým prúdom pod-
¾a celkového postihnutia,  ¾ahké 16 dní

497 Poranenie elektrickým prúdom pod-
¾a celkového postihnutia,  stredné 28 dní

498 Poranenie elekrickým prúdom pod-
¾a celkového postihnutia,  ťažké 39 dní

Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny
499 Prvého stupòa neplní sa

500 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 5 cm2 16 dní

501 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 16 dní

502
Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu od 11 cm2 do 5 % 
povrchu tela

28 dní

503 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 15 % povrchu tela 33 dní

504 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 20 % povrchu tela  44 dní

505 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 30 % povrchu tela 67 dní

506 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 40 % povrchu tela 100 dní

507 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 50 % povrchu tela 145 dní

508 Druhého stupòa (povrchového) väè-
šieho rozsahu než 50 % povrchu tela  291 dní

509

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
od 3 cm2 do 5 cm2

16 dní

510

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
od 6 cm2 do 10 cm2

39 dní

511

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
do 5 % povrchu tela

61 dní

512

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
do 10 % povrchu tela

78 dní

513

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
do 15 % povrchu tela

100 dní

514

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
do 20 % povrchu tela

123 dní

515

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
do 30 % povrchu tela

145 dní

516

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
do 40 % povrchu tela

218 dní

517

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
väèšom než 40 % povrchu tela 

291 dní

Šok
(len v hospitalizovaných prípadoch)

518 ¼ahký 56 dní

519 Stredný 67 dní

520 Ťažký 84 dní



Oblasť

001 Hlava

031 Oko

078 Ucho

082 Zuby

087 Krk

091 Hrudník

109 Brucho

123 Moèovopohlavné ústroje

130 Chrbtová kosť

155 Panva

172 Horná konèatina

311 Dolná konèatina

482 Poranenie nervovej sústavy

496 Ostatné druhy poranení

Kód Popis (úrazová diagnóza) Plnenie
HLAVA

001 Skalpácia hlavy 
s kožným defektom èiastoèná 5,0 %

002 Skalpácia hlavy 
s kožným defektom úplná 14,0 %

003 Pomliaždenie hlavy 
bez otrasu mozgu 2,5 %

004 Pomliaždenie tváre 2,5 %

005 Podvrtnutie èe¾ustného kåbu 2,5 %

006 Vytknutie sánky (jednostranné 
i obojstranné) 2,5 %

007 Zlomenina lebeènej spodiny 30,0 - 42,0 %

008 Zlomenina lebeènej klenby 
bez vtlaèenia úlomkov 9,0 %

009 Zlomenina lebeènej klenby 
s vtlaèením úlomkov 18,0 %

010 Zlomenina èelovej kosti 
bez vtlaèenia úlomkov 7,0 %

011 Zlomenina èelovej kosti 
s vtlaèením úlomkov 14,0 %

012 Zlomenina temennej kosti 
bez vtlaèenia úlomkov 7,0 %

013 Zlomenina temennej kosti 
s vtlaèením úlomkov 14,0 %

014 Zlomenina záhlavnej kosti 
bez vtlaèenia úlomkov 7,0 %

015 Zlomenina záhlavnej kosti 
s vtlaèením úlomkov 14,0 %

016 Zlomenina spánkovej kosti 
bez vtlaèenia úlomkov 7,0 %

017 Zlomenina spánkovej kosti 
s vtlaèením úlomkov 14,0 %

018 Zlomenina okraja oènice 10,0 %

019
Zlomenina nosových kostí 
bez posunutia úlomkov 
alebo s posunutím úlomkov

2,5 %

020 Zlomenina nosových kostí 
s vtlaèením úlomkov 4,0 %

021 Zlomenina nosovej priehradky 2,5 %

022 Zlomenina jarmovej kosti 10,0 %

023 Zlomenina sánky 
bez posunutia úlomkov 8,0 %

024 Zlomenina sánky 
s posunutím úlomkov 14,0 %

025 Zlomenina èe¾uste 
bez posunutia úlomkov 12,0 %

026 Zlomenina èe¾uste 
s posunutím úlomkov 22,0 %

027
Zlomenina ložiskového výbežku 
èe¾uste alebo sánky pod¾a jej 
rozsahu a posunutia úlomkov

do 8,0 %

028 Združené zlomeniny Le Fort I. 14,0 %

029 Združené zlomeniny Le Fort II. 22,0 %

030 Združené zlomeniny Le Fort III. 42,0 %

OKO

031 Tržná alebo rezná rana vieèka 
chirurgicky ošetrená 2,5 %

032 Tržná alebo rezná rana vieèka 
prerušujúca slzné cesty do 5,0 %

033 Zápal slzníka preukázaný 
po zranení lieèený konzervatívne 4,0 %

034 Zápal slzníka preukázaný 
po zranení lieèený operaène 7,0 %

035 Poleptanie (popálenie) spojovky 
prvého stupòa 2,5 %

036 Poleptanie (popálenie) spojovky 
druhého stupòa 2,5 - 5,0 %

037 Poleptanie (popálenie) spojovky 
tretieho stupòa 2,5 - 7,0 %

038
Perforujúce poranenie (hornej, 
dolnej) klenby spojovky s krváca-
ním (bez poranenia bielka)

2,0 %

039 Hlboká rana rohovky bez prede-
ravenia a bez komplikácií 4,0 %

040
Hlboká rana rohovky bez prede-
ravenia komplikovaná poúrazo-
vým sivým zákalom

8,0 %
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041
Hlboká rana rohovky 
bez prederavenia komplikovaná 
vnútrooèným zápalom

9,0 %

042
Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
konzervatívne, bez komplikácií

5,0 %

043

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
konzervatívne, komplikovaná 
poúrazovým sivým zákalom

8,0 %

044

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
konzervatívne, komplikovaná 
vnútrooèným zápalom

10,0 %

045

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
konzervatívne, komplikovaná 
vnútrooèným cudzím telieskom 
nemagnetickým

10,0 %

046
Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená 
chirurgicky, bez komplikácií

8,0 %

047

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky, 
komplikovaná vypadnutím dú-
hovky alebo vklinením dúhovky

14,0 %

048

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky, 
komplikovaná poúrazovým sivým 
zákalom

10,0 %

049

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky, 
komplikovaná vnútrooèným 
zápalom

14,0 %

050

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky,  
komplikovaná cudzím telieskom 
vnútrooèným nemagnetickým

14,0 %

051

Rana rohovky alebo bielka 
s prederavením lieèená chirurgicky,  
komplikovaná cudzím telieskom 
vnútrooèným magnetickým

10,0 %

052 Rana prenikajúca do oènice 
bez komplikácií 4,0 %

053
Rana prenikajúca do oènice 
komplikovaná cudzím telieskom 
nemagnetickým v oènici

10,0 %

054
Rana prenikajúca do oènice 
komplikovaná cudzím telieskom 
magnetickým v oènici

6,0 %

055 Pomliaždenie oka s krvácaním do 
prednej komory bez komplikácií do 7,0 %

056

Pomliaždenie oka s krvácaním do 
prednej komory komplikované 
druhotným zvýšením vnútrooè-
ného tlaku, vyžadujúce 
chirurgické ocenenie

do 13,0 %

057 Pomliaždenie oka s natrhnutím 
dúhovky bez komplikácií 5,0 %

058
Pomliaždenie oka 
s natrhnutím dúhovky 
komplikované zápalom dúhovky

do 10,0 %

059
Pomliaždenie oka 
s natrhnutím dúhovky kompliko-
vané poúrazovým sivým zákalom

do 9,0 %

060 Subluxácia šošovky 
bez komplikácií 5,0 %

061

Subluxácia šošovky 
komplikovaná druhotným 
zvýšením vnútrooèného tlaku, 
vyžadujúca chirurgické ošetrenie

10,0 %

062 Luxácia šošovky bez komplikácií do 15,0 %

063

Luxácia šošovky 
komplikovaná druhotným 
zvýšením vnútrooèného tlaku, 
vyžadujúca chirurgické ošetrenie

do 20,0 %

064 Krvácanie do sklovca a sietnice 
bez komplikácií do 22,0 %

065

Krvácanie do sklovca a sietnice 
komplikované druhotným 
zvýšením vnútrooèného tlaku, 
vyžadujúca chirurgické ošetrenie

do 27,0 %

066 Otras sietnice 2,5 %

067 Poúrazový vred rohovky do 9,0 %

068 Popálenie alebo poleptanie 
rohovkového epitelu 2,5 %

069 Popálenie alebo poleptanie 
rohovkového parenchýmu do 40,0 %

070 Povrchová odrenina rohovky 0,0 %

071
Odlúpenie sietnice vzniknuté 
ako priamy následok poranenia 
oka zisteného lekárom

do 42,0 %

072 Úrazové postihnutie zrakového 
nervu a jeho skríženia do 20,0 %

073 Zlomenie steny prínosovej dutiny 
s podkožným emfyzémom 5,0 %

074
Zlomenie nosových kostí 
prerušujúce slzné cesty, 
lieèené konzervatívne

4,0 %

075
Zlomenie nosových kostí 
prerušujúce slzné cesty, 
lieèené operaène

7,0 %

076 Poranenie oka vyžadujúce 
bezprostredné vyòatie oka 7,0 %

077 Poranenie okohybného aparátu 
s dvojitým videním do 10,0 %

UCHO

078 Rana ušnice s druhotnou 
aseptickou perichondritídou 7,0 %

079 Pomliaždenie ušnice 
s rozsiahlym krvným výronom 2,5 %

080
Prederavenie bubienka 
bez zlomeniny lebeènej kosti 
a bez druhotnej infekcie

2,5 - 5,0 %

081 Otras labyrintu 7,0 %



ZUBY

082

Strata alebo nutná extrakcia 
jedného až šiestich zubov 
následkom pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie po zahryznutí)

do 6,0 %

083

Strata alebo nutná extrakcia 
siedmych alebo viacerých zubov 
následkom pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie po zahryznutí)

do 12,0 %

Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky 
alebo jej èasti s ohrozením vitality drene, 
vyžadujúce lieèenie

084

Za vyrazenie alebo poškodenie 
umelých zubov a zubov 
doèasných poistite¾ neposkytuje 
plnenie

0,0 %

085

Uvo¾nenie fixaèného aparátu 
jedného i viacerých zubov 
(subluxácia, luxácia, reimplantácia) 
s nutnou fixaènou dlahou

do 6,0 %

086
Zlomenie jedného alebo viacerých 
zubných koreòov 
s nutnou fixaènou dlahou

do 10,0 %

KRK

087 Poleptanie, prederavenie 
alebo roztrhnutie pažeráka 7,0 - 22,0 %

088 Perforujúce poranenie hrtana 
alebo priedušnice 22,0 %

089 Zlomenina jazylky 
alebo štítnej chrupky 22,0 %

090
Poškodenie hlasiviek v dôsledku 
nadýchania sa dráždivých pár 
alebo následkom úderu

2,5 %

HRUDNÍK
091 Roztrhnutie p¾úc 14,0 %

092 Úrazové poškodenie srdca 
preukázané klinicky do 100,0 %

093 Roztrhnutie bránice 22,0 %

094 Pomliaždenie hrudníkovej steny 
ťažšieho stupòa do 4,0 %

095 Zlomeniny hrudnej kosti 
bez posunutia úlomkov 5,0 %

096 Zlomeniny hrudnej kosti 
s posunutím úlomkov 9,0 %

097 Zlomenina jedného rebra 
klinicky preukázaná 5,0 %

098 Zlomeniny dvoch až piatich 
rebier klinicky preukázané do 8,0 %

099 Zlomeniny viac než piatich rebier 
klinicky preukázané do 14,0 %

100 Vyrazená zlomenina 
dvoch až štyroch rebier do 9,0 %

101 Vyrazená zlomenina 
viac než štyroch rebier do 18,0 %

102 Vyrazená zlomenina 
hrudnej kosti 18,0 %

103 Poúrazový zápal pohrudnice pod¾a primeraného 
èasu nevyhnut.lieèenia (PP ÈNL èl. 5 ods.2.)

104 Poúrazový pneumotorax uzavretý 14,0 %

105 Poúrazový mediastinálny 
a podkožný emfyzém 18,0 %

106 Poúrazový pneumotorax 
otvorený alebo ventilový 18,0 %

107 Poúrazové krvácanie 
do hrudníka lieèené konzervatívne 9,0 %

108 Poúrazové krvácanie do hrudníka 
lieèené operaène 18,0 %

BRUCHO

109 Pomliaždenie brušnej steny 
ťažšieho stupòa 2,5 %

110
Rana prenikajúca do brušnej 
dutiny (bez poranenia 
vnútrobrušných orgánov)

5,0 - 10,0 %

111 Roztrhnutie peèene 30,0 %

112 Roztrhnutie sleziny 20,0 %

113 Roztrhnutie (rozmliaždenie) 
podžalúdkovej ž¾azy 30,0 %

114 Úrazové prederavenie žalúdka 25,0 %

115 Úrazové prederavenie dvanástnika 16,0 - 25,0 %

116 Roztrhnutie alebo pretrhnutie 
tenkého èreva bez resekcie 8,0 - 14,0 %

117 Roztrhnutie alebo pretrhnutie 
tenkého èreva s resekciou 14,0 - 20,0 %

118 Roztrhnutie alebo pretrhnutie 
hrubého èreva bez resekcie 10,0- 15,0 %

119 Roztrhnutie alebo pretrhnutie 
hrubého èreva s resekciou 16,0 - 25,0 %

120 Roztrhnutie okružia (mezentéria) 
bez resekcie 8,0 %

121 Roztrhnutie okružia (mezentéria) 
s resekciou èreva 14,0 - 25,0 %

122
Prípadný rozostup alebo hnisanie operaènej rany 
(poranenie pod¾a bodov 111 až 121) sa hodnotí 
pod¾a primeraného èasu nevyhnutného lieèenia
Stehová fistula 
sa za hnisanie rany nepovažuje.
MOÈOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE

123 Pomliaždenie oblièky 5,0 %

124 Pomliaždenie mužského pohlav-
ného údu ťažšieho stupòa 5,0 %

125 Pomliaždenie semenníka a mieš-
ka ťažšieho stupòa 5,0 %

126

Pomliaždenie semenníka a mieš-
ka ťažšieho stupòa s poúrazovým 
zápalom semenníka a  nadse-
menníka

do 9,0 %

127 Roztrhnutie alebo rozdrvenie 
oblièky s nutnou operáciou 14,0 %

128 Roztrhnutie moèového mechúra 14,0 %

129 Roztrhnutie moèovej rúry 14,0 %

CHRBTOVÁ KOSŤ

130 Pomliaždenie ťažšieho stupòa 
krajiny krènej chrbtice 4,0 - 8,0 %



131 Pomliaždenie ťažšieho stupòa 
krajiny hrudníkovej chrbtice 4,0 %

132 Pomliaždenie ťažšieho stupòa 
krajiny driekovej chrbtice 4,0 - 6,0 %

133 Pomliaždenie ťažšieho stupòa 
krajiny krížovej kosti a kostrèa 4,0 %

134 Podvrtnutie krènej chrbtice 5,0 - 10,0 %

135 Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice 5,0 - 10,0 %

136 Podvrtnutie driekovej chrbtice 5,0 - 10,0 %

137
Vytknutie atlantookcipitálne 
bez poškodenia miechy 
alebo jej koreòov

42,0 %

138
Vytknutie krènej chrbtice 
bez poškodenia miechy 
alebo jej koreòov

42,0 %

139
Vytknutie hrudníkovej chrbtice 
bez poškodenia miechy alebo jej 
koreòov

42,0 %

140
Vytknutie driekovej chrbtice 
bez poškodenia miechy 
alebo jej koreòov

42,0 %

141 Vytknutie kostrèa bez poškodenia 
miechy alebo jej koreòov 7,0 %

142
Subluxácia krènej chrbtice 
(posun stavcov musí byť 
preukázaný RTG)

30,0 %

143 Zlomenina tàòovitého výbežku 5,0 - 10,0 %

144 Zlomenina 
jedného boèného výbežku 7,0 - 10,0 %

145 Zlomenina viacerých boèných 
výbežkov 10,0 - 12,0 %

146 Zlomenina kåbového výbežku 12,0 %

147 Zlomenina oblúka 14,0 %

148 Zlomenina zuba èapovca 
(dens epistrophei) 42,0 %

149

Kompresívne zlomeniny tiel stav-
cov krèných, hrudníkových alebo 
driekových so znížením prednej 
èasti tela najviac o jednu tretinu

do 30,0 %

150

Kompresívne zlomeniny 
tiel stavcov krèných, 
hrudníkových alebo driekových 
so znížením prednej èasti tela 
o viac než o jednu tretinu

do 60,0 %

151
Roztrieštené zlomeniny 
tiel stavcov krèných, 
hrudníkových alebo driekových

60,0 %

152

Za zlomeninu tela každého ïalšieho stavca pri 
poraneniach pod¾a bodu 149 alebo 150 sa zvyšuje 
hranica ocenenia o jednu štvrtinu, pri poranení 
pod¾a bodu 151 sa zvyšuje ocenenie o jednu štvrtinu

153
Úrazové poškodenie mezdis-
tavcovej platnièky pri súèasnej 
zlomenine tela stavca

42,0 %

154
Poranenie medzistavcovej plat-
nièky bez súèasného zlomenia 
stavca

4,0 - 10,0 %

PANVA
155 Pomliaždenie panvy 2,5 - 5,0 %

156 Podvrtnutie 
v krížovobedrovom kåbe 5,0 %

157 Vytknutie krížovobedrové 42,0 %

158 Odtrhnutie predného horného 
alebo dolného bedrového tàòa 7,0 %

159 Odtrhnutie hrbo¾a sedacej kosti 7,0 %

160 Jednostranná zlomenina lonovej 
alebo sedacej kosti bez posunutia 9,0 %

161 Jednostranná zlomenina lonovej 
alebo sedacej kosti s posunutím 22,0 %

162 Zlomenina krídla bedrovej kosti 
bez posunutia 9,0 %

163 Zlomenina krídla bedrovej kosti 
s posunutím 22,0 %

164 Zlomenina krížovej kosti 9,0 %

165 Zlomenina kostrèa 7,0 %

166 Zlomenina okraja panvièky 10,0 %

167
Obojstranná zlomenina lonových 
kostí alebo jednostranná 
s rozostupom lonovej spony

42,0 %

168 Zlomenina lonovej a bedrovej 
kosti 42,0 %

169 Zlomenina lonovej kosti s krížo-
vobedrovou luxáciou 42,0 %

170 Rozostup lonovej spony 42,0 %

171 Zlomenina panvièky s centrálnou 
luxáciou stehnovej kosti 42,0 %

HORNÁ KONÈATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupòa

172 Ramena 2,5 - 5,0 %

173 Predlaktia 4,0 %

174 Ruky 4,0 %

175 Jedného a viacerých prstov ruky 
s nutnou pevnou fixáciou 2,5 %

176 Kåbu hornej konèatiny 2,5 %

177
Ramenného kåbu  a lakťového 
kåbu s následnou periartritídou 
ako priamym následkom úrazu

do 9,0 %

Poranenie svalov a šliach

178
Neúplné prerušenie šliach vystie-
raèov alebo ohýbaèov v prstoch 
alebo v ruke, ak ide o jeden prst

4,0 %

179

Neúplné prerušenie šliach 
vystieraèov alebo ohýbaèov 
v prstoch alebo v ruke,
 ak ide o nieko¾ko prstov

do 10,0 %

180
Úplné prerušenie šliach ohýbaèov 
v prstoch alebo v ruke, 
ak ide o jeden prst

14,0 %

181
Úplné prerušenie šliach ohýbaèov 
v prstoch alebo v ruke, 
ak ide o nieko¾ko prstov

do 30,0 %



182
Úplné prerušenie šliach 
vystieraèov v prstoch 
alebo v ruke, ak ide o jeden prst

7,0 %

183
Úplné prerušenie šliach 
vystieraèov v prstoch alebo 
v ruke, ak ide o nieko¾ko prstov

14,0 %

184

Úplné prerušenie šliach 
vystieraèov v prstoch 
alebo v ruke - odtrhnutie 
 dorzálnej aponeurózy prsta

7,0 %

185
Úplné prerušenie jednej alebo 
dvoch šliach ohýbaèov alebo 
vystieraèov prstov a ruky v zápästí

14,0 %

186
Úplné prerušenie viacerých 
šliach ohýbaèov alebo vystiera-
èov prstov a ruky v zápästí

do 30,0 %

187 Natrhnutie nadhrebeòového 
svalu 6,0 %

188 Úplné pretrhnutie nadhrebeòo-
vého svalu lieèené konzervatívne 10,0 %

189 Úplné pretrhnutie nadhrebeòo-
vého svalu lieèené operaène 14,0 %

190
Pretrhnutie (odtrhnutie) š¾achy 
dlhej hlavy dvojhlavého svalu 
ramena lieèená konzervatívne

6,0 %

191
Pretrhnutie (odtrhnutie) š¾achy 
dlhej hlavy dvojhlavého svalu 
ramena lieèená operaène

10,0 %

192 Natrhnutie iného svalu do 5,0 %

193 Prietrž svalová preukázane 
úrazového pôvodu bez operácie 8,0 %

194 Prietrž svalová preukázane 
úrazového pôvodu s operáciou 10,0 %

Podvrtnutie

195 Skåbenia medzi k¾úènou kosťou 
a lopatkou 2,5 %

196 Skåbenia medzi k¾úènou kosťou 
a hrudnou kosťou 2,5 %

197 Ramenného kåbu 6,0 %

198 Lakťového kåbu 6,0 %

199 Zápästia 6,0 %

200

Základných alebo medzièlánko-
vých kåbov prstov ruky s pevnou 
fixáciou jedného alebo dvoch 
prstov

2,5 %

201

Základných alebo medzièlánko-
vých kåbov prstov ruky s pevnou 
fixáciou troch alebo viacerých 
prstov

4,0 %

Vytknutie

202
Kåbu medzi k¾úènou kosťou 
a hrudnou kosťou lieèené 
konzervatívne

4,0 %

203 Kåbu medzi k¾úènou kosťou a 
hrudnou kosťou lieèené operaène 9,0 %

204 Kåbu medzi k¾úènou kosťou 
a lopatkou lieèené konzervatívne 4,0 %

205 Kåbu medzi k¾úènou kosťou 
a lopatkou lieèené operaène 14,0 %

206 Ramennej kosti (ramena) 
lieèené konzervatívne 7,0 %

207 Ramennej kosti (ramena) 
lieèené operaène 14,0 %

208 Predlaktia (lakťa) 
lieèené konzervatívne 7,0 %

209 Predlaktia (lakťa) 
lieèené operaène 14,0 %

210
Zápästia (kosti mesiaèikovitej 
a luxácia perilunárna) 
lieèené konzervatívne

10,0 %

211
Zápästia (kosti mesiaèikovitej 
a luxácia perilunárna) 
lieèené operaène

22,0 %

212 Jednej záprstnej kosti 5,0 %

213 Nieko¾kých záprstných kostí 8,0 %

214
Základných alebo druhých 
a tretích èlánkov prsta 
na jednom prste

7,0 %

215
Základných alebo druhých 
a tretích èlánkov prsta 
na nieko¾kých prstoch

10,0 %

Zlomeniny
216 Zlomenina tela lopatky 8,0 %

217 Zlomenina krèka lopatky 8,0 %

218 Zlomenina nadplecka lopatky 7,0 %

219 Zlomenina zobáka lopatky 6,0 %

220 Zlomenina k¾úènej kosti neúplná 2,5 %

221 Zlomenina k¾úènej kosti úplná, 
bez posunutia úlomkov 5,0 %

222 Zlomenina k¾úènej kosti úplná, 
s posunutím úlomkov 7,0 %

223 Zlomenina k¾úènej kosti 
operovaná 10,0 %

224
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - väèšieho hrbèeka 
bez posunutia

5,0 %

225
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - väèšieho hrbèeka 
s posunutím

8,0 %

226
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - roztrieštená 
zlomenina hlavy

14,0 %

227
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - krèka, 
bez posunutia

8,0 %

228 Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - krèka, zaklinená 9,0 %

229
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - krèka, 
s posunutím úlomkov

14,0 %

230
Zlomenina horného konca 
ramennej kosti - krèka, luxaèná 
alebo operaèná

22,0 %

231 Zlomenina tela ramennej kosti 
neúplná 9,0 %

232 Zlomenina tela ramennej kosti 
úplná, bez posunutia úlomkov 9,0 %



233 Zlomenina tela ramennej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 22,0 %

234 Zlomenina tela ramennej kosti 
otvorená alebo operovaná 30,0 %

235 Zlomenina  ramennej kosti 
nad kondylmi neúplná 8,0 %

236
Zlomenina ramennej kosti 
nad kondylmi úplná, 
bez posunutia úlomkov

9,0 %

237
Zlomenina ramennej kosti 
nad kondylmi úplná, 
s posunutím úlomkov

14,0 %

238
Zlomenina ramennej kosti 
nad kondylmi 
otvorená alebo operovaná

22,0 %

239

Vnútrokåbová zlomenina dolného 
konca ramennej kosti (zlomenina 
transkondylická a interkondy-
lická, zlomenina hlavièky alebo 
kladky ramennej kosti) 
bez posunutia úlomkov

10,0 -  12,0 %

240

Vnútrokåbová zlomenina dolného 
konca ramennej kosti (zlomenina 
transkondylická a interkondy-
lická, zlomenina hlavièky alebo 
kladky ramennej kosti) 
s posunutím úlomkov

14,0 %

241

Vnútrokåbová zlomenina dolného 
konca ramennej kosti (zlomenina 
transkondylická a interkondy-
lická, zlomenina hlavièky alebo 
kladky ramennej kosti) 
otvorená alebo operovaná

22,0 %

242
Zlomenina mediálneho 
epikondylu ramennej kosti 
bez posunutia úlomkov

6,0 %

243
Zlomenina mediálneho epikon-
dylu ramennej kosti s posunutím 
úlomkov do výšky kåbovej štrbiny

10,0 %

244
Zlomenina mediálneho 
epikondylu ramennej kosti 
s posunutím úlomkov do kåbu

22,0 %

245
Zlomenina laterálneho 
epikondylu ramennej kosti 
bez posunutia úlomkov

6,0 %

246
Zlomenina laterálneho epikon-
dylu ramennej kosti s posunutím 
úlomkov alebo operovaná

22,0 %

247 Zlomenina háka lakťovej kosti 
lieèená konzervatívne 6,0 %

248 Zlomenina háka lakťovej kosti 
lieèená operaène 10,0 %

249 Zlomenina zobáèika lakťovej kosti 8,0 %

250 Zlomenina hlavièky vretennej 
kosti lieèená konzervatívne 8,0 %

251 Zlomenina hlavièky vretennej 
kosti lieèená operaène 12,0 %

252 Zlomenina tela lakťovej kosti 
neúplná 8,0 %

253 Zlomenina tela lakťovej kosti 
úplná, bez posunutia úlomkov 10,0 %

254 Zlomenina tela lakťovej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 14,0 %

255 Zlomenina tela lakťovej kosti 
otvorená alebo operovaná 20,0 %

256 Zlomenina tela vretennej kosti 
neúplná 8,0 %

257 Zlomenina tela vretennej kosti 
úplná, bez posunutia úlomkov 10,0 %

258 Zlomenina tela vretennej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 14,0 %

259 Zlomenina tela vretennej kosti 
otvorená alebo operovaná 20,0 %

260 Zlomenina oboch kostí 
predlaktia neúplná 10,0 %

261 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
úplná, bez posunutia úlomkov 14,0 %

262 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
úplná, s posunutím úlomkov 30,0 %

263 Zlomenina oboch kostí predlaktia 
otvorená alebo operovaná 42,0 %

264 Monteggiova luxaèná zlomenina 
predlaktia lieèená konzervatívne 30,0 %

265 Monteggiova luxaèná zlomenina 
predlaktia lieèená operaène 42,0 %

266 Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti neúplná 6,0 %

267
Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti úplná, 
bez posunutia úlomkov

10,0 %

268
Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti úplná, 
s posunutím úlomkov

14,0 %

269
Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti otvorená 
alebo operovaná

18,0 %

270 Zlomenina dolného konca 
vretennej kosti (epifyzeolýza) 6,0 %

271
Zlomenina dolného konca vre-
tennej kosti (epifyzeolýza) 
s posunutím úlomkov

14,0 %

272 Zlomenina násadcovitého 
výbežku lakťovej kosti 5,0 %

273
Zlomenina násadcovitého 
výbežku vretennej kosti 
bez posunutia úlomkov

10,0 %

274
Zlomenina násadcovitého 
výbežku vretennej kosti 
s posunutím úlomkov

14,0 %

275 Zlomenina èlnkovitej kosti 
neúplná 14,0 %

276 Zlomenina èlnkovitej kosti úplná 22,0 %

277 Zlomenina èlnkovitej kosti 
komplikovaná nekrózou 42,0 %

278 Zlomenina inej zápästnej kosti 
neúplná 4,0 %

279 Zlomenina inej zápästnej kosti 
úplná 8,0 %

280 Zlomenina nieko¾kých zápäst-
ných kostí 22,0 %



281
Luxaèná zlomenina bázy prvej 
záprstnej kosti (Bennettova) 
lieèená konzervatívne

10,0 %

282
Luxaèná zlomenina bázy prvej 
záprstnej kosti (Bennettova) 
lieèená operaène

14,0 %

283 Zlomenina jednej záprstnej kosti 
neúplná 4,0 %

284 Zlomenina jednej záprstnej kosti 
úplná, bez posunutia úlomkov 6,0 %

285 Zlomenina jednej záprstnej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 8,0 %

286 Zlomenina jednej záprstnej kosti 
otvorená alebo operovaná 10,0 %

287 Zlomenina viacerých záprstných 
kostí bez posunutia úlomkov 7,0 %

288 Zlomenina viacerých záprstných 
kostí s posunutím úlomkov 10,0 %

289
Zlomenina viacerých záprstných 
kostí lieèená operaène alebo 
otvorená

14,0 %

290
Zlomenina jedného èlánku jed-
ného prsta neúplná alebo úplná, 
bez posunutia úlomkov

4,0 %

291 Zlomenina jedného èlánku jed-
ného prsta (nechtovej drsnatiny) 4,0 %

292 Zlomenina jedného èlánku jed-
ného prsta s posunutím úlomkov 7,0 %

293
Zlomenina jedného èlánku 
jedného prsta 
otvorená alebo operovaná

8,0 %

294
Zlomeniny viacerých èlánkov  
jedného prsta neúplné alebo 
úplné, bez posunutia úlomkov

7,0 %

295
Zlomeniny viacerých èlánkov  
jedného prsta 
s posunutím úlomkov

12,0 %

296
Zlomeniny viacerých èlánkov  
jedného prsta 
otvorené alebo operované

14,0 %

297
Zlomeniny èlánkov dvoch alebo 
viacerých prstov neúplné alebo 
úplné, bez posunutia úlomkov

8,0 %

298
Zlomeniny èlánkov dvoch alebo 
viacerých prstov s posunutím 
úlomkov

14,0 %

299
Zlomeniny èlánkov dvoch 
alebo viacerých prstov 
otvorené alebo operované

18,0 %

Amputácie
300 Exartikulácia v ramennom kåbe 50,0 %

301 Amputácia ramena 42,0 %

302 Amputácia obidvoch predlaktí 45,0 %

303 Amputácia jedného predlaktia 30,0 %

304 Amputácia obidvoch rúk 40,0 %

305 Amputácia ruky 22,0 %

306 Amputácia všetkých prstov 
alebo ich èastí 22,0 %

307 Amputácia štyroch prstov 
alebo ich èastí 18,0 %

308 Amputácia troch prstov 
alebo ich èastí 14,0 %

309 Amputácia dvoch prstov 
alebo ich èastí 10,0 %

310 Amputácia jedného prsta 
alebo jeho èastí 8,0 %

DOLNÁ KONÈATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupòa

311 Bedrového kåbu 8,0 %

312 Kolenného kåbu 8,0 %

313 Èlenkového kåbu 6,0 %

314 Stehna 2,5 %

315 Predkolenia 2,5 %

316 Nohy 2,5 %

317
Jedného alebo viacerých prstov 
nohy s náplasťovou imobilizáciou 
alebo pokojovou lieèbou

2,5 %

Poranenie svalov a šliach
318 Natrhnutie väèšieho svalu 6,0 %

319 Prietrž svalová preukázane úrazo-
vého pôvodu bez operácie 8,0 %

320 Prietrž svalová preukázane úrazo-
vého pôvodu s operáciou 10,0 %

321 Pretrhnutie väèšieho svalu alebo 
š¾achy lieèené konzervatívne 8,0 %

322 Pretrhnutie väèšieho svalu alebo 
š¾achy lieèené operaène 10,0 %

323 Preťatie väèšieho svalu alebo 
š¾achy lieèené konzervatívne 8,0 %

324 Preťatie väèšieho svalu alebo 
š¾achy lieèené operaène 10,0 %

325 Natrhnutie Achillovej š¾achy 10,0 %

326 Pretrhnutie Achillovej š¾achy 20,0 %

Podvrtnutie
327 Bedrového kåbu do 10,0 %

328 Kolenného kåbu do 10,0 %

329 Èlenkového kåbu do 8,0 %

330 Chopartovho kåbu do 8,0 %

331 Lisfrancovho kåbu do 8,0 %

332

Základného alebo medzièlánko-
vého kåbu palca nohy 
s náplasťovou imobilizáciou 
alebo pokojovou lieèbou

2,5 %

333
Jedného alebo viacerých prstov 
nohy s náplasťovou imobilizáciou 
alebo pokojovou lieèbou

2,5 %

334
Všetkých prstov nohy 
s náplasťovou imobilizáciou 
alebo pokojovou lieèbou

4,0 %

Poranenie kåbových väzov

335
Natrhnutie vnútorného 
alebo vonkajšieho poboèného 
kolenného väzu

7,0 %



336 Natrhnutie 
skríženého kolenného väzu 9,0 %

337 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnu-
tie poboèného kolenného väzu 14,0 %

338 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnu-
tie skríženého kolenného väzu 22,0 %

339

Natrhnutie vnútorného alebo 
vonkajšieho poboèného väzu 
èlenkového kåbu (deltového 
alebo kalkaneofibulárneho)

5,0 %

340
Pretrhnutie vnútorného alebo 
vonkajšieho poboèného väzu 
èlenkového kåbu

8,0 %

341
Poranenie vonkajšieho alebo 
vnútorného menisku lieèené 
konzervatívne

do 7,0 %

342
Poranenie vonkajšieho alebo 
vnútorného menisku lieèené 
operaène

do 14,0 %

Vytknutie

343 Stehnovej kosti (v bedrovom 
kåbe) lieèené konzervatívne 10,0 %

344
Stehnovej kosti (v bedrovom 
kåbe) otvorené alebo lieèené 
operaène

18,0 %

345 Kolenného jabåèka 
lieèené konzervatívne 7,0 %

346 Kolenného jabåèka 
otvorené alebo lieèené operaène 12,0 %

347 Predkolenia 
lieèené konzervatívne 22,0 %

348 Predkolenia 
otvorené alebo lieèené operaène 26,0 %

349 Èlenkovej kosti 
lieèené konzervatívne 10,0 %

350 Èlenkovej kosti 
otvorené alebo lieèené operaène 14,0 %

351 Pod èlenkovou kosťou 
lieèené konzervatívne 10,0 %

352 Pod èlenkovou kosťou 
otvorené alebo lieèené operaène 14,0 %

353
Kosti èlnkovitej, kockovitej 
alebo kostí klinovitých 
lieèené konzervatívne

10,0 %

354
Kosti èlnkovitej, kockovitej 
alebo kostí klinovitých 
otvorené alebo lieèené operaène

14,0 %

355
Predpriehlavkových kostí 
(jednej alebo viacerých) 
lieèené konzervatívne

8,0 %

356
predpriehlavkových kostí 
(jednej alebo viacerých) 
otvorené alebo lieèené operaène

10,0 %

357 Základných kåbov palca alebo 
viacerých prstov nohy 4,0 %

358 Základných kåbov 
jedného prsta nohy okrem palca 2,5 %

359 Medzièlánkových kåbov palca 
alebo viacerých prstov nohy 4,0 %

360 Medzièlánkových kåbov jedného 
prsta nohy okrem palca 2,5 %

Zlomeniny

361 Zlomenina krèka stehnovej kosti 
zaklinená 30,0 %

362 Zlomenina krèka stehnovej kosti 
nezaklinená lieèená konzervatívne 42,0 %

363 Zlomenina krèka stehnovej kosti 
nezaklinená lieèená operaène 62,0 %

364
Zlomenina krèka stehnovej kosti 
komplikovaná nekrózou hlavy 
alebo lieèená endoprotézou

100,0 %

365
Traumatická epifyzeolýza hlavy 
stehnovej kosti s nepatrným 
posunutím úlomkov

22,0 %

366
Traumatická epifyzeolýza hlavy 
stehnovej kosti s výrazným 
posunutím úlomkov

42,0 %

367 Traumatická epifyzeolýza hlavy 
stehnovej kosti s nekrózou 100,0 %

368
Zlomenina pertrochanterická 
neúplná alebo úplná,  
bez posunutia

30,0 %

369
Zlomenina pertrochanterická 
úplná s posunutím 
lieèená konzervatívne

40,0 %

370 Zlomenina pertrochanterická 
lieèená operaène 60,0 %

371 Zlomenina subtrochanterická 
neúplná 30,0 %

372 Zlomenina subtrochanterická 
úplná, bez posunutia úlomkov 42,0 %

373
Zlomenina subtrochanterická 
úplná, s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne

50,0 %

374
Zlomenina subtrochanterická 
úplná, s posunutím úlomkov 
lieèená operaène

60,0 %

375 Zlomenina subtrochanterická 
otvorená 65,0 %

376 Zlomenina tela stehnovej kosti 
neúplná 30,0 %

377 Zlomenina tela stehnovej kosti 
úplná, bez posunutia úlomkov 42,0 %

378
Zlomenina tela stehnovej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne

50,0 %

379
Zlomenina tela stehnovej kosti 
úplná, s posunutím úlomkov 
lieèená operaène

60,0 %

380 Zlomenina tela stehnovej kosti 
otvorená 62,0 %

381 Zlomenina stehnovej kosti 
nad kondylmi neúplná 30,0 %

382
Zlomenina stehnovej kosti 
nad kondylmi úplná, 
bez posunutia úlomkov

42,0 %

383
Zlomenina stehnovej kosti nad 
kondylmi úplná, s posunutím 
úlomkov lieèená konzervatívne

50,0 %



384
Zlomenina stehnovej kosti 
nad kondylmi 
otvorená alebo lieèená operaène

62,0 %

385
Traumatická epifyzeolýza 
distálneho konca stehnovej kosti 
s posunutím úlomkov

50,0 %

386 Odlomenie kondylu stehnovej 
kosti lieèené konzervatívne 20,0 %

387 Odlomenie kondylu stehnovej 
kosti lieèené operaène 22,0 %

388 Vnútrokåbová zlomenina stehno-
vej kosti bez posunutia úlomkov 30,0 %

389
Vnútrokåbová zlomenina 
stehnovej kosti s posunutím 
lieèená konzervatívne

42,0 %

390
Vnútrokåbová zlomenina 
stehnovej kosti 
otvorená alebo lieèená operaène

62,0 %

391 Zlomenina jabåèka 
bez posunutia úlomkov 12,0 %

392 Zlomenina jabåèka s posunutím 
úlomkov lieèená konzervatívne 18,0 %

393 Zlomenina jabåèka 
otvorená alebo lieèená operaène 22,0 %

394
Zlomenina medzihlavicovej 
vyvýšeniny píšťaly 
lieèená konzervatívne

22,0 %

395 Zlomenina medzihlavicovej vyvý-
šeniny píšťaly lieèená operaène 30,0 %

396
Vnútrokåbové zlomeniny horného 
konca píšťaly, jedného kondylu 
bez posunutia úlomkov

30,0 %

397
Vnútrokåbové zlomeniny horného 
konca píšťaly, jedného kondylu 
s posunutím úlomkov

40,0 %

398
Vnútrokåbové zlomeniny 
horného konca píšťaly, obidvoch 
kondylov bez posunutia úlomkov 

40,0 %

399

Vnútrokåbové zlomeniny 
horného konca píšťaly, obidvoch 
kondylov s posunutím úlomkov 
alebo s epifyzeolýzou

60,0 %

400 Odlomenie drsnatiny píšťaly 
lieèené konzervatívne 10,0 %

401 Odlomenie drsnatiny píšťaly 
lieèené operaène 16,0 %

402 Zlomenina ihlice (bez postihnutia 
èlenkového kåbu) neúplná 4,0 %

403 Zlomenina ihlice (bez postihnutia 
èlenkového kåbu) úplná 10,0 %

404 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch 
kostí predkolenia neúplná 22,0 %

405
Zlomenina píšťaly alebo obidvoch 
kostí predkolenia úplná, 
bez posunutia úlomkov

30,0 %

406
Zlomenina píšťaly alebo obidvoch 
kostí predkolenia 
úplná, s posunutím úlomkov 

42,0 %

407
Zlomenina píšťaly alebo obidvoch 
kostí predkolenia  
otvorená alebo operovaná

62,0 %

408 Zlomenina vonkajšieho èlenka 
neúplná 10,0 %

409 Zlomenina vonkajšieho èlenka 
úplná, bez posunutia úlomkov 12,0 %

410 Zlomenina vonkajšieho èlenka 
úplná, s posunutím úlomkov 16,0 %

411 Zlomenina vonkajšieho èlenka 
operovaná alebo otvorená 20,0 %

412
Zlomenina vonkajšieho èlenka 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
zvonka lieèená konzervatívne

25,0 %

413
Zlomenina vonkajšieho èlenka 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
zvonka lieèená operaène

30,0 %

414 Zlomenina vnútorného èlenka 
neúplná 10,0 %

415 Zlomenina vnútorného èlenka 
úplná, bez posunutia úlomkov 12,0 %

416
Zlomenina vnútorného èlenka 
úplná, s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne

16,0 %

417
Zlomenina vnútorného èlenka 
úplná, s posunutím úlomkov 
otvorená alebo lieèená operaène 

20,0 %

418
Zlomenina vnútorného èlenka 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
lieèená konzervatívne

22,0 %

419
Zlomenina vnútorného èlenka 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
lieèená operaène

30,0 %

420 Zlomenina obidvoch èlenkov 
neúplná 20,0 %

421 Zlomenina obidvoch èlenkov 
úplná, bez posunutia úlomkov 25,0 %

422
Zlomenina obidvoch èlenkov 
úplná s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne

30,0 %

423
Zlomenina obidvoch èlenkov 
úplná, s posunutím úlomkov 
otvorená alebo lieèená operaène

40,0 %

424
Zlomenina obidvoch èlenkov 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
lieèená konzervatívne

30,0 %

425
Zlomenina obidvoch èlenkov 
so subluxáciou èlenkovej kosti 
lieèená operaène

40,0 %

426

Zlomenina jedného alebo 
obidvoch èlenkov s odlomením 
zadnej hrany píšťaly 
bez posunutia úlomkov

20,0 %

427

Zlomenina jedného alebo 
obidvoch èlenkov s odlomením 
zadnej hrany píšťaly s posunutím 
úlomkov lieèená konzervatívne 

28,0 %

428

Zlomenina jedného alebo 
obidvoch èlenkov s odlomením 
zadnej hrany píšťaly s posunutím 
úlomkov lieèená operaène

40,0 %

429 Zlomenina trimaleolárna 
bez posunutia úlomkov 25,0 %



430
Zlomenina trimaleolárna 
s posunutím úlomkov 
lieèená konzervatívne

30,0 %

431 Zlomenina trimaleolárna s posu-
nutím úlomkov lieèená operaène 46,0 %

432 Odlomenie zadnej hrany píšťaly 
neúplné 16,0 %

433 Odlomenie zadnej hrany píšťaly 
úplné, bez posunutia úlomkov 14,0 %

434
Odlomenie zadnej hrany píšťaly 
úplné, s posunutím úlomkov 
lieèené konzervatívne

18,0 %

435
Odlomenie zadnej hrany píšťaly 
úplné s posunutím úlomkov 
lieèené operaène

26,0 %

436

Supramaleolárna zlomenina ihli-
ce so subluxáciou èlenkovej kosti 
zvonka, prípadne so zlomeninou 
vnútorného èlenka, 
lieèená konzervatívne

30,0 %

437

Supramaleolárna zlomenina ihli-
ce so subluxáciou èlenkovej kosti 
zvonka, prípadne so zlomeninou 
vnútorného èlenka, 
lieèená operaène

36,0 %

438

Supramaleolárna zlomenina ihli-
ce so subluxáciou èlenkovej kosti 
zvonka, prípadne so zlomeninou 
vnútorného èlenka s odlomením 
aj zadnej hrany píšťaly, 
lieèená konzervatívne

36,0 %

439

Supramaleolárna zlomenina ihli-
ce so subluxáciou èlenkovej kosti 
zvonka, prípadne so zlomeninou 
vnútorného èlenka s odlomením 
aj zadnej hrany píšťaly, 
lieèená operaène

42,0 %

440 Roztrieštená vnútrokåbová zlome-
nina distálnej epifýzy píšťaly 42,0 %

441 Zlomenina pätovej kosti 
bez postihnutia tela pätovej kosti 15,0 %

442
Zlomenina tela pätovej kosti 
bez porušenia statiky 
(Bohlerovho uhla)

22,0 %

443
Zlomenina tela pätovej kosti 
s porušením statiky 
(Bohlerovho uhla)

42,0 %

444 Zlomenina èlenkovej kosti 
bez posunutia úlomkov 22,0 %

445 Zlomenina èlenkovej kosti 
s posunutím úlomkov 42,0 %

446 Zlomenina èlenkovej kosti 
komplikovaná nekrózou 100,0 %

447 Zlomenina zadného výbežku 
èlenkovej kosti 10,0 %

448 Zlomenina kockovitej kosti 
bez posunutia 10,0 %

449 Zlomenina kockovitej kosti 
s posunutím 14,0 %

450 Zlomenina èlnkovitej kosti 
bez posunutia 10,0 %

451 Zlomenina èlnkovitej kosti luxaèná 30,0 %

452 Zlomenina èlnkovitej kosti 
komplikovaná nekrózou 100,0 %

453 Zlomenina jednej klinovitej kosti 
bez posunutia 10,0 %

454 Zlomenina jednej klinovitej kosti 
s posunutím 14,0 %

455 Zlomenina viacerých klinovitých 
kostí bez posunutia 14,0 %

456 Zlomenina viacerých klinovitých 
kostí s posunutím 22,0 %

457 Odlomenie bázy piatej 
predpriehlavkovej kosti 10,0 %

458
Zlomenina predpriehlavkových 
kostí palca alebo malíèka 
bez posunutia

7,0 %

459
Zlomenina predpriehlavkových 
kostí palca alebo malíèka 
s posunutím

10,0 %

460
Zlomenina predpriehlavkových 
kostí iného prsta než palca alebo 
malíèka bez posunutia

5,0 %

461
Zlomenina predpriehlavkových 
kostí iného prsta než palca 
alebo malíèka s posunutím

8,0 %

462
Zlomenina predpriehlavkových 
kostí viacerých prstov 
bez posunutia

8,0 %

463
Zlomenina predpriehlavkových 
kostí viacerých prstov 
s posunutím

10,0 %

464

Pri operovaných alebo otvore-
ných zlomeninách uvedených  
v bodoch 458 až 463 sa plnenie 
zvyšuje o jednu tretinu 

465 Odlomenie èasti èlánku palca 2,5 %

466 Úplná zlomenina èlánku palca 
bez posunutia úlomkov 5,0 %

467 Úplná zlomenina èlánku palca 
s posunutím úlomkov 7,0 %

468 Roztrieštená zlomenina nechtovej 
drsnatiny palca 5,0 %

469

Pri operovaných alebo otvore-
ných zlomeninách uvedených  
v bodoch 465 až 468 sa plnenie 
zvyšuje o jednu tretinu 

470 Zlomenina jedného èlánku iného 
prsta než palca neúplná 2,5 %

471 Zlomenina jedného èlánku iného 
prsta než palca úplná 4,0 %

472
Zlomenina jedného èlánku iného 
prsta než palca otvorená alebo 
operovaná

5,0 %

473
Zlomeniny èlánkov viacerých 
prstov alebo viacerých èlánkov 
jedného prsta

7,0 %

474

Zlomeniny èlánkov viacerých 
prtstov alebo viacerých èlánkov 
jedného prsta otvorené alebo 
operované

10,0 %



Amputácie

475 Exartikulácia bedrového kåbu 
alebo amputácia stehna 100,0 %

476 Amputácia obidvoch predkolení 92,0 %

477 Amputácia predkolenia 62,0 %

478 Amputácia obidvoch nôh 62,0 %

479 Amputácia nohy 42,0 %

480 Amputácia palca nohy alebo  
jeho èastí 8,0 %

481
Amputácia jednotlivých prstov 
nohy (s výnimkou palca) alebo 
ich èastí za každý prst

4,0 %

PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY

482 Otras mozgu ¾ahkého stupòa 
(prvého) 4,0 %

483 Otras mozgu stredného stupòa 
(druhého) 9,0 %

484 Otras mozgu ťažkého stupòa 
(tretieho) 22,0 %

485 Pomliaždenie mozgu 16,0 - 42,0 %

486 Rozdrvenie mozgového tkaniva 50,0 - 100,0 %

487 Krvácanie do mozgu 16,0 - 100,0 %

488 Krvácanie vnútrolebeèné 
a do chrbticového kanála 16,0 - 100,0 %

489 Otras miechy 14,0 %

490 Pomliaždenie miechy 30,0 - 42,0 %

491 Krvácanie do miechy 42,0 - 100,0 %

492 Rozdrvenie miechy 100,0 %

493 Pomliaždenie periferného nervu 
s krátkodobou obrnou 5,0 %

494 Poranenie periferného nervu s 
prerušením vodivých vlákien do 30 %

495 Prerušenie periferného nervu do 70 %
Diagnóza otrasu mozgu (body 482 až 484) a vyjad-
renie stupòa musia byť overené neurologickým alebo 
chirurgickým pracoviskom,  kde bol zranený ošetrený 
alebo konziliárne vyšetrený.  Pri stredných a ťažkých 
otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.
OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ
Rany

496 Rana chirurgicky ošetrená do 4,0 %
(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excizia 
okrajov a stehy. Plnenie sa poskytuje len za rany 
takto ošetrené; výnimku možno pripustiť tam, kde 
charakter rany alebo dlhý èas, ktorý od poranenia 
uplynul,  nepripúšťa primárne chirurgické oštrenie).
Rana na oènom vieèku sa hodnotí pod¾a bodov 
031 a 032.

497
Plošná abrázia mäkkých èastí 
prstov s plochou väèšou 
než 1 cm2 alebo strhnutie nechta

do 4,0 %

498 Cudzie teliesko 
chirurgicky odstránené 2,5 %

499
Cudzie teliesko alebo telieska 
(napr. broky) 
chirurgicky neodstránené 

do 4,0 %

500 Rana,  ktorá svojím charakterom 
nevyžaduje chirurgické ošetrenie 0,0 %

Celkové úèinky zasahnutia elektrickým prúdom
(Hodnotia sa len hospitalizované prípady)

501
Poranenie elektrickým prúdom 
pod¾a celkového postihnutia,  
¾ahké

2,5 %

502
Poranenie elektrickým prúdom 
pod¾a celkového postihnutia,  
stredné

5,0 %

503
Poranenie elekrickým prúdom 
pod¾a celkového postihnutia,  
ťažké

7,0 %

Popáleniny,  poleptanie alebo omrzliny
(s výnimkou úèinkov slneèného žiarenia na kožu)

504 Prvého stupòa 0,0 %

505 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 5 cm2 0,0 %

506 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 2,5 %

507
Druhého stupòa 
(povrchového) v rozsahu 
od 11 cm2 do 5 % povrchu tela

5,0 %

508 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 15 % povrchu tela 6,0 %

509 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 20 % povrchu tela do 8%

510 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 30 % povrchu tela do 14%

511 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 40 % povrchu tela do 26%

512 Druhého stupòa (povrchového) 
v rozsahu do 50 % povrchu tela do 42%

513
Druhého stupòa (povrchového) väèšieho rozsahu 
než 50 % povrchu tela pod¾a primeraného èasu 
nevyhnutného lieèenia (PP ÈNL , èl. 5 ods. 2.)

514

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
od 3 cm2 do 5 cm2

2,5 %

515

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
od 6 cm2 do 10 cm2

do 7,0 %

516

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
do 5 % povrchu tela

do 12,0 %

517

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia 
v rozsahu do 10 % povrchu tela

do 18,0 %

518

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia 
v rozsahu do 15 % povrchu tela

do 26,0 %

519

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia 
v rozsahu do 20 % povrchu tela

do 34,0 %



520

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia 
v rozsahu do 30 % povrchu tela

do 42,0 %

521

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia 
v rozsahu do 40 % povrchu tela

do 68,0 %

522

Tretieho stupòa alebo druhého 
hlbokého stupòa s nutnosťou 
chirurgického lieèenia v rozsahu 
väèšom než 40 % povrchu tela 
pod¾a primeraného èasu nevy-
hnutného lieèenia

do 100,0 %

Otravy plynmi a parami, 
celkové úèinky žiarenia a chemických jedov  

523 ¼ahké prípady 2,5 %

524

Stredne ťažké a ťažké (len ak boli hospitalizované) 
sa odškodòujú percentom, ktoré zodpovedá èasu 
o jednu polovicu dlhšiemu, než bol èas skutoènej 
hospitalizácie

525 Za následky opakovaných pôsobení poisťovòa 
neposkytuje plnenie

Uštipnutie hadom
526 Uštipnutie hadom 5,0 %

Šok
(len v hospitalizovaných prípadoch)

527 ¼ahký 10 %

528 Stredný 15 %

529 Ťažký 20 %

Prepoèítavacia tabu¾ka èasu nevyhnutného lieèenia

Poèet týždòov Percentá Poèet týždòov Percentá Poèet týždòov Percentá
2 0 19 28 36 62

3 2,5 20 30 37 64

4 4 21 32 38 66

5 5 22 34 39 68

6 6 23 36 40 70

7 7 24 38 41 72

8 8 25 40 42 74

9 9 26 42 43 76

10 10 27 44 44 78

11 12 28 46 45 80

12 14 29 48 46 82

13 16 30 50 47 84

14 18 31 52 48 86

15 20 32 54 49 88

16 22 33 56 50 92

17 24 34 58 51 96

18 26 35 60 52 100




