
Skupinové úrazové poistenie 
pre školy
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Slovenská republika

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o skupinovom úrazovom poistení pre školy. Kompletné
 informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o skupinovom úrazovom poistení pre školy sú uvedené v návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy, vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie – A a v Zmluvných dojednaniach pre
skupinové úrazové poistenie pre školy.

O aký typ poistenia ide?  
Skupinovým úrazovým poistením pre školy je kryté riziko úrazu poisteného. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov tried / fakúlt
▪ žiakov podľa zoznamu
▪ zamestnancov podľa zoznamu

Čo je predmetom poistenia?
Poistnou zmluvou možno dojednať nasledovné
poistné riziká:
✓ smrť následkom úrazu 
✓ trvalé následky úrazu
✓ denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu

úrazu
✓ denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia

následkov úrazu

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu nasle-
dovných limitov (poistnej sumy):

✓ Verzia 1 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 2 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 2 EUR
✓ Verzia 3 – zamestnanec:
Smrť úrazom: 4 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
4 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 4 EUR

Výška poistnej sumy závisí od verzie poistného krytia
dohodnutej v poistnej zmluve. V prípade poistenia
 trvalých následkov úrazu bez progresie, poistenia
 trvalých následkov úrazu s progresiou a poistenia
 denného odškodného počas nevyhnutného liečenia
následkov úrazu, je maximálna poistná suma určená
na základe oceňovacích tabuliek, ktoré sú súčasťou
 poistných podmienok.

Čo nie je predmetom poistenia?
úraz, ku ktorému došlo následkom požitia alkoholu,
pričom bolo zistené viac ako 1,5 promile alkoholu
v krvi, a úraz, ku ktorému došlo v dôsledku vedomej
aplikácie návykových látok
úraz, ku ktorému došlo pri leteckej doprave a poistený
bol členom leteckého personálu na palube havaro -
vaného vrtuľového alebo prúdového lietadla alebo pri
parašutizme, paraglidingu, lietaní na bezmotorovom či
motorovom rogale a pri lietaní v klzáku a balóne
úraz, ktorý poistený utrpí tým, že sa ako vodič, spolu-
jazdec alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní
pretekov alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich
tréningových jázd
následky diagnostických, liečebných a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele
otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných
látok. Poistná ochrana sa však poskytuje deťom do
dovŕšenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú
vylúčené otravy potravinami
úraz, ku ktorému došlo v dôsledku duševnej poruchy
alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptic -
kého záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý
zachváti celé telo poisteného 
úrazy, ku ktorým došlo pri činnosti, ktoré neboli orga-
nizované alebo povolené poisteným subjektom ani
Združením rodičov a priateľov školy alebo boli usku-
točnené bez dozoru zodpovedného pracovníka pois -
teného subjektu alebo bez jeho výslovného povolenia
činnosti a osoby: motokros, akrobatické lyžovanie,
skoky na lyžiach, potápanie > 40 metrov, rafting mimo
Európy, skialpinizmus, artista, akrobat, drezér, krotiteľ,
námorník  (lodivod, kormidelník), míner, pyrotechnik,
výbušninár, strelmajster, banský- horský- záchranár,
horolezecký sprievodca, potápač – záchranár (profe-
sionál),  potápač vykonávajúci montážnu a opraváren-
skú  činnosť a pod., speleológ, väzeň vo výkone trestu,
vojak útvaru v zahraničí
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Územná platnosť poistenia nie je obmedzená. 

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti

▪ v prípade poistnej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.                                           

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však nasledujúci

deň po dni uzavretia poistnej zmluvy. Ak sú poistenými osobami všetci žiaci poisteného subjektu/triedy/fakulty,

 poistenie jednotlivého žiaka začína dňom nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy alebo dňom zapísania žiaka do

 evidencie vedenej poisteným subjektom počas trvania poistenia. Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa 15. 10. 

v školskom roku, ktorý najbližšie nasleduje po dátume dojednania poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do  dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

Poistenie zanikne, ak jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti (deň začiatku

poistenia); poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. 

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.  

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
V prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením vlastných telesných síl, schopnosti a znalostí, prípadne

 nedbalosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu.

Ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného, dochádza ku kráteniu plnenia v pomere 

k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, ak tento podiel predstavuje aspoň 25%.

V prípade úrazu, ku ktorému dôjde následkom požitia alkoholu, pričom jeho množstvo, zistené v krvi poisteného,

nebolo väčšie ako 1,5 promile, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená

 skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.

Poisťovateľ je oprávnený znížiť svoje plnenie až o jednu polovicu, ak zomrie poistený v súvislosti s konaním, pri ktorom

spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť alebo inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti. Ide o také

 konanie, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zamestnanci sú poistení počas výkonu práce u poisteného subjektu. Cesta na/z miesta výkonu práce nie je poistením

krytá.



Úvodné ustanovenie
Pre zmluvné úrazové poistenia dojednávané Allianz –
Slovenskou poisťovňou, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) platia
ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné
poistné podmienky (ďalej len „VPP“), ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a zmluvné
dojednania.

Všeobecné ustanovenia

Článok 1: Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou v úrazovom poistení je úraz

poisteného. Úrazom sa rozumie neočakávané a náhle
pôsobenie vonkajších síl, ktorým bolo poistenému
nezávisle na jeho vôli spôsobené telesné poškodenie
alebo smrť. Za úraz sa považuje i stav, kedy v dôsledku
zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatinu alebo
chrbticu dôjde k vyskočeniu kĺbu alebo pretrhnutiu
svalov, šliach väzov alebo jeho puzdier. Poistná
ochrana zahŕňa taktiež neočakávané a neprerušované
pôsobenie vonkajších síl, vysokých alebo nízkych
vonkajších teplôt, plynov, pár, elektrického prúdu alebo
jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov
a imunotoxických látok), ktorým bolo poistenému počas
trvania poistenia spôsobené nezávisle na jeho vôli
poškodenie zdravia.

2. Poisťovateľ plní aj za ujmy na zdraví, ktoré boli
poistenému spôsobené:
a) lokálnym hnisaním po vniknutí choroboplodných

zárodkov do otvorenej rany, spôsobenej úrazom,
b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze, alebo

infekčným ochorením, zápalom mozgových blán,
boreliózou, ak boli menované ochorenia prenesené
uhryznutím kliešťa,

c) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi
zákrokmi, kozmetickými a plastickými operáciami,
vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu.

3. Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré vzniknú
počas trvania poistenia.

4. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.
5. Do poistnej ochrany nie sú zahrnuté:

a) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého
druhu a pôvodu, vznik a zhoršenie aseptických
zápalov šľachových pošiev, svalových úponov,
mazových vačkov a epikondylitíd, náhle platničkové
chrbticové syndrómy, náhle cievne príhody
a odlupovanie sietnice z chorobných príčin,

b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením
(vynímajúc nákazy tetanom alebo besnotou, viď
článok 1, odsek 2 písm. b) týchto VPP), choroby
z povolania,

c) zhoršenie choroby následkom úrazu,
d) samovražda, pokus o samovraždu, úmyselné

sebapoškodenie a zámerné privodenie telesného
poškodenia, 

e) telesné poškodenie spôsobené dlhodobým
preťažením organizmu,

f) duševné poruchy a zmeny psychického stavu, ak
neboli spôsobené úrazom,

g) úrazy tých častí organizmu, ktoré boli pred
dojednaním poistenia poškodené úrazom či
ochorením a ktorých percentuálne poškodenie pred
dojednaním poistenia bolo 70% a viac,

h) patologické zlomeniny.

Článok 2: Výluky poistenia
(vymedzenie prípadov, keď pri poistnej
udalosti nevzniká povinnosť poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie)

Poisťovateľ neplní za:
1. a) úraz, ku ktorému došlo v dôsledku psychiatrickej

diagnózy, t.j. diagnózy F00 až F99 podľa
medzinárodnej klasifikácie chorôb (duševné poruchy
alebo poruchy správania) alebo poruchy vedomia,
mozgovej mŕtvice, epileptického záchvatu alebo
iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo
poisteného. Poistná ochrana je však poskytnutá, ak
tieto poruchy alebo záchvaty boli spôsobené úrazom
podľa definície v čl. 1 týchto VPP.

b) úraz, ku ktorému došlo v dôsledku požitia alebo
aplikácie návykovej látky, ktorou je alkohol (pri
zistenom promile alkoholu v krvi nad 1,5), omamná
látka, psychotropná látka, alebo iná látka spôsobilá
nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho
ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo
sociálne správanie (s výnimkou užívania lekárom
predpísaných liečiv),

c) úraz, ktorý je priamo alebo nepriamo spôsobený
vojnovými udalosťami alebo občianskou vojnou,
úraz, ktorý vznikol pri aktívnej účasti na vnútorných
nepokojoch,

d) úraz spôsobený v dôsledku priameho alebo
nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo
účinkov jadrovej energie (s výnimkou ich pôsobenia
v rámci liečebného procesu pod lekárskym
dohľadom).

2. a) úraz, ku ktorému došlo pri leteckej doprave
a poistený bol členom leteckého personálu na
palube havarovaného vrtuľového alebo prúdového
lietadla alebo vrtuľníka, alebo pri parašutizme,
paraglidingu, lietaní na bezmotorovom či
motorovom rogale a pri lietaní v klzáku a balóne,

b) úraz, ktorý poistený utrpí tým, že sa ako vodič,
spolujazdec alebo cestujúci motorového vozidla
zúčastní pretekov alebo súťaží alebo s nimi
súvisiacich tréningových jázd.

3. a) následky diagnostických, liečebných a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele,

b) otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných
látok. Poistná ochrana sa však poskytuje deťom do
dovŕšenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú
vylúčené otravy potravinami.
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c) úraz, ku ktorému došlo v súvislosti s konaním
poisteného pri úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol
súdom právoplatne odsúdený.

Článok 3: Obmedzenia povinnosti plniť
Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak:
a) vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti s konaním

poisteného, ktoré bolo v rozpore so všeobecne
záväzným právnym predpisom. Poisťovateľ je
v takomto prípade oprávnený poistné plnenie znížiť až
do výšky 50 % podľa toho, ako uvedená skutočnosť
prispela k vzniku poistnej udalosti,

b) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku požitia
alkoholu pri zistenom promile alkoholu v krvi do 1,5
vrátane. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený
poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená
skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti,

c) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku
spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, pričom
toto spolupôsobenie predstavuje podiel minimálne 25
%. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený poistné
plnenie znížiť v pomere k podielu spolupôsobenia tejto
choroby alebo telesnej vady,

d) je vznik poistnej udalosti spôsobený zjavným
precenením vlastných telesných síl, schopností alebo
znalostí, prípadne nedbanlivosťou. Poisťovateľ je
v takomto prípade oprávnený poistné plnenie znížiť až
do výšky 50 % podľa toho, ako uvedená skutočnosť
prispela k vzniku poistnej udalosti.

Článok 4: Uzavretie poistnej zmluvy
1. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí mať písomnú

formu.
2. Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky

poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia.
Písomnými otázkami poisťovateľa vzťahujúcimi sa na
uzavretie poistnej zmluvy sú aj otázky týkajúce sa
zdravotného stavu poisteného a ďalšie otázky
potrebné k uzavretiu poistnej zmluvy.

Článok 5: Začiatok a doba poistenia
1. Poistenie začína o 00. hodine prvého dňa v mesiaci,

ktorý nasleduje po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nie
je poistnou zmluvou stanovené inak.

2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak nie je
poistnou zmluvou stanovené inak.

3. Poistenie končí o 24.00 hodine dňa dojednaného ako
koniec poistenia.

4. Poistenie končí vo výročný deň, ktorý nasleduje po dni,
v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov a môže byť na
žiadosť poistníka predĺžené za podmienok, ktoré si
poisťovateľ a poistník dohodnú.

Článok 6: Poistné, platenie poistného
1. Vstupný vek poisteného sa určí rozdielom

kalendárneho roku začiatku poistenia a kalendárneho
roku narodenia poisťovanej osoby.

2. Výška poistného pre jednotlivé typy poistenia sa určuje
podľa sadzieb stanovených poisťovateľom.

3. Prvé alebo jednorazové poistné je splatné pri uzavretí
poistnej zmluvy. Následné poistné je splatné vždy prvý
deň poistného obdobia.

4. Ak nie je zaplatené prvé alebo jednorazové poistné do

3 mesiacov od jeho splatnosti na účet poisťovateľa,
poistenie zaniká. Poistenie tiež zaniká, ak poistné za
ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené v termíne
splatnosti, a to v súlade s § 801 ods. 2 Občianskeho
zákonníka. Poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do
zániku poistenia.

Článok 7: Podiel na prebytkoch poistného
Prípadné prebytky poistného použije poisťovateľ na
zvýhodnenie poistenia formou rozšírenia jeho rozsahu,
zvýšenia poistných súm alebo zníženia poistného.

Článok 8: Poistné plnenie
Dojednané poistné plnenie a jeho výška vyplývajú
z poistnej zmluvy. Posúdenie nároku na poistné plnenie sa
riadi nasledujúcimi ustanoveniami:
1. Plnenie v prípade smrti úrazom.

Ak zomrie poistený na následky úrazu do jedného roku
odo dňa, kedy k tomuto úrazu došlo, vzniká nárok na
plnenie vo výške poistnej sumy dojednanej pre prípad
smrti úrazom. Od plnenia sa odpočíta už vyplatená
suma plnenia alebo záloha na plnenie za trvalé
následky tohto úrazu.

2. Plnenie za trvalé následky úrazu.
a) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky,

poisťovateľ je povinný vyplatiť z poistnej sumy toľko
percent, koľkým percentám zodpovedá pre
jednotlivé telesné poškodenia podľa Tabuľky pre
hodnotenie trvalých následkov (ďalej len
"oceňovacia tabuľka_TN") rozsah trvalých
následkov po ich ustálení. V prípade, že sa neustálili
do troch rokov po úraze, vyplatí poisťovateľ sumu,
ktorá zodpovedá percentu poškodenia na konci
tejto lehoty. V prípade, že oceňovacia tabuľka_TN
stanoví percentuálne rozpätie trvalých následkov
úrazu, určí poisťovateľ výšku poistného plnenia tak,
aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo poistné
plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia
spôsobeného úrazom. Oceňovacia tabuľka_TN tvorí
prílohu týchto VPP. 

b) Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo
orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom,
poisťovateľ zníži svoje plnenie za trvalé následky
o toľko percent, koľkým percentám zodpovedalo
predchádzajúce poškodenie určené tiež podľa
oceňovacej tabuľky_TN.

c) Celkové plnenie poisťovateľa poistenému za trvalé
následky jedného úrazu zodpovedá najviac 100%
podľa oceňovacej tabuľky_TN.

d) Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo
viacerých úrazoch týkajú toho istého údu, orgánu
alebo ich častí, hodnotí ich poisťovateľ ako celok,
a to najviac percentom stanoveným v oceňovacej
tabuľke_TN pre anatomickú alebo funkčnú stratu
príslušného údu, orgánu alebo ich častí.

e) Ak poistený zomrie z akejkoľvek príčiny do 3 rokov
odo dňa vzniku úrazu, poisťovateľ vyplatí sumu, ktorá
zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu
poisteného v čase jeho smrti. Toto platí v prípade, že
bol poisteným uplatnený nárok na plnenie za trvalé
následky úrazu, ale doteraz nebolo poskytnuté
poistné plnenie.

2
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3. Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu
úrazu.
a) Za každý deň z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej

hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia
následkov úrazu sa vyplatí dojednaná suma
denného odškodného pri pobyte v nemocnici.
Celkový počet dní strávených v nemocnici je daný
počtom polnocí tu strávených.

b) Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu
z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej hospitalizácie sa
vypláca maximálne počas doby jedného roka odo
dňa úrazu.

c) Denné odškodné za pobyt v sanatóriách,
zotavovniach, rehabilitačných ústavoch a kúpeľných
zariadeniach sa neposkytuje.

4. Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia
následkov úrazu.
a) Za každý deň nevyhnutného liečenia následkov

úrazu sa vyplatí dojednaná suma denného
odškodného, ak doba nevyhnutného liečenia trvá
dlhšie ako 9 dní a úraz nastal počas trvania
poistenia. Denné odškodné počas doby
nevyhnutného liečenia sa poskytuje najdlhšie za
dobu jedného roka odo dňa úrazu.

b) Poisťovateľ stanoví poistné plnenie podľa
Oceňovacej tabuľky pre plnenie za dobu
nevyhnutného liečenia (ďalej len „oceňovacia
tabuľka_DO“), ktorá  je prílohou týchto VPP.

c) Výška poistného plnenia sa stanovuje podľa
nasledujúcich pravidiel:
i. Ak je skutočná doba nevyhnutného liečenia

kratšia ako doba nevyhnutného liečenia podľa
oceňovacej tabuľky_DO, poisťovateľ vyplatí
poistné plnenie zodpovedajúce skutočnej dobe
nevyhnutného liečenia.

ii. Ak je skutočná doba nevyhnutného liečenia
dlhšia ako doba nevyhnutného liečenia podľa
oceňovacej tabuľky_DO, poisťovateľ vyplatí
poistné plnenie zodpovedajúce dobe
nevyhnutného liečenia podľa oceňovacej
tabuľky_DO. 

iii. Ak telesné poškodenie ako následok úrazu nie je
uvedené v oceňovacej tabuľke_DO, poisťovateľ
určí a vyplatí poistné plnenie zodpovedajúce
dobe nevyhnutného liečenia, ktorá je primeraná
druhu a rozsahu tohto telesného poškodenia.  

iv. Ak jeden úraz spôsobil viacero telesných
poškodení, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie
zodpovedajúce najdlhšej dobe nevyhnutného
liečenia telesného poškodenia podľa oceňovacej
tabuľky_DO. 

d) Nevyhnutné liečenie následkov úrazu a jeho
skutočná dĺžka musia byť doložené dostatočnou
zdravotnou dokumentáciou so zápisom o prvotnom
ošetrení, priebehu liečenia a rehabilitácie, ktorá slúži
ako základný podklad pre stanovenie výšky
poistného plnenia.

e) Do doby nevyhnutného liečenia úrazu nie je
zahrnutá:
a) doba liečenia úrazu, počas ktorej sa poistený

podroboval občasným zdravotným kontrolám,
liečeniu alebo rehabilitácii, ktoré boli zamerané
na zmiernenie subjektívnych ťažkosti,

b) rehabilitácia, ktorú poistený absolvoval v inom
ako zdravotníckom zariadení,

c) doba liečenia úrazu smerujúca k zníženiu
prípadných trvalých následkov úrazu,
odstráneniu opuchu, odstráneniu bolestí a iných
subjektívnych príznakov, ktoré nie je možné
objektívne preukázať.

f) Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie za
dobu nevyhnutného liečenia, počas ktorej sa
poistený do momentu ustálenia telesného
poškodenia doliečoval formou ambulantnej
rehabilitácie, individuálneho cvičenia a pod., pričom
mohol dochádzať do svojho zamestnania,
povolania, vysokej školy, univerzity alebo školského
zariadenia, a toto dochádzanie nenarušilo ani
nezhoršilo priebeh doliečovania. Zníženie poistného
plnenia poisťovateľ stanoví podľa stupňa
obmedzenia vykonávať povolanie alebo
zamestnanie, resp. navštevovať vysokú školu,
univerzitu alebo školské zariadenie vyjadreného
v percentách v závislosti od vykonávaého druhu
činnosti (povolanie, zamestnanie, štúdium)
a následkov úrazu poisteného. Stupeň obmedzenia
sa určuje podľa „Tabuľky pre stanovenie zníženia
denného odškodného podľa povolania alebo
zamestnania poisteného“, ktorá tvorí prílohu týchto
VPP. 

5. Poisťovateľ je oprávnený „oceňovaciu tabuľku_TN“,
„oceňovaciu tabuľku_DO“ alebo „Tabuľku pre
stanovenie zníženia denného odškodného podľa
povolania alebo zamestnania poisteného“ doplniť
a meniť (ďalej iba „zmena oceňovacej tabuľky“), a to
z dôvodu pokroku alebo zmien vo vývoji lekárskej vedy
alebo lekárskej praxe. Zmena oceňovacej tabuľky
podľa predchádzajúcej vety je pre poistníka záväzná
len vtedy, ak písomné oznámenie poisťovateľa o zmene
oceňovacej tabuľky je poistníkovi doručené najmenej
dva mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti
zmeny oceňovacej tabuľky. Písomné oznámenie
poisťovateľa obsahuje popis samotnej zmeny
oceňovacej tabuľky, bližší popis dôvodu zmeny
oceňovacej tabuľky, informáciu o možnosti vypovedať
poistenie a dátum nadobudnutia účinnosti zmeny
oceňovacej tabuľky. V prípade nesúhlasu so zmenou
oceňovacej tabuľky má poistník právo poistenie
vypovedať písomnou výpoveďou  doručenou
poisťovateľovi najneskôr do dňa nadobudnutia
účinnosti zmeny oceňovacej tabuľky. V prípade včas
doručenej výpovede poistenie zanikne ku dňu
nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej tabuľky.

Článok 9: Výplata poistného plnenia
1. Akonáhle poisťovateľ získa všetky podklady, ktoré sú

nevyhnutné na zistenie okolností, pri ktorých došlo
k poistnej udalosti, a tiež na zistenie následkov poistnej
udalosti, vyplatí plnenie do 15 dní. Ak nemôže byť
došetrovanie ukončené do 1 mesiaca po tom kedy sa
poisťovateľ dozvedel o poistnej udalosti, je poisťovateľ
povinný poskytnúť poistenému na požiadanie
primeranú zálohu.

2. V prípade neoprávnenej požiadavky poisteného na
likvidáciu poistnej udalosti, je mu poisťovateľ oprávnený
odmietnuť uhradenie nákladov, ktoré sú spojené
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s lekárskymi vyšetreniami, ak bol zistený podvodný
úmysel poisteného.

3. Plnenie z poistnej zmluvy poskytne poisťovateľ
poistenému, v prípade jeho smrti osobe určenej
v poistnej zmluve (ďalej len „oprávnená osoba“). Ak nie
je určená oprávnená osoba, poskytne plnenie osobám
podľa § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.

4. Poistné plnenie je splatné v SR a v tuzemskej mene.
5. Poistený je oprávnený každoročne, najdlhšie však do

troch rokov po poistnej udalosti, znovu požiadať
o stanovenie rozsahu trvalých následkov úrazu, ak
nastalo ich podstatné zhoršenie. 
Ak poisťovateľ na základe takejto žiadosti prizná
poistenému vyšší rozsah trvalých následkov úrazu,
zvýšenú časť poistného plnenia poisťovateľ vyplatí
poistenému do 15 dní od priznania vyššieho rozsahu
trvalých následkov úrazu. 

Článok 10: Právne vzťahy zmluvných strán
1. Ak poistený a osoba, ktorá poistenie dojednala (ďalej

len „poistník“), nie je tá istá osoba, potom dispozičné
práva vyplývajúce z poistnej zmluvy patria poistníkovi.
Poistená osoba je však spolu s poistníkom zodpovedná
za pravdivé zodpovedanie otázok týkajúcich sa
zdravotného stavu.

2. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ pri zisťovaní
zdravotného stavu poisteného dozvie, smie použiť iba
pre svoju potrebu, inak len so súhlasom poisteného.

3. Všetky ustanovenia platné pre poistníka sú
zodpovedajúcim spôsobom platné aj pre jeho právnych
nástupcov a iné osoby, uplatňujúce nároky.

4. Nároky na poistné plnenia nemôžu byť pred konečným
stanovením bez výslovného súhlasu poisťovateľa
postúpené ani zastavené.

Článok 11: Povinnosti poistníka a poisteného
1. V prípade úrazu, na ktorý sa vzťahuje poistenie, je

poistený povinný bezodkladne vyhľadať lekára.
Poistený sa musí riadiť pokynmi lekára, a ak je to
možné, prispievať k zmierneniu následkov úrazu.

2. Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi poistnú
udalosť, akonáhle je to objektívne možné.

3. Po vyrozumení poisťovateľa o poistnej udalosti
poisťovateľ zašle formulár o oznámení poistnej
udalosti, ktorý je potrebné pravdivo vyplniť a obratom
zaslať späť poisťovateľovi. Všetky údaje týkajúce sa
poistnej udalosti je rovnako potrebné bezodkladne
oznámiť.

4. Poistený je povinný zabezpečiť, aby všetky správy
a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiadal, boli
bezodkladne vyhotovené.

5. Poisťovateľ je oprávnený preskúmať zdravotný stav
poisteného a vyžiadať si prehliadku poisteného
lekárom. Poistený je povinný dať sa vyšetriť lekárom,
ktorého určí poisťovateľ. Náklady s tým spojené, okrem
náhrady ušlej mzdy poisteného, znáša poisťovateľ.

6. Poistený je povinný umožniť poisťovateľovi získať všetku
zdravotnú dokumentáciu, ktorú si poisťovateľ vyžiada.
Ďalej je povinný zbaviť mlčanlivosti všetkých lekárov,
ktorí poisteného liečili alebo vyšetrovali aj z iných
dôvodov, ako je daný úraz, a splnomocniť ich na
podanie všetkých informácií.

7. Ak sa úraz skončí smrťou, je potrebné oznámiť to bez

zbytočného odkladu poisťovateľovi, a to aj v prípade, že
úraz bol už oznámený.

8. Ak poistený uplatňuje nárok na poistné plnenie vo
forme denného odškodného, je povinný spolu
s formulárom o oznámení poistnej udalosti zaslať
poisťovateľovi fotokópiu dokladu pracovnej
neschopnosti, ktorá sa na tento úraz vzťahuje.

9. Poistený je povinný hlásiť poisťovateľovi dlhodobé
zmeny svojho zdravotného stavu.

10. Ak je niektorá z povinností podľa ods. 1 až 9 porušená,
poisťovateľ je oprávnený primerane, vzhľadom
k závažnosti porušenia, znížiť poistné plnenie.

Článok 12: Zmena povolania, zamestnania alebo
športovej činnosti
1. Všetky zmeny súvisiace so zmenou povolania,

zamestnania alebo športovej činnosti poisteného musia
byť bezodkladne oznámené poisťovateľovi. 

2. Ak novému povolaniu, zamestnaniu alebo športovej
činnosti poisteného podľa sadzobníka poisťovateľa
platného v okamihu zmeny zodpovedá zaradenie do
inej rizikovej skupiny, vykoná sa táto zmena spolu so
zmenou výšky poistného k najbližšiemu dňu, ktorý sa
kalendárne na dni zhoduje s dňom začiatku poistenia.
Ak je tento deň dňom, ktorý v príslušnom mesiaci
neexistuje, je dňom účinnosti zmeny posledný deň
v mesiaci. V prípade, že zmena povolania, zamestnania
alebo športovej činnosti, ktorá by znamenala zaradenie
poisteného do vyššej rizikovej skupiny, nebude
oznámená do vzniku poistnej udalosti, potom prípadné
poistné plnenie bude krátené v pomere poistného,
ktoré bolo doteraz platené, a poistného, ktoré malo byť
platené v dôsledku tejto zmeny.

Článok 13: Výpoveď poistenia
1. Poistenie môže každý z účastníkov vypovedať do dvoch

mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
V takomto prípade má poisťovateľ právo na pomernú
časť poistného, zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.

2. Poisťovateľ a poistník môžu poistenie písomne
vypovedať vždy najmenej 6 týždňov pred koncom
každého poistného obdobia. Poisťovateľ má právo na
poistné za dobu do zániku poistenia.

3. Pri výpovedi poistenia s jednorazovým poistným zo
strany poistníka je poisťovateľ povinný nespotrebované
poistné poistníkovi vrátiť. Bežné poistné poisťovateľ
nevracia.

Článok 14: Oznámenia a prehlásenia
1. Všetky oznámenia a prehlásenia obidvoch zmluvných

strán je potrebné vykonávať písomne.
2. Ak je účinnosť prehlásenia, najmä výpovede, závislá na

dodržaní určitej lehoty, musí byť druhej zmluvnej strane
doručená najneskôr posledný deň tejto lehoty.

3. Finančný agent poisťovateľa môže prijímať oznámenia
a prehlásenia poistníka, ale účinnosť oznámenia je
platná až po doručení poisťovateľovi.

Článok 15: Záverečné ustanovenia
1. Od jednotlivých ustanovení týchto VPP je možné sa

v poistnej zmluve odchýliť.
2. Tieto VPP boli schválené dňa 01.07.2019.



Zmluvné dojednania pre skupinové úrazové poistenie pre školy 
(ďalej len „ZD UP_školy“)

k Všeobecným poistným podmienkam pre úrazové poistenie – A (ďalej len „VPP U-A “)
Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) sa dojednáva:

Článok 1: Vymedzenie pojmov
Poisťovateľ je Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.,
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská
republika.
Poistník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu.
Poistený je fyzická osoba, občan Slovenskej republiky
(ďalej len "SR") alebo cudzí štátny príslušník s povoleným
pobytom v SR, definovaná v poistnej zmluve, na ktorej život
alebo zdravie sa poistenie vzťahuje a ktorá
a) sa učí, študuje, alebo sa pripravuje na budúce

povolanie u poisteného subjektu a zároveň je
v evidencii žiakov/študentov poisteného subjektu (ďalej
len "žiak"),

b) je zamestnancom poisteného subjektu v trvalom
pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len
"zamestnanec").

Poistený je určený v poistnej zmluve:
a) v zozname žiakov a/alebo zamestnancov,
b) pomenovaním okruhu poistených žiakov.
Nepoistiteľnou osobou, na ktorú sa nevzťahuje poistná
ochrana a ktorá je z poistenia vylúčená, je cudzí štátny
príslušník, ktorý je občanom niektorého z nasledovných
štátov: Afganistan, Arménsko, Azerbajdžan, Barma
(Mjanmarsko), Bielorusko, Bosna a  Hercegovina, Čína,
Demokratická Republika Kongo, Egypt, Eritrea, Etiópia,
Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Irán, Jemen, Južný Sudán,
Krym, Kuba, Libanon, Libéria, Líbya, Pobrežie Slonoviny,
Rusko, Severná Kórea (KĽDR), Somálsko, Srbsko, Srí Lanka,
Stredoafrická Republika,  Sudán (Severný), Sýria, Trinidad
a  Tobago, Tunisko, Ukrajina, Vanuatu, Venezuela,
Zimbabwe.
Poistený subjekt je detské jasle a všetky druhy škôl
(materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká
škola, škola pre deti a žiakov so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami, základná umelecká
škola a jazyková škola) bez ohľadu na právnu formu ich
zakladateľa (štátne, cirkevné, súkromné), vrátane
pridružených zariadení ako sú internáty, domovy mládeže
a pod. (ďalej len "škola").
Poistený subjekt nie je poisteným podľa § 797 ods. 1
Občianskeho zákonníka.
Pre potreby poistenia sa rozlišuje kategória poisteného
subjektu nasledovne:
kategória A – „bežná škola“ – škola nepatriaca do
kategórie B alebo C (aktivity sú organizované obvykle 5 dní
v týždni spravidla do 10 hodín denne);
kategória B – „športová škola“ – športová škola so
zameraním na výučbu konkrétneho športu alebo odvetvia,
napr. hokejová, atletická, fakulta telesnej výchovy;
kategória C – „24 hodinová“ – aktivity sú organizované
obvykle 24 hodín denne; napr. internátna škola a pod.
Oprávnená osoba je osoba určená v zmysle Občianskeho

zákonníka v platnom znení, ktorej vznikne právo na poistné
plnenie v prípade smrti poisteného.

Článok 2: Poistená činnosť
1. Žiaci sú poistení pri predškolskej, školskej, mimoškolskej

vzdelávacej a výchovnej činnosti, ak je táto činnosť
plnením úloh poisteného subjektu: v školách,
predškolských a školských zariadeniach (školské
jedálne, internáty, školské družiny a kluby, záujmové
útvary, jazykové školy, školy v prírode), pri praktickom
vyučovaní, odbornom výcviku a odbornej praxi, pri
exkurziách, pri výcvikoch, výučbových a študijných
zájazdoch, pri školských výletoch, pri činnostiach
súvisiacich s ochranou človeka a prírody
organizovaných poisteným subjektom v rámci
vyučovacieho procesu, pri hromadných zotavovacích
akciách, pobyte v liečebniach a ozdravovniach a pri
účasti na zdravotníckej starostlivosti organizovanej
poisteným subjektom alebo organizáciou Združenie
rodičov a priateľov školy, pri účasti žiakov na
pracovných činnostiach organizovaných poisteným
subjektom v mimovyučovacom čase, pri
telovýchovných, kultúrnych alebo iných súťažiach,
vystúpeniach a akciách poriadaných alebo na ne
vyslaných poisteným subjektom, alebo v súčinnosti so
Združením rodičov a priateľov školy, vrátane
športových hier a masových cvičení a pri príprave na ne
so súhlasom poisteného subjektu.

2. Zamestnanci sú poistení počas výkonu práce
u poisteného subjektu. Cesta na/z miesta výkonu práce
nie je poistením krytá.

Člá nok 3: Roz sah po is te nia
1. Ak vznik ne po is t ná uda losť, po is ťo va teľ pos kyt ne

jed no ra zo vé po is t né pl ne nie v sú la de s VPP U-A, tý mi to
ZD UP_ško ly a v roz sa hu do jed na nej ver zie po is tné ho
kry tia (ďalej len "ver zia") uve de nej v po is t nej zmlu ve:

Ver zia 1 – žiak:
Smrť úra zom: 1 000 EUR
Tr va lé ná sled ky úra zu: 2 000 EUR
Den né od škod né pri po by te v ne moc ni ci: 2 EUR
Den né od škod né počas doby ne vyh nut né ho lie če nia:

ne po is ťu je sa

Ver zia 2 – žiak:
Smrť úra zom: 1 000 EUR
Tr va lé ná sled ky úra zu: 2 000 EUR
Den né od škod né pri po by te v ne moc ni ci: 2 EUR
Den né od škod né počas doby ne vyh nut né ho lie če nia: 

2 EUR

Ver zia 3 – za mes tna nec:
Smrť úra zom: 4 000 EUR
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Tr va lé ná sled ky úra zu: 4 000 EUR
Den né od škod né pri po by te v ne moc ni ci: 4 EUR
Den né od škod né počas doby ne vyh nut né ho lie če nia:

4 EUR

2. Právo na plnenie z poistnej udalosti má poistený. Ak
došlo poistnou udalosťou k smrti poisteného, právo na
plnenie majú osoby určené a vymenované podľa § 817
ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.

Článok 4: Výluky z poistenia
1. Poistenie sa, okrem výluk uvedených vo VPP U – A,

nevzťahuje na:
a) úrazy, ku ktorým došlo pri činnosti uvedenej v čl. 2

týchto ZD UP_školy, ak tieto činnosti neboli
organizované alebo povolené poisteným subjektom
ani Združením rodičov a priateľov školy alebo boli
uskutočnené bez dozoru zodpovedného pracovníka
poisteného subjektu alebo bez jeho výslovného
povolenia,

b) úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní nasledovných
činností, profesií a športov: motokros, akrobatické
lyžovanie, skoky na lyžiach, potápanie > 40 metrov,
rafting mimo Európy, skialpinizmus, artista, akrobat,
drezér, krotiteľ, námorník (lodivod, kormidelník),
míner, pyrotechnik, výbušninár, strelmajster, banský-
horský- záchranár, horolezecký sprievodca, potápač
– záchranár (profesionál), potápač vykonávajúci
montážnu a opravárenskú činnosť a pod., speleológ,
väzeň vo výkone trestu, vojak útvaru v zahraničí.

2. Tá istá osoba nie je touto ani obdobnou poistnou
zmluvou uzavretou poisťovateľom s rôznymi poistníkmi
viacnásobne poistená, ani v prípade ak by bola vedená
v evidencii žiakov v rôznych školách alebo školských
zariadeniach viackrát a bez ohľadu na skutočnosť, či
bude viackrát zaplatené poistné od jedného alebo
viacerých poistníkov. Na viacnásobné poistné plnenie
poistenému právo nevzniká.

Článok 5: Začiatok a koniec poistenia
1. Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého

v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však
nasledujúci deň po dni uzavretia poistnej zmluvy.

2. Ak sú poistenými osobami všetci žiaci poisteného
subjektu/triedy/fakulty, poistenie jednotlivého žiaka
začína dňom nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy
alebo dňom zapísania žiaka do evidencie vedenej
poisteným subjektom počas trvania poistenia.

3. Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa 15. 10.
v školskom roku, ktorý najbližšie nasleduje po dátume
dojednania poistnej zmluvy.

4. Poistenie končí aj smrťou poistenej osoby, ukončením
účinnosti poistnej zmluvy, vyradením poistenej osoby
z evidencie u poisteného subjektu alebo skutočnosťou,
že poistená osoba z akýchkoľvek dôvodov skončila
učebný, študijný alebo obdobný vzťah, resp. pracovný
pomer s poisteným subjektom, a to dňom kedy nastala
skutočnosť zakladajúca zánik poistenia. Zánik poistenia
z iných dôvodov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo
všeobecne záväzných právnych predpisov nie je týmto
dotknutý.

Článok 6: Poistné
1. Poistné vypočítané v poistnej zmluve je určené v súlade

s poistno-technickými zásadami poisťovateľa.
2. Pokiaľ sú poistení všetci žiaci školy/triedy/fakulty a pod.,

na zmenu počtu poistených osôb počas trvania
poistenia pre účely výpočtu poistného sa neprihliada.

Článok 7: Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poistník/poistený subjekt je povinný vhodným

spôsobom oboznámiť poistených alebo ich zástupcov
s rozsahom tohto poistenia, právami a povinnosťami
vyplývajúcimi z poistnej zmluvy vrátane jej príloh, najmä
s postupom v prípade poistnej udalosti a s obmedzením
povinnosti poisťovateľa plniť.

2. Poisťovateľ je oprávnený preveriť u poistníka
prostredníctvom svojich poverených pracovníkov
úplnosť a správnosť údajov uvedených v poistnej
zmluve.

Článok 8: Hlásenie poistných udalostí
1. Poistený alebo jeho zástupca je povinný bez

zbytočného odkladu poisťovateľovi oznámiť, že nastala
poistná udalosť. Hlásenie poistnej udalosti je možné  
- osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovateľa, 
- telefonicky prostredníctvom Infolinky alebo 
- na webovom sídle poisťovateľa https://onli-

ne.allianzsp.sk/hlasenia-poistnych-udalosti/
Pri hlásení poistnej udalosti je potrebné uviesť číslo
poistnej zmluvy.
Spolu s hlásením poistnej udalosti je potrebné doložiť
súvisiacu zdravotnú dokumentáciu či úradné správy
(záznamy) preukazujúce vznik poistnej udalosti.

2. Poisťovateľ má právo vyžiadať si od poisteného
subjektu a poisteného ďalšie doklady potrebné na
likvidáciu poistnej udalosti a preveriť podklady, podľa
ktorých bol vyhotovený doklad o úraze poisteného, pri
čom poskytne poistený subjekt potrebnú súčinnosť.

3. Poistený subjekt je povinný predložiť poisťovateľovi na
požiadanie všetky zdravotné a iné doklady potrebné na
preukázanie nárokov z poistnej udalosti a na
stanovenie výšky plnenia.

Článok 9: Záverečné ustanovenia
1. Uzavretá poistná zmluva je zároveň poistkou v zmysle

príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka
v platnom znení.

2. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi/poistenému
subjektu alebo poistenému (ďalej len „adresát„) sa
považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti
adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie
písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na
pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát
v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za
doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát
o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola
písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre
zmenu adresy, ktorú poistník/poistený subjekt alebo
poistený neoznámil.

3. Daňové povinnosti, vzťahujúce sa na poistnú zmluvu, sú
upravené všeobecne záväzným právnym predpisom
platným na území Slovenskej republiky, ktorým je zákon
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č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré
plnenia z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov,
ako aj odpočítateľné položky, resp. iné daňové
náležitosti týkajúce sa poistenia.

4. Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti, podané ústne alebo
písomne, proti jeho postupu. Sťažovateľ môže ústnu
a písomnú sťažnosť podať osobne na pracoviskách
servisu klientom a v agentúrnych kanceláriách
poisťovateľa. Ústnu sťažnosť môže sťažovateľ podať aj
na telefónnom čísle 0800 122 222.
Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená.
Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ zaslať aj e-mailom
na dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu sídla
poisťovateľa. 
Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju
podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa
sťažovateľ domáha. 
Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať
sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či
dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej

doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie
obdobie, je možné lehotu pod ľa predchádzajúcej vety
predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne
upovedomený.
V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa
sťažovateľ môže obrátiť na Slovenskú asociáciu
poisťovní, ktorá pôsobí aj ako subjekt alternatívneho
riešenia sporov so špecializáciou na oblasť
poisťovníctva (poisťovací ombudsman), alebo priamo
na Národnú banku Slovenska, ktorá je poverená
vykonávať dohľad nad poisťovateľom.

5. Poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, VPP U-A, týmito ZD-UP_školy,
ustanoveniami poistnej zmluvy a ostatnými všobecne
záväznými právnymi predpismi.

6. Právne vzťahy založené poistnou zmluvou sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7. Od jednotlivých ustanovení týchto ZD UP_školy je
možné sa v poistnej zmluve odchýliť.

8. Tieto ZD UP_školy boli schválené dňa 01.07.2019.



Príloha - Tabuľka trvalých následkov úrazu - platná od 1.7.2009

ÚRAZY HLAVY %

001 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 1 cm2 2,5

002 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 1 cm2 do 2 cm2 4

003 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 2 cm2 do 4 cm2 7

004 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 4 cm2 do 8 cm2 11

005 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 8 cm2 do 10 cm2 15

006 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 10 cm2 do 15 cm2 20

007 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 15 cm2 25

008 Ľahké objektívne príznaky alebo lekárskym pozorovaním u psychiatra, resp. neurológa, zistené subjektívne 
ťažkosti po zraneniach hlavy alebo iných častí tela

5

009 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi 
zmenami mozgu, ľahkého stupňa

25

010 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi 
zmenami mozgu, stredného stupňa

50

011 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi 
zmenami mozgu, ťažkého stupňa

80

012 Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa 10

013 Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa 15

014 Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa 5

015 Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa 10

016 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, hornej vetvy 5

017 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, strednej vetvy 10

018 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, dolnej vetvy 10

019 Poškodenie tváre vo forme jaziev vzbudzujúcich súcit alebo odpor, bez funkčných porúch - podľa pomoc-
nej tabuľky č. 4

020 Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, 
ľahkého stupňa

10

021 Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, 
stredného stupňa

20

022 Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, 
ťažkého stupňa

35

023 Anatomická strata polovice tváre 80

024 Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvorea) 25

POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU

025 Strata hrotu nosa 10

026 Strata celého nosa, bez zúženia, bez poruchy dýchania 20

027 Strata celého nosa, so zúžením, s poruchou dýchania 25

028 Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, jednostranná 5

029 Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, obojstranná 10

030 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, jednostranný 5

031 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, obojstranný 10

032 Perforácia nosovej priehradky 5

033 Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, jednostranný 5

034 Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, obojstranný 10

035 Porucha čuchu 5

036 Strata čuchu, úplná 10

037 Porucha chuti 5

038 Strata chuti, úplná 10

POŠKODENIE OKA ALEBO ZRAKU

039 Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti - podľa pomocnej tabuľky č. 1.



Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25%, 
na druhom oku viac než 75% a na oboch viac než 100%. Trvalé poškodenie uvedené v bodoch 040, 048 až 
051, 053, 062 a 063 sa však hodnotia i nad túto hranicu.

 

040 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti 5

041 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášanlivosti kontaktnej šošovky aspoň 4 
hodiny denne), bež ďalšieho hodnotenia vízu

15

042 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášanlivosti kontaktnej šošovky menej 
než 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu

18

043 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky 
alebo vnútroočnej šošovky)

25

044 Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s kontaktnou šošovkou 
horšia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10% na ťažkosti 
z nosenia (znášanlivosti) afakickej korekcie. 

15

Artefakiu hodnotiť podľa bodu 039, s možnosťou pripočítania prípadnej poruchy akomodácie - od 058 do 
061 

045 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov 25

046 Koncentrické  obmedzenie zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 2.

047 Ostatné obmedzenia zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 3.

048 Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku 5

049 Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach 10

050 Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na jednom oku 5

051 Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na oboch očiach 10

052 Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka), nezávisle od poruchy vízu 3

053 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia, vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného vieč-
ka, pokiaľ nekryje zrenicu, i poúrazový glaukóm (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko

5

054 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), jednostranná 20

055 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), obojstranná 40

056 Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), jedného oka 1

057 Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), oboch očí 2

058 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, do 45 rokov  8

059 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, do 45 rokov 5

060 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, po 45 rokoch 5

061 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, po 45 rokov 3

062 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný 8

063 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný 12

Pri hodnotení podľa bodov 062 a 063 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 053

POŠKODENIE UCHA ALEBO SLUCHU

064 Strata časti ušnice alebo jej deformita 5

065 Strata jednej ušnice 10

066 Strata oboch ušníc 15

067 Trvalá poúrazová perforácia bubienka, bez zjavnej sekundárnej infekcie 5

068 Chronický hnisavý zápal stredného ucha, preukázaný ako následok úrazu 10

069 Nedoslýchavosť jednostranná, ľahkého stupňa 0

070 Nedoslýchavosť jednostranná, stredného stupňa 5

071 Nedoslýchavosť jednostranná, ťažkého stupňa 8

072 Nedoslýchavosť obojstranná, ľahkého stupňa 7

073 Nedoslýchavosť obojstranná, stredného stupňa 10

074 Nedoslýchavosť obojstranná, ťažkého stupňa 15

075 Strata sluchu jedného ucha 15

076 Strata sluchu druhého ucha (pričom pred úrazom bolo prvé ucho poškodené hluchotou) 25

077 Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 40



078 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ľahkého stupňa 10

079 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, stredného stupňa 15

080 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ťažkého stupňa 20

081 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ľahkého stupňa 20

082 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, stredného stupňa 30

083 Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ťažkého stupňa 40

POŠKODENIE CHRUPU

Strata zubov alebo ich časti, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia.

084 Strata časti zuba (frontálneho), bez straty vitality zuba - za každý zub 0,5

085 Strata časti zuba (frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub 1

086 Strata frontálneho zuba - za každý zub 2

087 Strata časti zuba (iného ako frontálneho), bez straty vitality zuba 0

088 Strata časti zuba (iného ako frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub 0,5

089 Strata zuba (iného ako frontálneho) - za každý zub 1

090 Deformácia frontálnych dočasných (mliečnych) zubov, lôžka, následkom preukázaného úrazu - za každý 
zub

1

091 Replantácia zuba - za každý zub 0,5

092 Strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov 0

POŠKODENIE JAZYKA

093 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, bez fixácie jazyka 10

094 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, s fixáciou jazyka 20

Pri hodnotení podľa bodov  093 a 094 nemožno súčasne oceňovať  podľa bodov 098 až 101

ÚRAZY KRKU

095 Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa 10

096 Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa 20

097 Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa 40

Pri hodnotení podľa bodu 096 nemožno súčasne oceňovať  podľa bodov 097 až 101

098 Čiastočná strata hlasu 15

099 Strata hlasu (afónia) 25

100 Strata reči, následkom poškodenia rečových ústrojov 30

101 Sťaženie reči, následkom poškodenia rečových ústrojov 15

Pri hodnotení podľa bodov 097 až 100 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 096 alebo 101 

102 Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou 50

Pri hodnotení podľa bodu 101 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu  096  alebo podľa bodov 097 až  
100

103 Strata hrtana 80

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA

104 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ľahký stupeň porušenia funkcie 15

105 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funkcie 40

106 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia funkcie 70

107 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka do 45 rokov (vrátane) 30

108 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov do 45 rokov (vrátane) 50

109 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka nad 45 rokov 15

110 Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov nad 45 rokov 30

111 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ľahký stupeň porušenia funkcie 20

112 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, stredný stupeň porušenia funkcie 60

113 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ťažký stupeň porušenia funkcie 100

114 Následky po náhrade pažeráka, bez sťaženého prehltania 30

115 Následky po náhrade pažeráka, so sťaženým prehltaním 55

116 Poúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa 10



117 Poúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa 30

118 Poúrazové zúženie pažeráka, ťažkého stupňa 60

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV

119 Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, bez hernie 10

120 Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, s herniou 18

121 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ľahký stupeň poruchy výživy 20

122 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, stredný stupeň  poruchy výživy 55

123 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň poruchy výživy 80

124 Strata časti sleziny 10

125 Strata sleziny, do 18 roku veku 25

126 Strata sleziny, po 18 roku veku 15

127 Sterkorálna fistula (suchá bez zápalu okolia) 25

128 Sterkorálna fistula (mokvajúca so zápalom okolia) 50

129 Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná 20

130 Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná 60

131 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa 10

132 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa 20

133 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa 45

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV

134 Strata jednej obličky 25

135 Strata oboch obličiek 80

136 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ľahkého stupňa 10

137 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, stredného stupňa 20

138 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa 50

139 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 50

Fistulu nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 136 až 138

140 Poúrazová hydrokéla 5

141 Strata jedného semenníka (pri cryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) 10

142 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 50 rokov (vrátane) 40

143 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 50 do 60 rokov (vrátane) 30

144 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 15

145 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk)  do 50 rokov 
(vrátane)

40

146 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) od 51 do 60 
rokov (vrátane)

25

147 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk)  od 61 rokov a 
viac 

10

Ak sa hodnotí podľa bodov 145 až 147, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 142 až 
144

148 Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov , resp. poúrazové odstránenie maternice alebo oboch 
vaječníkov do 45 rokov (vrátane)

40

149 Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov , resp. poúrazové odstránenie maternice alebo oboch 
vaječníkov nad 45 rokov

20

ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY

150 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa 7

151 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa 15

152 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa 30

153 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ľahkého stupňa 7

154 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, stredného stupňa 15

155 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ťažkého stupňa 30



156 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie, ľahkého stupňa

20

157 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie, stredného stupňa

40

158 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie, ťažkého stupňa

70

159 Paraplégia 70

160 Kvadruplégia 100

Hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, 
miechy, miechových plien a koreňov, sa hodnotí len podľa bodov 156 až 160

ÚRAZY PANVY

161 Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných 
končatín, u žien do 45 rokov

50

162 Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných 
končatín, u žien nad 45 rokov

40

163 Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných 
končatín, u mužov

30

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.

Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu

164 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vpravo 60

165 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vľavo 50

166 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom - funkčný 
pahýľ, vpravo 

55

167 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom - funkčný 
pahýľ, vľavo

45

168 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vpravo 35

169 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vľavo 30

170 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vpravo 30

171 Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vľavo 25

172 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu (vzpaženie predpažením od 160 do 180 stupňov) 3

173 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 
stupňov), vpravo

5

174 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 
stupňov), vľavo

4

175 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 
stupňov), vpravo

10

176 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 
stupňov), vľavo

8

177 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), 
vpravo

18

178 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vľavo 15

Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa, sa pri súčasnom 
obmedzení rotačných pohybov, hodnotenie podľa bodov 172 až 178 zvyšuje o jednu tretinu

180 Poúrazové deformity ramennej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) po suprakon-
dylických zlomeninách, za každých 5 stupňov

3

181 Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem príp. poruchy funkcie) 10

182 Pakĺb ramennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 30

183 Pakĺb ramennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 25

184 Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na 
liečenie následkov úrazu, vpravo

30



185 Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na 
liečenie následkov úrazu, vľavo

25

186 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vpravo 20

187 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vľavo 16

Plnenie podľa bodov 186 a 187 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí 
podľa tabuľky A body 221 a 224

188 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo 3

189 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo 2,5

190 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vpravo 6

191 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vľavo 5

192 Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vpravo 5

193 Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vľavo 4

Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu

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

3

195 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a 
lakťového kĺbu, vľavo

2,5

196 Poúrazové obehové a trofické zmeny na jednej hornej končatine, bez porušenia funkcie, preukázané ako 
následok úrazu

8

197 Poúrazové obehové a trofické zmeny na oboch horných končatinách, bez porušenia funkcie, preukázané 
ako následok úrazu

16

198 Poúrazové atrofie svalstva, na pravej hornej končatine 5

199 Poúrazové atrofie svalstva, na ľavej hornej končatine 3

Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia 0

200 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postave-
nia im blízke), vpravo

30

201 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postave-
nia im blízke), vľavo

25

202 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v 
uhle 90 až 95 stupňov), vpravo

20

203 Úplná meravosť lakťového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v 
uhle 90 až 95 stupňov), vľavo

16

204 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu (ohnutie od 120 do 140 stupňov), vpravo alebo vľavo 3

205 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vpravo 6

206 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vľavo 5

207 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vpravo 12

208 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vľavo 10

209 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vpravo 18

210 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vľavo 15

211 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepri-
aznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom 
odvrátení alebo privrátení), vpravo

20

212 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepri-
aznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom 
odvrátení alebo privrátení), vľavo

16

213 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), 
vpravo

20

214 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), 
vľavo

16

215 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vpravo 5

216 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vľavo 4

217 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vpravo 8



218 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vľavo 6

219 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vpravo 15

220 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vľavo 12

221 Endoprotéza lakťového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 10

222 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 40

223 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 35

224 Pakĺb vretennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 30

225 Pakĺb vretennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 25

226 Pakĺb lakťovej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 20

227 Pakĺb lakťovej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 15

228 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných 
zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo

28

229 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných 
zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo

23

230 Kývavý lakťový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo 15

231 Kývavý lakťový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo 12

232 Kývavý lakťový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo 20

233 Kývavý lakťový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo 15

234 Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo 55

235 Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 45

236 Poúrazové deformity v predlaktí, vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke - preu-
kázané Rtg., za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie) 

2

Strata alebo poškodenie ruky 0

237 Strata ruky v zápästí, vpravo 50

238 Strata ruky v zápästí, vľavo 42

239 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 50

240 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 42

241 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 45

242 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 37

243 Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné 
alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo 

30

244 Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné 
alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo 

25

245 Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vpravo 20

246 Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vľavo 17

247 Endoprotéza zápästia (okrem prípadnej poruchy funkcie) 10

248 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 15

249 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 13

250 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vpravo 6

251 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vľavo 5

252 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vpravo 10

253 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vľavo 8

254 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vpravo 18

255 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vľavo 15

256 Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vpravo 5

257 Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vľavo 4

258 Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vpravo 8

259 Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vľavo 7

260 Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vpravo 12

261 Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vľavo 10



Poškodenie palca 0

262 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo 4

263 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo 3

264 Strata časti kosti koncového článku palca, vpravo 7

265 Strata časti kosti koncového článku palca, vľavo 5

266 Strata koncového článku palca, vpravo 9

267 Strata koncového článku palca, vľavo 7

268 Strata oboch článkov palca, vpravo 18

269 Strata oboch článkov palca, vľavo 15

270 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 25

271 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 21

272 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo 8

273 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo 7

274 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo 7

275 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo 6

276 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo 6

277 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo 5

278 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 6

279 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 5

280 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo 
abdukcia), vpravo 

9

281 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo 
abdukcia), vľavo

8

282 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo 6

283 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo 5

284 Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou subluxáciou (okrem plnenia za poru-
chu funkcie), vpravo

3

285 Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou subluxáciou (okrem plnenia za poru-
chu funkcie), vľavo 

2,5

286 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vpravo 25

287 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vľavo 21

288 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, 
vpravo

2

289 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, 
vľavo                                      

1,5

290 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, 
vpravo

4

291 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, 
vľavo 

3

292 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, 
vpravo

6

293 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, 
vľavo 

5

294 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo 2

295 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo 1,5

296 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vpra-
vo

4

297 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vľavo 3

298 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo 6

299 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo 5



300 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého 
stupňa, vpravo

3

301 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého 
stupňa, vľavo

2,5

302 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného 
stupňa, vpravo

6

303 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného 
stupňa, vľavo

5

304 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého 
stupňa, vpravo

9

305 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého 
stupňa, vľavo

7,5

306 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo 5

307 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo 2,5

308 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo 3

309 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo 2

Poškodenie ukazováka 

310 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo 3

311 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo 2

312 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo 4

313 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo 3

314 Strata koncového článku ukazováka, vpravo 5

315 Strata koncového článku ukazováka, vľavo 4

316 Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vpravo 8

317 Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vľavo 6

318 Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vpravo 10

319 Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vľavo 8

320 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12

321 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10

322 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 15

323 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 13

324 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo 12

325 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo 10

326 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo 15

327 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 13

328 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 3

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

330 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpra-
vo 

5

331 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo 4

332 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpra-
vo

8

333 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo 6

334 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 11

335 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 9

336 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopova-
cej funkcii, vpravo 

1,5

337 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopova-
cej funkcii, vľavo 

1

338 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, 
vpravo

3



339 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, 
vľavo

2

340 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vpravo 2,5

341 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo 2

Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka

342 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými 
deformáciami, vpravo

1,5

343 Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými 
deformáciami, vľavo

1

344 Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 2

345 Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 1,5

346 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3

347 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2

348 Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vpravo 4

349 Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vľavo 5

350 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vpravo 8

351 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vľavo 6

352 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo 9

353 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo 8

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

9

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

8

356 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 1,5

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

358 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpravo 3

359 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo 2

360 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo 6

361 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo 5

362 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 8

363 Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 6

364 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, 
vpravo

1

365 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, 
vľavo

0,5

366 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo 2

367 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo 1

368 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vpravo 1,5

369 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo 1

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá 
úplným parézam. 

370 Traumatická porucha axillárneho nervu, vpravo 20

371 Traumatická porucha axillárneho nervu, vľavo 15

372 Traumatická porucha axillárneho nervu - izolovaná senzitívna lézia 5

373 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 30

374 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 20

375 Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo 20

376 Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo 15

377 Traumatická porucha vretenného nervu - izolovaná senzitívna lézia 5



378 Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo 12

379 Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo 7

380 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo 20

381 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo 15

382 Traumatická porucha svalovokožného nervu - izolovaná senzitívna lézia 5

383 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 20

384 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 15

385 Traumatická porucha lakťového nervu - izolovaná senzitívna lézia, vpravo 10

386 Traumatická porucha lakťového nervu - izolovaná senzitívna lézia, vľavo 8

387 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia 
a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo

20

388 Traumatická porucha distiálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia 
a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo

15

389 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 25

390 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 20

391 Traumatická porucha distiálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vpravo 15

392 Traumatická porucha distiálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vľavo 10

393 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vpravo 50

394 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vľavo 40

395 Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vpravo 1,5

396 Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vľavo 1

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

397 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe 55

398 Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 50

399 Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40

400 Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 15

401 Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných 
zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu

25

402 Dĺžkový rozdiel 1 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 1

403 Dĺžkový rozdiel 2 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 2

404 Dĺžkový rozdiel do 4 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 5

405 Dĺžkový rozdiel do 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 10

406 Dĺžkový rozdiel nad 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami 20

407 Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, preukázané 
RTG snímkou), za každých 5° úchylky

5

Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne 
započítavať relatívne skrátenie končatiny.

408 Úplná meravosť bedrového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie 
alebo ohnutie a postavenia týmto blízke) 

40

409 Úplná meravosť bedrového kĺbu, v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo 
nepatrné ohnutie)

30

410 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa 10

411 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa 20

412 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa 30

Poškodenie kolena 0

413 Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°) 30

414 Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°) 45

415 Úplná meravosť kolena, v priaznivom postavení 25

416 Endoprotéza kolenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 15

417 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ľahkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolen-
ného kĺbu)

8



418 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, stredného stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolen-
ného kĺbu)

15

419 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolen-
ného kĺbu)

25

420 Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa, s poškodením postranných väzov 8

421 Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa, s poškodením postranných väzov a čiastočne skríženého väzu, 
objektivizované odborným vyšetrením

15

422 Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, s kompletne poškodeným skríženým a postranným väzom, ob-
jektivizované odborným vyšetrením 

25

423 Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj 30

424 Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu 5

425 Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - parciálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a 
dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 

2,5

426 Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - subtotálna alebo totálna menisektómia (pri úplnom rozsa-
hu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 

5

427 Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite 
kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 

10

Poškodenie predkolenia 0

428 Strata dolnej končatiny v predkolení, so zachovaným kolenom 45

429 Strata dolnej končatiny v predkolení, s meravým kolenným kĺbom 50

430 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 40

431 Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia, len po otvorených zraneniach alebo operačných 
zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu

25

432 Poúrazové deformity predkolenia, vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky 
musia byť preukázané na rtg.); za každých 5°

5

Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne 
započítavať relatívne skrátenie končatiny. 

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu 

433 Strata nohy v členkovom kĺbe 40

434 Úplná meravosť členkového kĺbu, v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne 
plantárnej flexie)

30

435 Úplná meravosť členkového kĺbu, v pravouhlom postavení (okrem prípadného obmedzenia resp. úplnej 
straty pronácie a supinácie)

25

436 Úplná meravosť členkového kĺbu, v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°) 20

437 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa 6

438 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa 10

439 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa 18

440 Úplná strata pronácie a supinácie nohy 15

441 Obmedzenie pronácie a supinácie nohy 8

442 Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa 5

443 Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa 8

444 Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa 13

445 Plochá, vbočená alebo vybočená noha, následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a 
nohy 

20

446 Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti, len po otvorených 
zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu

15

Poškodenie v oblasti nohy 

447 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe, s artrodézou členka alebo s kýpťom v plantárnej flexii 30

448 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25

449 Strata časti chodidla v oblasti metatarzov 20

450 Strata všetkých prstov nohy 15



451 Strata oboch článkov palca nohy 10

452 Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou 15

453 Strata koncového článku palca nohy 3

454 Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst (hodnotenie nesmie prevýšiť plnenie za stratu 
všetkých prstov)

2

455 Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10

456 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3

457 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 7

458 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 10

459 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy 3

460 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy 7

461 Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst 1

462 Poúrazové obehové a trofické poruchy, na jednej dolnej končatine, bez porušenia funkcie 10

463 Poúrazové obehové a trofické poruchy, na oboch dolných končatinách, bez porušenia funkcie 20

464 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne 5

465 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení 3

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá 
úplným parézam.

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny 

466 Traumatická porucha bederno-krížového pletenca, jednostranná 30

467 Traumatická porucha bederno-krížového pletenca s poruchou inkontinencie  50

468 Traumatická porucha sedacieho nervu 20

469 Traumatická porucha sedacieho nervu - izolovaná senzitívna lézia 8

470 Traumatická porucha stehnového nervu 15

471 Traumatická porucha stehnového nervu - izolovaná senzitívna lézia 5

472 Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov 25

473 Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu, s postihnutím funkcie prstov 5

474 Traumatická porucha píšťalového nervu - izolovaná senzitívna lézia 4

475 Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov 20

476 Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu 20

477 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu 5

478 Traumatická porucha koncových vetiev senzitívnych nervov dolnej končatiny 1

RÔZNE

479 Keloidné jazvy do 1% telesného povrchu (okrem tváre) 4

480 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) do 1% telesného povrchu 2

481 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 1% do 15 % telesného povrchu 10

482 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15% do 40 % telesného povrchu 30

483 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 40 % telesného povrchu 50

Rozsah plošných jaziev sa vypočítava podľa pomocnej tabuľky č. 5

VYSVETLIVKY

 pod pojmom “úplný defekt v lebečnej klenbe” sa rozumie strata celej hrúbky kosti (001 - 007) 

 podľa bodu 008 je možné hodnotiť trvalé následky len vtedy, keď je v zdravotnej dokumentácii poisteného   
potvrdená liečba u psychológa, resp. neurológa, resp. psychiatra aspoň 3 x za rok

podľa bodu 009 - “ľahký stupeň”je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si nevyžaduje invalidizáciu  

podľa bodu 010 - “stredný stupeň” je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje invalidizáciu 
s organickou duševnou poruchou   

podľa bodu  011 - “ťažký stupeň” je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje starostlivosť 
inej osoby

podľa bodu 020  “ľahký stupeň” je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív 
oproti norme do 30 % (norma - úrazom nepoškodené mäkké a tvrdé tkanivá)



podľa bodu 021 “stredný stupeň” je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív 
oproti norme nad 30% - do 50% 

podľa bodu 022 “ťažký stupeň” je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív 
oproti norme nad 50% 

otras mozgu ľahkého stupňa sa nepovažuje za ťažké poranenie hlavy (009 - 011) 

pod pojmom horná vetva tvárového nervu sa rozumie inervácia svalstva v oblasti čela a oka,  
dolnú vetvu tvárového nervu tvorí ostatná časť tváre (012 - 015) 

frontálne zuby: v čelusti a v sánke stredné a bočné rezáky, očné zuby (084, 085, 086, 090)

v hodnotení zníženej sluchovej ostrosti je zohľadnené i prípadné nosenie načúvacieho prístroja 



Pomocné tabuľky

TABUĽKA  č. 1 

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri znížení zrakovej ostrosti, s optimálnou okuliarovou korekciou

6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0

6/6 0% 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 23% 24% 25%

6/9 2% 4% 6% 8% 11% 14% 18% 21% 23% 25% 27% 30%

6/12 4% 6% 9% 11% 14% 18% 21% 24% 27% 30% 32% 35%

6/15 6% 8% 11% 15% 18% 21% 24% 27% 31% 35% 38% 40%

6/18 9% 11% 14% 18% 21% 25% 28% 32% 38% 43% 47% 50%

6/24 12% 14% 18% 21% 25% 30% 35% 41% 47% 52% 57% 60%

6/30 15% 18% 21% 24% 28% 35% 42% 49% 56% 62% 68% 70%

6/36 18% 21% 24% 27% 32% 41% 49% 58% 66% 72% 77% 80%

6/60 21% 23% 27% 31% 38% 47% 56% 66% 75% 83% 87% 90%

3/60 23% 25% 30% 35% 43% 52% 62% 72% 83% 90% 95% 95%

1/60 24% 27% 32% 38% 47% 57% 68% 77% 87% 95% 100% 100%

0 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 100%

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75%, a ak vznikla úrazom 
slepota lepšieho oka, alebo, ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedá 
75% invalidity, a ak vzniklo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25%. 

TABUĽKA  č. 2 

 Plnenie za trvalé telesné poškodenie, pri koncentrickom zúžení zorného poľa

stupeň koncentrického zúženia percentá plnenia trvalých následkov úrazu

stupeň zúženia jedného oka oboch očí 
rovnako

jedného oka, pri slepote druhého 
oka

k 60° 0% 10% 40%

k 50° 5% 25% 50%

k 40° 10% 35% 60%

k 30° 15% 45% 70%

k 20° 20% 55% 80%

k 10° 23% 75% 90%

k 5° 25% 100% 100%

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25% alebo viac, a na tomto oku nasta-
la úplná alebo praktická slepota, alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25%.

TABUĽKA  č. 3

 Plnenie za trvalé následky úrazu, pri nekoncetrickom zúžení zorného poľa

              Hemianopsia homonymná

ľavostranná 35% jednostranná temporálna 15% - 20%

pravostranná 45% jednostranná horná 5% - 20%

binasálna 10% jednostranná dolná 10% - 20%

bitemporálna 60% -70% kvantová nasálna horná 4%

horná obojstranná 10% - 15% nasálna dolná 6%

dolná obojstranná 30% -50% temporálna horná 6%

nasálna jednostranná 6% temporálna dolná 12%

Centrálny scotom jednostranný i obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.



jazva na tvári 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm

NORMÁLNA JAZVA 0% 1% 1,5% 2% 2,5%

HYPERTROFICKÁ JAZVA 0% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5%

KELOIDNÁ JAZVA 1% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5%

jazva na tvári 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm

NORMÁLNA JAZVA 3% 3,5% 4% 4,5% 5%

HYPERTROFICKÁ JAZVA 5,5% 6,5% 7,5% 8,5% 9,5%

KELOIDNÁ JAZVA 6,5% 7,5% 8,5% 9,5% 10%

* zaokrúhľovanie jaziev - matematicky (napríklad jazva dĺžky 2,5 cm = 3 cm)

* položka 019 - jazvy na viditeľnom mieste tváre - čelo, spánková oblasť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť 
brady

* likvidátor každú jazvu hodnotí samostatne (pri viacerých drobných jazvách žiada vyjadrenie posudkového lekára 
poisťovateľa)

* pri detských jazvách, kde je Správa ošetrujúceho lekára potvrdená ošetrujúcim lekárom do 3 mesiacov od dátumu 
úrazu, je likvidátor povinný z dĺžky jazvy odpočítať 0,5 cm

* poistné plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári u detí, likvidátor odškodňuje hneď pri poistnom plnení za den-
né odškodné alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu

TABUĽKA  č. 5 

Plnenie za trvalé následky úrazu - plošné jazvy na tvári alebo tele

VEK VÁHA TELA V KG POVRCH TELA V CM2 1% 5% 15% 20% 30%

novorodenec 3,5 2300 23 115 345 460 767

2 mesiace 5 2700 27 135 405 540 810

6 mesiacov 7,5 3500 35 175 525 700 1050

1 rok 10 4200 42 210 630 840 1260

2 roky 12,5 4900 49 245 735 980 1470

3 roky 14 5900 59 295 885 1180 1770

4 roky 16,5 6900 69 345 1035 1380 2070

5 rokov 18 7200 72 360 1080 1440 2160

6 rokov 20 8000 80 400 1200 1600 2400

7 rokov 23 8700 87 435 1305 1740 2610

8 rokov 26 9300 93 465 1395 1860 2790

9 rokov 29 10000 100 500 1500 2000 3000

10 rokov 32 11100 111 555 1665 2220 3330

11 rokov 36 12000 120 600 1800 2400 3600

12 rokov 39 12700 127 635 1905 2540 3810

13 rokov 45 14100 141 705 2115 2820 4230

14 rokov 50 15000 150 750 2250 3000 4500

15 rokov 55 15900 159 795 2385 3180 4770

dospelí 65 17300 173 865 2595 3460 5190

dospelí 70 18000 180 900 2700 3600 5400

dospelí 75 18700 187 935 2805 3740 5610

dospelí 80 19400 194 970 2910 3880 5820

dospelí 85 20100 201 1005 3015 4020 6030

dospelí 90 20800 208 1040 3120 4160 6240

dospelí 95 21500 215 1075 3225 4300 6450

dospelí 100 22200 222 1110 3330 4440 6660

TABUĽKA  č. 4 

Plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári

dĺžka jazvy



Príloha - Tabuľka plnenia za dobu liečenia úrazu - platná od 1. 8. 2015

% dni

HLAVA 

001 Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná 4 28

002 Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná 9 63

003 Pomliaždenie hlavy, bez otrasu mozgu 2,5 15

004 Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a podliatinami 2,5 15

005 Vykĺbenie  sánky (jednostranné a obojstranné) 2,5 15

Fisúry lebečných kostí sa považujú za úplné zlomeniny.

006 Zlomenina lebečnej spodiny, bez komplikácií 20 105

007 Zlomenina lebečnej spodiny, s komplikáciami (chron. likvorela) 34 154

008 Zlomenina - prasklina jednej z kostí lebečnej klenby, bez vpáčenia úlomkov 6 42

009 Zlomeniny - praskliny zasahujúce viaceré lebečné kosti, bez vpáčenia úlomkov 9 63

010 Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej z kostí lebečnej klenby 12 77

011 Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov 9 60

012 Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov 14 80

013 Zlomenina nosových kostí alebo nosovej priehradky, bez posunutia úlomkov 2,5 15

014 Zlomenina nosových kostí, s posunutím alebo s vtlačením úlomkov 4 28

015 Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky, s posunutím úlomkov 5 35

016 Zlomenina jarmovej kosti 9 63

017 Zlomenina jarmovo - čelustného komplexu 14 84

018 Zlomenina sánky, bez posunutia úlomkov 7 49

019 Zlomenina sánky, s posunutím úlomkov 12 77

020 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 14 84

021 Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená operačne 22 112

022 Zlomenina čeľuste, bez posunutia úlomkov 9 63

023 Zlomenina čeľuste, s posunutím úlomkov 16 91

024 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky, bez posunutia 5 35

025 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky, s posunutím úlomkov 7 49

026 Združené zlomeniny - Le Fort I. 14 84

027 Združené zlomeniny - Le Fort II. 22 112

028 Združené zlomeniny - Le Fort III. 42 182

029 Neúplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky 5 35

030 Úplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky 8 56

031 Prerušenie mimických svalov na tvári 8 56

OKO

032 Tržná rezná rana viečka, chirurgicky ošetrená 2,5 15

033 Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty 5 35

034 Zápal slzníka - preukázane po zranení, liečený konzervatívne 4 28

035 Zápal slzníka - preukázane po zranení, liečený operačne 6 40

036 Popálenie kože viečok 5 35

037 Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa 0 0

038 Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa 2,5 22

039 Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa 8 56

040 Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním (bez poranenia bielka) 0 0

041 Rana spojovky, chirurgicky ošetrená 2,5 15

042 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez komplikácií 4 28

043 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 8 56

044 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo povrchovým 
vredom rohovky

9 63



045 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, bez komplikácií 5 35

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

8 56

047 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným 
zápalom

10 70

048 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, bez komplikácií 7 49

049 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhov-
ky alebo vklinením dúhovky

10 70

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

12 77

051 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápa-
lom

14 84

052 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútrooč-
ným nemagnetickým telieskom 

12 77

053 Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútrooč-
ným magnetickým telieskom  

10 70

054 Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií 4 28

055 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím nemagnetickým telieskom v očnici 8 56

056 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím magnetickým telieskom v očnici 6 42

057 Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, bez komplikácií 4 28

058 Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, komplikované druhotným zvýšením vnútrooč-
ného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie

10 70

059 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez komplikácií 4 28

060 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované zápalom dúhovky 8 56

061 Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované poúrazovým sivým zákalom 10 70

062 Subluxácia šošovky, bez komplikácií 2,5 22

063 Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgic-
ké riešenie

8 56

064 Luxácia šošovky, bez komplikácií 5 35

065 Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické 
ošetrenie

12 77

066 Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií 14 84

067 Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujú-
ce chirurgické ošetrenie

20 105

068 Otras sietnice 2,5 15

069 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu 2,5 22

070 Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu 30 140

071 Povrchová odrenina rohovky 0 0

072 Povrchová odrenina rohovky, s následným zápalom 2,5 15

073 Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok poranenia oka 16 91

074 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmatu (jeho skríženia) 12 77

075 Zlomenina steny vedľajšej nosovej dutiny, s podkožným emfyzémom 5 35

076 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne 5 35

077 Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená operačne 7 49

078 Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 7 49

079 Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné vyňatie očí 7 49

080 Poranenie okohybného aparátu, s dočasným dvojitým videním (diplopiou) 10 70

UCHO

081 Rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondritídou 4 28

082 Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výronom 2,5 15

083 Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie 2,5 22



Ak po traumatickom prederavení bubienka dôjde k druhotnej infekcii (miestne hnisanie po vzniknutí 
choroboplodných zárodkov do otvorenej rany, alebo nákaza tetanom pri úraze), poisťovňa plní za 
čas nevyhnutného liečenia poranenia, vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, iba 
ak je celkový čas dlhší, ako čas potrebný na priznanie nároku.Čas nevyhnutného liečenia poranenia 
vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom určí poisťovňa.

084 Otras labyrintu 5 35

085 Akutrauma, barotrauma 2,5 15

ZUBY

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

6 42

087 Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie po zahryznutí)

7 49

Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti, s ohrozením vitality drene, vyžadu-
júce liečenie.

088 Strata alebo nutná extrakcia jedného alebo štyroch mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením 
zubného lôžka

2,5 15

Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych), poisťovňa neposky-
tuje plnenie.

089 Uvoľnenie fixačného aparátu jedného alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia, replantácia), s 
nutnou fixačnou dlahou

5 35

090 Zlomenina jedného zubného koreňa, s nevyhnutnou fixačnou dlahou 6 42

091 Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nevyhnutnou fixačnou dlahou 7 49

KRK

092 Pomliaždenie krku 2,5 15

093 Pomliaždenie krku, s tracheotómiou 4 28

094 Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka 14 84

095 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 22 112

096 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky 22 112

097 Poškodenie hlasiviek následkom úderu 2,5 15

098 Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pár 2,5 22

HRUDNÍK

099 Pomliaždenie pľúc 2,5 15

100 Roztrhnutie pľúc 14 84

101 Roztrhnutie bránice 22 112

102 Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa 2,5 15

103 Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky alebo laboratórne 30 140

104 Zlomenina hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov 5 35

105 Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 9 63

106 Zlomenina hrudnej kosti - neúplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne 8 56

107 Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná 5 35

108 Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky preukázané 8 56

109 Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky preukázané 12 77

110 Dislokovaná zlomenina dvoch až štyroch rebier 8 56

111 Dislokovaná zlomenina viac ako štyroch rebier 16 91

112 Dislokovaná zlomenina hrudnej kosti, liečená konzervatívne alebo operačne 18 98

113 Poúrazový pneumothorax, uzavretý 14 84

114 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 14 84

115 Poúrazový pneumothorax, otvorený alebo ventilovaný 18 98

116 Poúrazové krvácanie do hrudníka, hemotorax, fluidotorax, liečené konzervatívne, prípadne punk-
ciami

8 56

117 Poúrazové krvácanie do hrudníka, hemotorax, fluidotorax, liečené operačne 14 84



BRUCHO

118 Pomliaždenie brušnej steny, ťažkého stupňa 2,5 15

119 Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov) 5 35

120 Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená operačne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, bez ich 
poranenia

7 49

121 Poranenie pečene, liečené konzervatívne 6 42

122 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené laparoskopicky 10 70

123 Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené operačne 16 91

124 Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystectomiou 10 70

125 Poranenie sleziny, liečené konzervatívne 4 28

126 Poranenie sleziny, s následnou splenectómiou 12 77

127 Poranenie sleziny, liečené záchovnou operáciou 14 84

128 Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 22 112

129 Úrazové prederavenie žalúdka 10 70

130 Úrazové prederavenie dvanástorníka 12 77

131 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez resekcie 8 56

132 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, s resekciou 10 70

133 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, bez resekcie 10 70

134 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, s resekciou 16 91

135 Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie 8 56

136 Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciou čreva 12 77

MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE

137 Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 5 35

138 Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej odstránenie 14 84

139 Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov 5 35

140 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa 5 35

141 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa, s poúrazovým zápalom semenníka a nadse-
menníka

9 63

142 Roztrhnutie močového mechúra 14 84

143 Roztrhnutie močovej rúry 14 84

CHRBTOVÁ KOSŤ

Viď aj „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.600, pol.601)

144 Vykĺbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 182

145 Vykĺbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 182

146 Vykĺbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 182

147 Vykĺbenie driekovej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 182

148 Vykĺbenie kostrče, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 7 49

149 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný CT vyšetrením) 30 140

Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subpe-
riostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre 
neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa ako 50 % 
plnenia za úplnú zlomeninu.

150 Zlomenina tŕňovitého výbežku 5 35

151 Zlomenina jedného bočného výbežku 7 49

152 Zlomenina viacerých bočných výbežkov 9 63

153 Zlomenina kĺbového výbežku 8 56

154 Zlomenina oblúka 14 84

155 Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) 42 182

156 Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela najviac o jednu tretinu

20 105



157 Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela o viac než o jednu tretinu, liečená konzervatívne

40 175

158 Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti 
tela o viac než o jednu tretinu, liečená operačne

50 210

159 Roztrieštené zlomeniny tiel krčných stavcov 80 315

160 Roztrieštené zlomeniny tiel hrudných stavcov 60 245

161 Roztrieštené zlomeniny tiel driekových stavcov 70 280

162 Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií 
(preukázané CT vyšetrením)

30 140

163 Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím 
miešnych koreňov (preukázané CT vyšetrením) 

42 182

Za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa pol.156, 157, 158, 159, 160, 161 sa 
zvyšuje pevné percentuálne hodnotenie o 25 % (ČNL) a maximálny počet dní o 25 % (DO). 

164 Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej zlomeniny stavca 0 0

165 Spondylolistéza 0 0

PANVA

166 Pomliaždenie panvy 2,5 15

167 Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe 5 35

168 Vytknutie krížovobedrové 38 168

169 Odtrhnutie predného, horného alebo dolného bedrového tŕňa 7 49

170 Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 7 49

171 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, bez posunutia 9 63

172 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, s posunutím 16 91

173 Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia 9 63

174 Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím 16 91

175 Zlomenina krížovej kosti 9 63

176 Zlomenina kostrče 7 49

177 Obojstranná zlomenina lonových kostí, alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony 42 182

178 Zlomenina lonovej a bedrovej kosti 42 182

179 Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou 42 182

180 Rozstup lonovej spony 24 119

181 Rozstup lonovej spony, s posunutím,  liečené operačne 30 140

182 Zlomenina acetabula, konzervatívne liečená 16 91

183 Zlomenina acetabula, operačne liečená (jednoduchá zlomenina napr. zadná hrana acetabula) 30 140

184 Trieštivá zlomenina dna acetabula, s centrálnou luxáciou stehnovej kosti, prípadne so subluxáciou, 
liečená repozíciou, extenziou alebo operačne

32 147

HORNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažšieho stupňa

Viď  „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.602 - pol.607)

Poranenie svalov a šliach

Viď  „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.608 - pol.627)

Podvrtnutie

Viď  „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.628 - pol.635)

Vykĺbenie 

Viď  „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.636 - pol.651)

Zlomeniny

Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subpe-
riostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre 
neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa ako 50 % 
plnenia za úplnú zlomeninu. 

185 Zlomenina tela lopatky 7 49



186 Zlomenina krčka lopatky 8 56

187 Zlomenina nadplecka lopatky 7 49

188 Zlomenina zobáka lopatky 6 42

189 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná alebo neúplná 5 35

190 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná s posunutím úlomkov 7 49

191 Zlomenina kľúčnej kosti, operovaná 8 56

192 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka, bez posunutia 5 35

193 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka, s posunutím 7 49

194 Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti 8 56

195 Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy 14 84

196 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia 8 56

197 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklinená 8 56

198 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov 12 77

199 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operovaná 18 98

200 Zlomenina krčka ramennej kosti - epiphyseolýza 7 49

201 Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná 7 49

202 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 10 70

203 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 16 91

204 Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo operovaná 22 112

205 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná 8 56

206 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov 9 63

207 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov 10 70

208 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená alebo operovaná 16 91

209 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická, interkondylic-
ká, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), bez posunutia úlomkov

10 70

210 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondy-
lická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), s posunutím úlomkov

14 84

211 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondy-
lická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), otvorená alebo operovaná

22 112

212 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov 6 42

213 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny 10 70

214 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do kĺbu 16 91

215 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov 6 42

216 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov 14 84

217 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, operovaná 16 91

218 Zlomenina háka lakťovej kosti, liečená konzervatívne 6 42

219 Zlomenina háka lakťovej kosti, liečená operačne 14 84

220 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti 8 56

221 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená operačne 9 63

222 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená konzervatívne 8 56

223 Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená operačne 14 84

224 Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná 8 56

225 Zlomenina tela lakťovej kosti, bez posunutia úlomkov 10 70

226 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 84

227 Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo operovaná 20 105

228 Zlomenina tela vretennej kosti, neúplná 8 56

229 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 10 70

230 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 14 84

231 Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo operovaná 20 105

232 Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná 8 56



233 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez posunutia úlomkov 14 84

234 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s posunutím úlomkov 26 126

235 Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo operovaná 36 161

236 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená konzervatívne 30 126

237 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená operačne 36 161

238 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), neúplná

6 42

239 Zlomenina dolného konca vretennej kosti - subperiostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim je 
repozícia samozrejmá)

8 56

240 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), úplná, bez posunutia úlomkov

10 70

241 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), úplná, s posunutím úlomkov

14 84

242 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s 
odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), otvorená alebo operovaná

18 98

243 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) 6 42

244 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza), s posunutím úlomkov 14 84

245 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku lakťovej kosti 5 35

246 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku vretennej kosti, bez posunutia úlomkov 8 56

247 Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti, s posunutím úlomkov 14 84

248 Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná 10 70

249 Zlomenina člnkovitej kosti, úplná 16 91

250 Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne 26 126

251 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 36 161

252 Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná 4 28

253 Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná 8 56

254 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 10 70

255 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená konzervatívne 8 56

256 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená operačne 10 70

257 Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná 4 28

258 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 5 35

259 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 6 42

260 Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo operovaná 9 63

261 Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná 5 35

262 Zlomenina viacerých záprstných kostí, bez posunutia úlomkov 7 49

263 Zlomenina viacerých záprstných kostí, s posunutím úlomkov 8 56

264 Zlomenina viacerých záprstných kostí, liečená operačne alebo otvorená 10 70

265 Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná, bez posunutia úlomkov (vrátane nechtovej 
drsnatiny)

4 28

266 Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná, bez posunutia úlomkov 6 42

267 Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posunutím úlomkov 8 56

268 Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená 9 63

269 Zlomenina jedného článku jedného prsta, operovaná 10 70

270 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, neúplné, bez posunutia úlomkov 7 49

271 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, bez posunutia úlomkov 9 63

272 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, s posunutím úlomkov 10 70

273 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo operované 12 77

274 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, neúplné, bez posunutia úlomkov 8 56

275 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, úplné, bez posunutia úlomkov 9 63

276 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, s posunutím úlomkov 10 70

277 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, otvorené alebo operované 12 77



Amputácie

278 Amputácia ramena 40 175

279 Amputácia ramena - replantácia 76 301

280 Amputácia obidvoch predlaktí 40 175

281 Amputácia jedného predlaktia 30 140

282 Amputácia predlaktia - replantácia 76 301

283 Amputácia obidvoch rúk 30 140

284 Amputácia ruky 22 112

285 Amputácia ruky - replantácia 76 301

286 Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí 22 112

287 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 16 91

288 Amputácia troch prstov alebo ich častí 14 84

289 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 10 70

290 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 8 56

291 Amputácia palca alebo jeho častí 10 70

292 Amputácia viac ako piatich prstov na rukách 24 119

293 Amputácia jedného alebo dvoch prstov - replantácia 30 140

294 Amputácia troch a viacerých prstov - replantácia 38 168

DOLNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažšieho stupňa

Viď  „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.652 - pol. 658)

Poranenie svalov a šliach

Viď  „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.659 - pol.667)

Podvrtnutie

Viď  „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.668 - pol.674)

Poranenie kĺbových väzov

Viď  „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.675 - pol.685)

Vykĺbenie

Nevyhnutná repozícia pri lekárskom ošetrení.

295 Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), liečené konzervatívne 10 70

296 Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), otvorené alebo liečené operačne 18 98

297 Vykĺbenie kolenného jabĺčka, liečené konzervatívne 7 49

298 Vykĺbenie kolenného jabĺčka, otvorené alebo liečené operačne 10 70

299 Vykĺbenie predkolenia, liečené konzervatívne 22 112

300 Vykĺbenie predkolenia, otvorené alebo liečené operačne 26 126

301 Vykĺbenie členkovej kosti, liečené konzervatívne 10 70

302 Vykĺbenie členkovej kosti, otvorené alebo liečené operačne 14 84

303 Vykĺbenie pod členkovou kosťou, liečené konzervatívne 10 70

304 Vykĺbenie pod členkovou kosťou, otvorené alebo liečené operačne 14 84

305 Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, liečené konzervatívne 10 70

306 Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, otvorené alebo liečené operačne 14 84

307 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých), liečené konzervatívne 8 56

308 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých), otvorené alebo liečené operačne 10 70

309 Vykĺbenie základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 28

310 Vykĺbenie základných kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca 2,5 15

311 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 22

312 Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca 2,5 15

Zlomeniny



Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subpe-
riostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre 
neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa ako 50 % 
plnenia za úplnú zlomeninu. 

313 Zlomenina krčka stehnovej kosti, zaklínená 22 112

314 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, liečená konzervatívne 62 252

315 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená, liečená operačne 50 210

316 Zlomenina krčka stehnovej kosti, komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endoprotézou 100 365

317 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s nepatrným posunutím úlomkov 22 112

318 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s výrazným posunutím úlomkov 42 182

319 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s nekrózou 100 365

320 Zlomenina veľkého chochola 14 84

321 Zlomenina malého chochola 10 70

322 Zlomenina pertrochanterická, neúplná alebo úplná, bez posunutia 22 112

323 Zlomenina pertrochanterická, úplná, s posunutím, liečená konzervatívne 24 119

324 Zlomenina pertrochanterická, liečená operačne 42 182

325 Zlomenina subtrochanterická, neúplná 24 119

326 Zlomenina subtrochanterická, úplná, bez posunutia úlomkov 42 182

327 Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 50 210

328 Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne 42 182

329 Zlomenina subtrochanterická, otvorená 62 252

330 Zlomenina tela stehnovej kosti, neúplná 24 119

331 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 42 182

332 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 50 210

333 Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne 42 182

334 Zlomenina tela stehnovej kosti, otvorená 62 252

335 Traumatické odlúčenie, zlomenina kĺbovej chrupavky v kolennom kĺbe /osteochondritis dissecans 
traumatica/, (potvrdená ASK)

7 49

336 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, neúplná 30 140

337 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov 42 182

338 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 50 210

339 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, otvorená alebo liečená operačne 62 252

340 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov 50 210

341 Odlomenie kondylu stehnovej kosti, liečené konzervatívne 14 84

342 Odlomenie kondylu stehnovej kosti, liečené operačne 22 112

343 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), bez posunutia 
úlomkov

30 140

344 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), s posunutím, 
liečená konzervatívne

42 182

345 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), otvorená, 
liečená operačne

62 252

346 Zlomenina jabĺčka, bez posunutia úlomkov 10 70

347 Zlomenina jabĺčka, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 18 98

348 Zlomenina jabĺčka, otvorená alebo liečená operačne 22 112

349 Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly, liečená konzervatívne 22 112

350 Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly, liečená operačne 30 140

351 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov, úplné a 
neúplné

22 112

352 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu, s posunutím úlomkov 30 140

353 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov, bez posunutia úlomkov 30 140



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

42 182

355 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené konzervatívne 10 70

356 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené operačne 14 84

357 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), neúplná 4 28

358 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná 9 63

359 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná, s posunutím úlomkov 10 70

360 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, neúplná 22 112

361 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, úplná, bez posunutia úlomkov 30 140

362 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, úplná, s posunutím úlomkov 42 182

363 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, otvorená alebo operovaná 62 252

364 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tíbie a fibuly, liečená konzervatívne 14 84

365 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tíbie a fibuly, liečená operačne 40 175

366 Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná 6 42

367 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunutia úlomkov 8 56

368 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím úlomkov 10 70

369 Zlomenina vonkajšieho členka, operovaná alebo otvorená 14 84

370 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne 22 112

371 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka, liečená operačne 24 119

372 Zlomenina vnútorného členka, neúplná 8 56

373 Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne 10 70

374 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 14 84

375 Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 18 98

376 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne 22 112

377 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne 24 119

378 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice, neúplná 8 56

379 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov 10 70

380 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov 14 84

381 Zlomenina obidvoch členkov, neúplná 10 70

382 Zlomenina obidvoch členkov, úplná, bez posunutia úlomkov 14 84

383 Zlomenina obidvoch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 22 112

384 Zlomenina obidvoch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 24 119

385 Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne 22 112

386 Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne 24 119

387 Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov 18 98

388 Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená konzervatívne

26 126

389 Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, 
liečená operačne

34 154

390 Trimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov 22 112

391 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 26 126

392 Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 34 154

393 Trimaleolárna zlomenina, so subluxáciou členkovej kosti 34 154

394 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, neúplné 8 56

395 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, bez posunutia úlomkov 10 70

396 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené konzervatívne 14 84

397 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené operačne 18 98

398 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou vnútorného členka, liečená konzervatívne 30 140

399 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou 
vnútorného členka, liečená operačne

36 161



400 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou 
vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne

36 161

401 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou 
vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená operačne

42 182

402 Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly (zlomenina pylonu) 42 182

403 Zlomenina pätovej kosti (alebo hrboľa  a výbežkov pätovej kosti), bez postihnutia tela pätovej kosti 8 56

404 Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) 22 112

405 Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky (Böhlerovho uhla) 42 182

406 Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov 22 112

407 Zlomenina členkovej kosti, s posunutín úlomkov 42 182

408 Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nekrózou 100 365

409 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 5 35

410 Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia 10 70

411 Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím 14 84

412 Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia 10 70

413 Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná 30 140

414 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 100 365

415 Zlomenina jednej klinovitej kosti, bez posunutia 10 70

416 Zlomenina jednej klinovitej kosti, s posunutím 14 84

417 Zlomenina viacerých klinovitých kostí, bez posunutia 14 84

418 Zlomenina viacerých klinovitých kostí, s posunutím 22 112

419 Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti 10 70

420 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, bez posunutia 7 49

421 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, s posunutím 10 70

422 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, 
bez posunutia

5 35

423 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, s posunutím 8 56

424 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, bez posunutia 8 56

425 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, s posunutím 10 70

Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod pol.420 až 425 sa ocenenie zvyšu-
je o 30 %.

426 Odlomenie časti článku palca 4 28

427 Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia úlomkov 5 35

428 Úplná zlomenina článku palca, s posunutím úlomkov 7 49

429 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 5 35

Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod pol.426 až 429 sa ocenenie zvyšu-
je o 30 %.

430 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, neúplná 2,5 22

431 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, úplná (bez posunutia alebo s posunutím úlom-
kov)

4 28

432 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, otvorená alebo operovaná 5 35

433 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta 6 42

434 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo opero-
vané

10 70

Amputácie

435 Exartikulácia bedrového kĺbu 66 266

436 Amputácia stehna 56 231

437 Amputácia obidvoch predkolení 92 350

438 Amputácia predkolenia 50 210

439 Amputácia obidvoch nôh 50 210

440 Amputácia nohy 42 182



441 Amputácia palca nohy alebo jeho častí 8 56

442 Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo jeho častí 5 35

443 Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov nohy 10 70

PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY

444 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) 4 28

445 Otras mozgu stredného stupňa (druhého) 9 63

446 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 22 112

Diagnóza otrasu mozgu (pol.444 až 446) a vyjadrenie stupňa, musia byť overené neurologickým 
alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri stred-
ných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.

447 Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neurológ, potvrdené EEG alebo CT vyšetrením) 30 140

448 Krvácanie do mozgu - subarachnoidálne 16 91

449 Krvácanie do mozgu - intraparenchýmové, ľahkého stupňa (podľa CT) 40 175

450 Krvácanie do mozgu - intraparenchýmové, mnohopočetné, ťažkého stupňa (podľa CT) 80 315

451 Krvácanie do mozgového kmeňa 100 365

452 Krvácanie do mozgu - vnútrokomorové 100 365

453 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - akútny subdurálny hematóm 40 175

454 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - chronický subdurálny hematóm 16 91

455 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - subdurálne subakútna alebo subchronická 
kolekcia

100 365

456 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - epidurálny hematóm (včasný operačný zásah 
- vypustenie hematómu)

18 98

457 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - epidurálny hematóm (s prejavmi obojstranné-
ho ochrnutia končatín, komatóznym stavom)

100 365

K diagnózam podľa pol.453 až 457 musí byť doložené vyšetrenie CT, s pozitívnou lumbálnou 
punkciou alebo peroperačne

458 Otras miechy 9 63

459 Pomliaždenie miechy 36 161

460 Poranenie  miechy s prejavmi kvadruplégie 100 365

461 Poranenie  miechy s prejavmi kvadruparézy 92 350

462 Poranenie  miechy s prejavmi paraplégie 96 357

463 Poranenie  miechy s prejavmi paraparézy 50 210

464 Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou obrnou 5 35

465 Poranenie periférneho nervu, s prerušením vodivých vlákien 20 105

466 Prerušenie periférneho nervu ramenného nervového zväzku, resp. stehnového nervu 58 238

467 Prerušenie periférneho nervu v oblasti lakťa a predlaktia, resp. v oblasti predkolenia 30 140

468 Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia 14 84

OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ

 Rany

469 Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou liečenia 14 dní a menej (v zmysle platných poist-
ných podmienok) 

0 0

470 Rana chirurgicky ošetrená s nevyhnutnou dobou liečenia v zmysle platných poistných podmienok 2,5 15

471 Rana, ktorá svojim charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie 0 0

Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehy, prípadne iný spôsob chirurgic-
kého ošetrenia, nahradzujúci  šitie rany. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené. Výnimku 
možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhší čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa 
primárne chirurgické ošetrenie.



Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobe-
nej úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia pora-
nenia, vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, iba ak je celkový čas dlhší, ako čas 
potrebný na priznanie nároku. Čas nevyhnutného liečenia poranenia vrátane hnisania rany alebo 
vrátane nákazy tetanom určí poisťovňa. Stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje.

472 Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou väčšou než 1 cm2 alebo strhnutie nechta 2,5 15

473 Prerezanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti ramena, stehna (s nutným šitím) 20 105

474 Prerezanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti predlaktia, predkolenia 10 70

475 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 2,5 15

476 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky), chirurgicky neodstránené 2,5 15

477 Hryzné rany s vakcináciou 2,5 15

Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom

Nevyhnutná hospitalizácia.

478 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké 2,5 15

479 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné 5 35

480 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké 7 49

Úpal 

S výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu. Nevyhnutná hospitalizácia.

481 Úpal - ľahké prípady 0 0

482 Úpal - stredné prípady 2,5 15

483 Úpal - ťažké prípady 4 28

Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny

S výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu.

484 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - prvého stupňa 0 0

485 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm2 0 0

486 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm2 do 10 
cm2

2,5 15

487 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 10 cm2 do 5 
% povrchu tela

5 35

488 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu 
tela

8 56

489 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu 
tela

10 70

490 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu 
tela

14 84

491 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu 
tela

26 126

492 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu 
tela

42 182

493 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 60 % povrchu 
tela

64 259

494 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu väčšieho než 60 
% povrchu tela

80 315

495 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2

2,5 15

496 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rosahu od 5 cm2 do 10 cm2

7 49

497 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rosahu do 5 % povrchu tela

12 77

498 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela

18 98

499 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela

26 126



500 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela

34 154

501 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela 

42 182

502 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela

68 273

503 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rozsahu do 50 % povrchu tela

80 315

504 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnos-
ťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom ako 50 % povrchu tela

100 365

Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov

V prípade stredne ťažkých a ťažkých prípadov - nevyhnutná hospitalizácia.

505 Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov - ľahké prípady 2,5 15

506 Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov - stredne ťažké 5 35

507 Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov - ťažké 8 56

Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie.

Uštipnutie hadom a hmyzom

508 Uštipnutie hadom 2,5 15

509 Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom 2,5 15

510 Uštipnutie hmyzom, s následnou flegmónou 4 28

Šok

511 Šok - ľahký 0 0

512 Šok - stredný 0 0

513 Šok - ťažký 0 0

VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

CHRBTOVÁ  KOSŤ

600 Pomliaždenie ťažkého stupňa krčnej, hrudnej, driekovej alebo krížovej chrbtice a kostrče (s hemató-
mom)

2,5 17

601 Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice (s priamym následkom poúrazového poškode-
nia kĺbového púzdra, ligamentovej sústavy alebo paravertebrálneho svalstva) 

4 22

HORNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažkého stupňa

Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.*

602 Pomliaždenie ťažkého stupňa - ramena (RTG alebo USG alebo MRI)* 2,5 15

603 Pomliaždenie ťažkého stupňa - predlaktia (RTG alebo USG alebo MRI)* 2,5 15

604 Pomliaždenie ťažkého stupňa - ruky (RTG alebo USG alebo MRI)* 2,5 15

605 Pomliaždenie ťažkého stupňa - jedného alebo viacerých prstov, chirurgicky ošetrené 2,5 15

606 Pomliaždenie ťažkého stupňa - kĺbu hornej končatiny (RTG alebo USG alebo MRI alebo ASK)* 2,5 15

607 Pomliaždenie ťažkého stupňa - ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym násled-
kom úrazu

2,5 15

*V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poistných 
podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %.

Poranenia svalov a šliach

Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.*

608 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 4 25

609 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko 
prstov

7 45

610 Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 10 65

611 Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov 16 90

612 Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 9 60

613 Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov 16 90



614 Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta 10 65

615 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 16 90

616 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 16 90

617 Natrhnutie nadhrebeňového svalu 4 25

618 Poranenie rotatorovej manžety s vylúčením mikrotráum (USG alebo MRI alebo ASK)*, liečené kon-
zervatívne

6 40

619 Poranenie rotatorovej manžety s vylúčením mikrotraum (USG alebo MRI alebo ASK)*, liečené ope-
račne

8 50

620 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené konzervatívne 8 50

621 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené operačne 10 65

622 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené konzervatívne 6 40

623 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené operačne 10 65

624 Natrhnutie iného svalu (USG)*, liečené konzervatívne 5 30

625 Natrhnutie iného svalu alebo väzu, liečené operačne 6 40

626 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (USG)*, liečené konzervatívne 8 50

627 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne 10 65

*V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poistných
podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %.

Podvrtnutie

Nevyhnutná pevná fixácia pri lekárskom ošetrení.

Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.*

628 Podvrtnutie - skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou (RTG alebo USG)* 2,5 17

629 Podvrtnutie - skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou (RTG alebo USG)*  2,5 17

630 Podvrtnutie - ramenného kĺbu (RTG alebo USG)* 2,5 17

631 Podvrtnutie - ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym následkom úrazu (RTG 
alebo USG alebo MRI)* 

2,5 17

632 Podvrtnutie - lakťového kĺbu (RTG alebo USG)* 2,5 17

633 Podvrtnutie - zápästia (RTG alebo USG)* 2,5 17

634 Podvrtnutie - základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov 
(RTG)*

2,5 17

635 Podvrtnutie - základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky troch alebo viacerých prstov 
(RTG)*

2,5 17

*V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poistných
podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %.

Vykĺbenie

Nevyhnutná repozícia pri lekárskom ošetrení s výnimkou pol. 638.

Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.*

636 Vykĺbenie - kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou (RTG alebo USG alebo MRI)*, liečené 
konzervatívne

4 25

637 Vykĺbenie - kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, liečené operačne 8 50

638 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, bez repozície (RTG alebo USG alebo MRI)*, liečené konzer-
vatívne 

7 30

639 Vykĺbenie - kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, liečené operačne 10 65

640 Vykĺbenie - ramennej kosti (RTG alebo USG alebo MRI alebo ASK)*, liečené konzervatívne 7 45

641 Vykĺbenie - ramennej kosti (ramena) , bez stabilizácie (ASK*), liečené konzervatívne 7 45

642 Vykĺbenie - ramennej kosti (ramena), so stabilizáciou (ASK)*, liečené konzervatívne 9 60

643 Vykĺbenie - ramennej kosti (ramena), liečené operačne 9 60

644 Vykĺbenie - predlaktia (lakťa), liečené konzervatívne 7 45

645 Vykĺbenie - predlaktia (lakťa), liečené operačne 10 65

646 Vykĺbenie - zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), liečené konzervatívne 14 80

647 Vykĺbenie - zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), liečené operačne 22 110



648 Vykĺbenie - jednej záprstnej kosti 5 30

649 Vykĺbenie - niekoľkých záprstných kostí 6 40

650 Vykĺbenie - základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste 6 40

651 Vykĺbenie - základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch 8 50

*V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poistných
podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %.

DOLNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažkého stupňa

Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.*

652 Pomliaždenie ťažkého stupňa - bedrového kĺbu (RTG alebo USG alebo MRI)* 2,5 15

653 Pomliaždenie ťažkého stupňa - kolenného kĺbu (RTG alebo USG alebo MRI)* 2,5 15

654 Pomliaždenie ťažkého stupňa - členkového kĺbu (RTG alebo USG alebo MRI)* 2,5 15

655 Pomliaždenie ťažkého stupňa - stehna (RTG)* 2,5 15

656 Pomliaždenie ťažkého stupňa - predkolenia (RTG)*  2,5 15

657 Pomliaždenie ťažkého stupňa - nohy (RTG)* 2,5 15

658 Pomliaždenie ťažkého stupňa - jedného alebo viacerých prstov nohy, s náplasťovou imobilizáciou 
(RTG)* 

2,5 15

*V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poistných
podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %.

Poranenie svalov a šliach

Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.*

659 Natrhnutie väčšieho svalu 5 30

660 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené konzervatívne 8 50

661 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené operačne 10 65

662 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené konzervatívne 2,5 15

663 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne 5 30

664 Natrhnutie Achillovej šlachy (USG)* 8 50

665 Úplné pretrhnutie Achillovej šlachy (USG)*, liečené konzervatívne 10 65

666 Úplné pretrhnutie Achillovej šlachy (USG)*, liečené operačne - miniinvazívne (perkutánna operácia) 14 80

667 Úplné pretrhnutie Achillovej šlachy (USG)*, liečené operačne 16 90

*V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poistných
podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %.

Podvrtnutie 

Nevyhnutná pevná fixácia pri lekárskom ošetrení.

668 Podvrtnutie - bedrového kĺbu so zachovanou stabilitou kĺbu 2,5 17

669 Podvrtnutie - kolenného kĺbu 2,5 17

670 Podvrtnutie - členkového kĺbu 2,5 17

671 Podvrtnutie - Chopartovho kĺbu 2,5 17

672 Podvrtnutie - Lisfrancovho kĺbu 2,5 17

673 Podvrtnutie - základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy 2,5 17

674 Podvrtnutie - jedného alebo viacerých prstov nohy 2,5 17

Poranenie kĺbových väzov

Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.*

675 Distenzia kĺbového väzu s fixáciou (bandáž, elastik) 2,5 17

676 Distenzia kĺbového väzu s pevnou fixáciou  (sádra; rigidná -neohybná, pevná; ortéza) 5 30

677 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu (RTG alebo MRI)* 7 45

678 Natrhnutie skríženého kolenného väzu (RTG, MRI alebo ASK)* 9 60

679 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu (RTG alebo MRI)* 10 65

680 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu (MRI alebo ASK)* 16 90



681 Natrhnutie vnútroného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu - deltového alebo 
kalkaneofibulárneho (RTG - stress alebo USG alebo MRI)*

5 30

682 Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (RTG-stress alebo 
USG alebo MRI)* 

8 50

683 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené konzervatívne 7 45

684 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené operačne (artroskopia) 10 65

685 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené operačne (artrotómia) 12 70

*V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poistných
podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %.
Poistenie denného odškodného:
Ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako čas nevyhnutného liečenia podľa tejto oceňo-
vacej tabuľky, poisťovňa vyplatí poistné plnenie zodpovedajúce času nevyhnutného liečenia podľa
tejto oceňovacej tabuľky.
V prípade VYBRANÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU uvedených v tejto oceňovacej tabuľke vyplatí poisťov-
ňa poistné plnenie za denné odškodné maximálne vo výške 20 € za deň nevyhnutného liečenia.

Príloha - Tabuľka pre stanovenie zníženia denného odškodného podľa povolania alebo zamestnania poisteného – platná 
od 1. 1. 2015

ROZDELENIE ZAMESTNANIA PODĽA POVAHY PRACOVNEJ NÁPLNE

Por. č. Povolanie
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci (vedci a odborníci vo fyzikálnych a v príbuzných vedách, architekti 

a technickí inžinieri (tvoriví zamestnanci), vedci, odborníci v biologických, lekárskych a príbuzných odboroch, 
odborní pedagogickí zamestnanci, ostatní vedci a odborne duševne pracujúci)

3. Odborní zdravotnícki a veterinárni zamestnanci
4 Odborní pedagogickí zamestnanci
5. Vedci a odborne duševne pracujúci v oblasti podnikania a príbuzných odboroch, v právnej oblasti, archivári,  kni-

hovníci, odborní zamestnanci v spoločenských vedách, odborní zamestnanci cirkevných a náboženských inštitúcií

6. Umeleckí zamestnanci, novinári a redaktori
7. Technici vo fyzikálnych, technických a príbuzných odboroch, technickí zamestnanci v oblasti biológie, zdravot-

níctva a poľnohospodárstva

8. Sprostredkovatelia obchodných a finančných transakcií, zástupcovia, obchodní agenti, prepravní, zamestnanci 
úradov a zamestnanci v príbuzných odboroch 

9. Administratívni zamestnanci
10. Colní zamestnanci
11. Daňoví zamestnanci
12. Sociálni pracovníci
13. Obsluhujúci zamestnanci pri doprave a cestovaní, sprievodcovia
14. Prevádzkoví zamestnanci v oblasti stravovania a zamestnanci v príbuzných odboroch
15. Opatrovníci a pomocní ošetrovatelia
16. Zamestnanci zabezpečujúci osobné služby (kaderníci, holiči, kozmetici, maskéri, manikéri a pedikéri)
17. Zamestnanci ochrany a bezpečnosti
18. Predavači, manekýni a predvádzači tovaru
19. Kvalifikovaní a pomocní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a príbuzných odboroch (záhradníci a pe-

stovatelia, chovatelia hospodárskych zvierat, hydiny, včiel,  zvierat v ZOO, robotníci v lesníctve, v rybárstve a 
poľovníctve)

20. Robotníci pri ťažbe surovín, stavební robotníci a zamestnanci príbuzných odborov
21. Strojárenskí robotníci a robotníci pracujúci v kovovýrobe
22. Výrobcovia a opravári presných prístrojov, umeleckí remeselníci, polygrafi a zamestnanci príbuzných odborov
23. Robotníci pri spracovaní a výrobe potravinárskych výrobkov
24. Robotníci pri spracovaní dreva, truhlári
25. Robotníci pri výrobe textilných odevov a výrobkov z kože
26. Spracovatelia kože, kožušín a obuvníci
27. Obsluha strojov a zariadení
28. Poistenci nezaradení do skupiny 1 – 27, predovšetkým ženy na materskej dovolenke a v domácnosti, študenti



MAXIMÁLNE ZNÍŽENIE DENNÉHO ODŠKODNÉHO

Por. číslo 
povolania

zrak sluch chrup Jazyk hlas lebka vnútorné 
orgány

chrbtica,
hrudný kôš

horné 
končatiny

dolné 
končatiny

nervová 
sústava 
a miecha

1. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 50% 50% 0%
2. 0% 0% 50% 30% 10% 0% 0% 30% 50% 50% 0%
3. 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0%
4. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 30% 30% 0%
5. 0% 0% 50% 20% 0% 0% 0% 30% 50% 50% 0%
6. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 30% 0%
7. 0% 0% 50% 30% 30% 0% 0% 0% 30% 20% 0%
8. 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 20% 30% 30% 0%
9. 0% 0% 50% 30% 30% 0% 0% 30% 0% 50% 0%

10. 0% 0% 50% 0% 30% 0% 0% 0% 10% 10% 0%
11. 0% 0% 50% 20% 30% 0% 0% 0% 30% 30% 0%
12. 0% 0% 50% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 0%
13. 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14. 0% 0% 50% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15. 0% 0% 50% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16. 0% 0% 50% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
17. 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
18. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19. 0% 20% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20. 0% 20% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21. 0% 20% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
22. 0% 20% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23. 0% 20% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24. 0% 20% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25. 0% 20% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
26. 0% 20% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
27. 0% 20% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
28. 0% 0% 50% 30% 30% 0% 0% 30% 50% 50% 0%

Poznámka:
K zníženiu denného odškodného sa môže pristúpiť len po stabilizovaní zdravotného stavu spôsobeného úrazom, v 
priebehu doliečovania vo forme napr. ambulantnej rehabilitácie, individuálneho cvičenia a pod. Ide teda o to poúrazové 
obdobie, keď by klient už mohol dochádzať do svojho zamestnania, ktoré by svojou pracovnou náplňou (viď rozdelenie 
zamestaní podľa povahy pracovnej náplne) nemalo narušiť ani zhoršiť priebeh doliečenia.


