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560 0 - 5

561 6 - 15

562 16 - 25

563 5 - 20

564 20 - 100

565 0 - 0

566 0 - 5

567 6 - 10

568 11 - 15

569 0 - 10

570 11 - 30

571 0 - 15

572 0 - 10

573 11 - 20

574 21 - 35

575 0 - 30

990 40 - 40

991 20 - 20

992 10 - 10

993 100 - 100

994 40 - 40

995 20 - 20

996 15 - 15

576 0 - 0

577 0 - 10

578 0 - 20

579 25 - 25

960 8 - 8

580 0 - 10

581 5 - 5

582 0 - 10

583 0 - 10

584 0 - 0

585 5 - 5

586 15 - 15

587 18 - 18

588 25 - 25

589 15 - 15

590 0 - 25

Strata hrotu nosa 

Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní  alebo popálení 

OČI ALEBO ZRAK * 
Poznámka: 
Pri úplnej state zraku nemôže hodnotenie celkových TN činiť na jednom oku viac ako 35%, na druhom oku viac ako 65% (ktorú utrpel poistený v dobe trvania 
poistenia, v prípade, že poistený trpel pred úrazona slepotou na druhé oko) a na oboch očiach viac ako 100%.

Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2

Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu menšia ako 3 cm2

Odstránenie dolnej čeluste 

Čiastočné odstránenie dolnej čeluste alebo celého zdvíhača alebo polovice čelustnej kosti 

Úplné ochrnutie cirkumfl exového nervu vpravo 

Poznámka:
Ak je horšie, stanoví sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočíta sa 10% na obtiaže z nosenia afakickej korekcie. 

Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej  šošovky 

Strata šošovky oboch očí - vč. poruchy akomodácie,  ak zraková ostrosť s afakciou nie je horšia než 6/12 

Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa 

Perforácia nosovej priehradky 

Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších  nosových dutín 

Strata čuchu -podľa rozsahu 

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

Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie - pri znášanlivosti kontaktnej šošovky menej než 4 
hodiny denne 

Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie - pri znášanlivosti kontaktnej šošovky aspoň 4 
hodiny denne 

Následky očných zranení, ktoré mali za následok  zníženie zrakovej ostrosti sa hodnotia podľa pomocnej 
tabuľku č. 1 

Neurčené 

Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo nosovej prekážky, s funkčne významnou poruchou priechodností 

Strata celého nosa, bez porúch dýchania 

Strata celého nosa, s poruchou dýchania 

Ľahké objektívne príznaky alebo lekár. pozorovaním zistené subjektívnych ťažkosti bez objektívneho nálezu 
po ťažkých zraneniach hlavy podľa stupňa 
Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa 

Úplné ochrnutie cirkumfl exového nervu vľavo 

Traumatické poškodenie trojklaného nervu -podľa stupňa 

Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - ľahkého stupňa 

Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - stredného 
stupňa 
Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - ťažkého 
stupňa 

Oceňovacia tabu ľka B 
Trvalé následky úrazu

Oceňovacia tabuľka B je majetkom spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s.,  a slúži ako pracovná pomôcka pri posudzovaní poistných udalostí likvidátormi a posudkovými lekármi v 
zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s.. Položky pre jednotlivé diagnózy priraďuje likvidátor a posudkový lekár poisťovne na základe svojich odborných 
znalostí, skúseností s vybavovaním poistných udalostí a nadobudnutými znalosťami z medicínskeho prostredia. Generali Poisťovňa, a.s., má právo túto tabuľku jednostranne 
meniť.

Položka 
Percentuálne plnenie

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

Názov 

Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm2

Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm2

Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm2

Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym  
pozorovaním 
Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym 
pozorovaním - ľahkého stupňa 
Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym 
pozorovaním - stredného stupňa 
Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym 
pozorovaním - ťažkého stupňa 
Traumatická porucha tvárového nervu - ľahkého stupňa 

Traumatická porucha tvárového nervu - ťažkého stupňa 

Mokvavá fistula po poranení spodiny lebečnej - likvororea 

Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu minimálne 6 cm2
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(v %)

-
do

(v %)
591 0 - 0

592 0 - 0

593 5 - 5

594 10 - 10

595 5 - 5

596 10 - 10

597 0 - 5

598 5 - 5

599 0 - 5

600 6 - 8

601 0 - 10

602 11 - 15

603 0 - 25

604 26 - 60

961 10 - 10

962 40 - 40

605 10 - 10

606 15 - 15

607 0 - 5

608 10 - 10

609 20 - 20

610 0 - 10

611 0 - 2

612 2 - 5

613 6 - 12

614 0 - 10

615 11 - 20

616 21 - 30

617 15 - 15

618 25 - 25

619 60 - 60

620 0 - 20

621 21 - 40

622 1 - 1

623 1 - 1

624 0,5 - 0,5

625 0 - 0

626 0 - 0

627 0 - 0

628 15 - 15

629 0 - 5

630 0 - 15

631 16 - 30

632 31 - 60

633 0 - 20

634 25 - 25

635 0 - 30

636 10 - 20

637 50 - 50

638 0 - 10

639 11 - 20

640 21 - 30

641 15 - 40

642 25 - 100

643 10 - 100

644 30 - 30

Položka Názov 
Percentuálne plnenie

Poruchy srdcové a cievne - iba po priamom poranení - klinicky overené podľa stupňa porušenia  funkcie 

Fistula pažeráka 

Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov 

Stav po tracheotómii, s trvale zavedenou kanylou 

Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - ľahkého stupňa 

Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - stredného stupňa 

Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - ťažkého stupňa 

Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - obojstranné 

Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - jednostranné 

Za obrúsenie pilierových zubov pod korunkou fixných   náhrad alebo sponových zubov umelých náhrad za 
každý stratený zub 0.5 % 
Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubov a dočasných - mliečnych zubov 

Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa nehodnotia podľa 
bodov 068 - 071 
Strata chuti, podľa rozsahu 

Zúženie hrtana alebo priedušnice - ľahkého stupňa 

Zúženie hrtana alebo priedušnice - stredného stupňa 

Strata hlasu - afónia 

Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov 

JAZYK

ÚRAZY KRKU *

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA

Zúženie hrtana alebo priedušnice - ťažkého stupňa 

Poúrazové poruchy hlasu 

Porucha labyrintu, jednostranná, podľa stupňa 

Porucha labyrintu, obojstranná, podľa stupňa 

Za stratu jedného zuba 

Za stratu každého ďalšieho zuba - 1 % 

Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba 
Za deformitu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných - mliečnych zubov, za každý 
poškodený stály zub - 1 % 

Nahluchlosť obojstranná - ľahkého stupňa 

Nahluchlosť obojstranná - stredného stupňa 

Nahluchlosť obojstranná - ťažkého stupňa 

Strata sluchu jedného ucha 

Strata sluchu druhého ucha 

Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 

Nahluchlosť jednostranná - ľahkého stupňa 

Deformácia ušnice 

Nahluchlosť jednostranná - stredného stupňa 

Nahluchlosť jednostranná - ťažkého stupňa 

Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná 

Poúrazová glaukóm  

Úplná strata jedného oka 

Strata jednej ušnice 

Strata oboch ušníc 

Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej  sekundárnej infekcie 

Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná 

Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3 

Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach 

Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku 

Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné       na jednom oku 

Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné       na oboch očiach 

Rozšírenie a ochrnutie zrenice - vidiaceho oka - podľa stupňa 

Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, slizničný 

Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, s tvorbou cholesteatomu 

Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, 
pokiaľ nekryje zrenicu pre každé oko 5 % 
Traumatická porucha akomodácie, jednostranná 

Traumatická porucha akomodácie, obojstranná 

Lagoftalmus posttraumatický, operačne  nekorigovateľné jednostranný 

Lagoftalmus posttraumatický, operačne  nekorigovateľný obojstranný 

UŠI ALEBO SLUCH

POŠKODENIE CHRUPU
Poznámka:
Poisťovňa poskytuje plnenie za stratu zubov alebo ich častí len následkom pôsobenia vonkajšieho násilia. 

Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2 
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645 0 - 10

646 11 - 30

647 31 - 60

648 0 - 25

649 0 - 80

650 15 - 15

651 0 - 15

652 30 - 60

653 0 - 20

654 60 - 60

655 0 - 10

656 11 - 20

657 21 - 50

658 30 - 30

659 0 - 25

997 100 - 100

660 0 - 10

661 11 - 20

662 21 - 40

663 5 - 5

664 15 - 50

665 5 - 5

666 10 - 10

667 35 - 35

668 20 - 20

669 10 - 10

670 21 - 40

671 11 - 20

672 0 - 10

673 10 - 50

674 0 - 10

675 11 - 15

676 16 - 30

677 0 - 20

678 21 - 35

679 36 - 100

682 30 - 65

683 15 - 50

684 15 - 50

963 3 - 3

964 100 - 100

965 50 - 50

966 40 - 40

967 65 - 65

968 55 - 55

685 70 - 70

686 60 - 60

687 35 - 35

688 30 - 30

689 30 - 30

690 25 - 25

Položka Názov 
Percentuálne plnenie

Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov 

Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov 

Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ľahkého stupňa 

Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - stredného stupňa 

Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ťažkého stupňa 
Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie - ľahkého stupňa 

Strata jedného semenníka - pri kryptorchyzme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov 

Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov 

Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 45 do 60 rokov 

Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 

Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov 

Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity od 46 rokov do 60 rokov 

ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY * 

Poznámka:
Pri strate potencie je nutné neurologické vyšetrenie, či boli porušené príslušné nervové centrá  

Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie - ľahkého stupňa 

Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie - stredného stupňa 

Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, včítane druhotnej infekcie - ťažkého stupňa 

Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 

Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie   obličiek 

Hydrokéla 

Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ľahkého stupňa 

Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - stredného stupňa 

Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ťažkého stupňa 

Strata jednej obličky 

Strata časti obličky podľa stupňa poruchy funkcie 

Úplná strata oboch obličiek 

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV * 

Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa  poruchy 

Strata sleziny 

Strata časti sleziny podľa stupňa poruchy funkcie 

Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí 

Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná 

Nedovieravosť análnych zvieračov úplná 

Poúrazové zúženie pažeráka - ľahkého stupňa 

Poúrazové zúženie pažeráka - stredného stupňa 

Poúrazové zúženie pažeráka - ťažkého stupňa 

Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením  brušného listu 

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV

Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie - stredného stupňa 
Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi 
porušenej funkcie - ťažkého stupňa 

Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných  
končatín u žien do 45 rokov 
Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných  
končatín u žien nad 45 rokov 

ÚRAZY PANVY

Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej končatiny (konečné a nevyliečiteľné poškodenie), vľavo 

Úplné ochrnutie hornej končatiny ( nevyliečiteľné poškodenie nervov) vpravo 

Úplné ochrnutie hornej končatiny ( nevyliečiteľné poškodenie nervov) vľavo 

Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom -vpravo 

Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo 
Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im 
blízke - vpravo 
Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im 
blízke - vľavo 
Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom -odtiahnutie 50°až 70°, 
predpaženie 40°až 45°, vnút.rotácia 20° - vpravo 
Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom -odtiahnutie 50° až 70°, 
predpaženie 40° až 45°, vnút. rotácia 20°- v ľavo 

Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných  
končatín u mužov 

Endoprotéza drobných kĺbov hornej končatiny 

Úplná strata oboch horných končatín alebo oboch rúk 

Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej končatiny (konečné a nevyliečiteľné poškodenie), vpravo 

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN
Poznámka:
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravorukých. Pri ľavorukých platí hodnotenie opačne. 

RAMENO + LAKE Ť ALEBO OBLAS Ť MEDZI RAMENOM A LAK ŤOM * 
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691 5 - 5

692 4 - 4

693 10 - 10

694 8 - 8

695 15 - 15

696 10 - 10

697 0 - 0

698 35 - 35

699 30 - 30

700 0 - 25

701 0 - 20

702 0 - 20

703 0 - 15

704 3 - 3

705 2,5 - 2,5

706 6 - 6

707 5 - 5

708 0 - 0

709 3 - 3

710 2,5 - 2,5

711 25 - 25

712 20 - 20

713 20 - 20

714 15 - 15

715 0 - 6

716 0 - 5

717 7 - 12

718 6 - 10

719 13 - 18

720 11 - 15

721 0 - 15

722 0 - 13

723 0 - 13

724 0 - 11

725 0 - 5

726 0 - 4

727 6 - 10

728 5 - 8

729 11 - 15

730 9 - 13

731 35 - 35

732 30 - 30

733 25 - 25

734 20 - 20

735 20 - 20

736 15 - 15

737 25 - 25

738 20 - 20

739 0 - 15

740 0 - 13

741 65 - 65

742 55 - 55

969 40 - 40

970 30 - 30

971 45 - 45

972 35 - 35

973 40 - 40

Položka Názov 
Percentuálne plnenie

Pakĺb ramennej kosti - vpravo 

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 
135°stup ňov - vpravo 
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa - vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné 
nad 135° - v ľavo 

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa - vzpaženie predpažením do 135° - vpravo 

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa, vzpaženie predpažením  do l35° v ľavo 

LAKEŤ A PREDLAKTIE

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa -vzpaženie predpažením do 90° - vpravo 

Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením - do 9O° v ľavo 
Pri obmedzení pohyblivosti ram.kĺbu ľah., stred. alebo ťažk.stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných 
pohybov hodnotenie  zvyšuje o 1/3 

Pakĺb ramennej kosti - vľavo 
Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na 
liečenie následkov úrazu - vpravo 
Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na 
liečenie následkov úrazu - vľavo 
Habituálne vykĺbenie ramena vpravo 

Habituálne vykĺbenie ramena vľavo 

Nenapraviteľné vykĺbenie - sternoklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie vpravo 

Nenapraviteľné vykĺbenie - sternoklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie vľavo 

Nenapraviteľné vykĺbenie - akromioklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu vpravo 

Nenapraviteľné vykĺbenie - akromioklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu vľavo 

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

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

Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenie 
im blízke - vpravo 
Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenie 
im blízke - vľavo 
Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení  alebo v postaveniach jemu blízkych -ohnutie v uhle 
90° až 95° - vpravo 
Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení  alebo v postaveniach jemu blízkych -ohnutie v uhle 
90° až 95° - v ľavo 
Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ľahkého  stupňa vpravo 

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ľahkého  stupňa vľavo 

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - stredného  stupňa vpravo 

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - stredného  stupňa vľavo 

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ťažkého  stupňa vpravo 

Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ťažkého  stupňa vľavo 
Úplná meravosť radioulnárnych kĺb. s nemožnosťou privrát. alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom 
postavení alebo v postaveniu jemu blíz. - vpravo 
Úplná meravosť rádioulnárných kĺb. s nemožnosťou privrát. alebo odvrátenia predlakt.v nepriazniv.postavení 
alebo v post.jemu blíz. - vľavo 
Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení - stredné postavenie alebo ľahkápronácia -   
vpravo 
Úplná meravosť radiulnárnych kĺbov v priaznivom postavení-stredné postavenie alebo ľahká pronácia -    
vľavo 
Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predľaktia - ľahkého stupňa vpravo 

Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ľahkého stupňa vľavo 

Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa vpravo 

Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa vľavo 

Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa vpravo 

Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa vľavo 

Pakĺb oboch kostí predlaktia - vpravo 

Pakĺb oboch kostí predlaktia - vľavo 

Pakĺb vretennej kosti - vpravo 

Pakĺb vretennej kosti - vľavo 

Pakĺb lakťovej kosti - vpravo 

Pakĺb lakťovej kosti - vľavo 
Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch 
nutných na lieč.následkov úrazu - vpravo 
Chronický zápal kostnej drene kosti predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch 
nutných na lieč. následkov úrazu - vľavo 
Kývavý lakťový kĺb - vpravo 

Kývavý lakťový kĺb - vľavo 

Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe vpravo 

Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 

Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí predlaktia , vpravo 

Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí predlaktia , vľavo 

Úplné ochrnutie nervus medianus, vpravo 

Úplné ochrnutie nervus medianus, vľavo 

Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe, vpravo 



od
(v %)

-
do

(v %)
974 35 - 35

975 30 - 30

976 25 - 25

981 10 - 10

743 60 - 60

744 50 - 50

745 50 - 50

746 42 - 42

747 45 - 45

748 35 - 35

749 0 - 25

750 0 - 20

751 15 - 15

752 12,5 - 12,5

753 0 - 20

754 0 - 15

755 15 - 15

756 13 - 13

757 0 - 5

758 0 - 4

759 6 - 10

760 5 - 8

761 11 - 12

762 9 - 10

763 0 - 6

764 0 - 5

765 7 - 12

766 6 - 10

767 13 - 20

768 11 - 17

977 20 - 20

978 15 - 15

979 30 - 30

980 25 - 25

982 4 - 4

769 10 - 10

770 10 - 10

771 20 - 20

772 12 - 12

773 18 - 18

774 15 - 15

775 8 - 8

776 7 - 7

777 7 - 7

778 6 - 6

779 6 - 6

780 5 - 5

781 6 - 6

782 5 - 5

783 9 - 9

784 7,5 - 7,5

785 6 - 6

786 5 - 5

787 3 - 3

788 2,5 - 2,5

789 0 - 25

790 0 - 20

791 0 - 2

792 0 - 1,5

793 3 - 4

794 2 - 3

795 4,5 - 6

Položka Názov 
Percentuálne plnenie

ZÁPÄSTIE

PALEC

Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe, vľavo 

Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia, vpravo 

Úplné ochrnutie nervus radialils predlaktia, vľavo 

Totálna endoprotéza lakťového kĺbu 

Strata ruky v zápästí - vpravo 

Strata ruky v zápästí - vľavo 

Strata všetkých prstov ruky, prípadne včetne záprstných kostí - vpravo 

Strata všetkých prstov ruky, prípadne včetne záprstných kostí - vľavo 

Strata prstov ruky okrem palca, príp. vč. záprtsných  kostí - vpravo 

Strata prstov ruky okrem palca, príp. vč. záprstných  kostí - vľavo 
Úplná meravosť v zápästí v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkých-úplné spakručné 
alebo dlaňové ohnutie ruky - vpravo 
Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych-úplné spakručné 
alebo dlaňové ohnutie ruky - vľavo 
Úplné chrbtové ohnutie ruky, vpravo 

Úplné chrbtové ohnutie ruky, vľavo 

Úplná meravosť zápästia v priznivom postavení, chrbtové / spät. ohnutie 20° až 40°, vpravo 

Úplna meravosť zápästia v priaznivom postavení chrbtové / spät. ohnutie 20° až 40°, v ľavo 

Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo 

Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo 

Viklavosť zápästia - ľahkého stupňa vpravo 

Viklavosť zápästia - ľahkého stupňa vľavo 

Viklavosť zápästia - stredného stupňa vpravo 

Viklavosť zápästia - stredného stupňa vľavo 

Viklavosť zápästia - ťažkého stupňa vpravo 

Viklavosť zápästia - ťažkého stupňa vľavo 

Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ľahkého stupňa  vpravo 

Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ľahkého stupňa  vľavo 

Obmedzenie pohyblivosti zápästia - stredného stupňa  vpravo 

Obmedzenie pohyblivosti zápästia - stredného stupňa  vľavo 

Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ťažkého stupňa  vpravo 

Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ťažkého stupňa  vľavo 

Úplné ochrnutie nervus radialis ruky, vpravo 

Úplné ochrnutie nervus radialis ruky , vľavo 

Úplné ochrnutie nervus ulnaris, vpravo 

Úplné ochrnutie nervus ulnaris, vľavo 

Strata časti koncového článku palca 

Strata koncového článku palca, vpravo 

Strata koncového článku palca, vľavo 

Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 

Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 

Strata oboch článkov palca, vpravo 

Strata oboch článkov palca, vľavo 

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriazni vom postavení, krajné ohnutie, vpravo 

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení, krajné ohnutie, vľavo 

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení v hyperextenzii, vpravo 

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení v hyperextenzii, vľavo 

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahké ohnutie, vpravo 

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahké ohnutie, vľavo 

Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 

Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 
Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo  addukcia, 
vpravo 
Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo  addukcia, 
vľavo 
Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahká opozícia, vpravo 

Úplná meravosť karpometakarpalného kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahká opozícia, vľavo 
Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu  
funkcie - vpravo 
Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu 
funkcie - vľavo 
Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení - vpravo 

Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení - vľavo 
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ľahkého stupňa  
vpravo 

Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ľahkého stupňa  vľavo 

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - stredného stupňa  
vpravo 
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - stredného stupňa  
vľavo 
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení  pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ťažkého stupňa  
vpravo 



od
(v %)

-
do

(v %)

796 3,5 - 5

797 0 - 2

798 0 - 1,5

799 2 - 4

800 2 - 3

801 4,5 - 6

802 3,5 - 5

803 0 - 3

804 0 - 2,5

805 4 - 6

806 3 - 5

807 6,5 - 9

808 5,5 - 7,5

983 2 - 2

809 5 - 5

810 5 - 5

811 10 - 10

812 8 - 8

813 10 - 10

814 9 - 9

815 12 - 12

816 10 - 10

817 10 - 10

818 8 - 8

819 15 - 15

820 12,5 - 12,5

821 4 - 4

822 3,5 - 3,5

823 6 - 6

824 4 - 4

825 8 - 8

826 6 - 6

827 10 - 10

828 8 - 8

829 2,5 - 2,5

830 2 - 2

831 2,5 - 2,5

832 2 - 2

833 7 - 7

834 5 - 5

985 4 - 4

835 5 - 5

836 4 - 4

984 1,5 - 1,5

837 3 - 3

838 2,5 - 2,5

839 5 - 5

840 4 - 4

841 2 - 2

842 1,5 - 1,5

843 3 - 3

844 2 - 2

845 5 - 5

846 4 - 4

847 8 - 8

848 6 - 6

849 1 - 1

UKAZOVÁK

Položka Názov 
Percentuálne plnenie

PROSTREDNÍK, PRSTENNÍK A MALÍ ČEK

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

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ľahkého stupňa vpravo 

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ťažkého  stupňa 
vpravo 
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ťažkého  stupňa 
vľavo 

Strata časti koncového článku ukazováka 

Strata koncového článku ukazováka, vpravo 

Strata koncového článku ukazováka, vľavo 

Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo 

Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo 

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ľahkého stupňa vľavo 

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - stredného stupňa vpravo 

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - stredného stupňa vľavo 

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ťažkého stupňa vpravo 

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ťažkého stupňa vľavo 

Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ľahkého  stupňa 
vpravo 
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ľahkého  stupňa 
vľavo 
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - stredného  
stupňa vpravo 
Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - stredného  
stupňa vľavo 

Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 

Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 

Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 

Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 

Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo 

Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo 

Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo 

Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 

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

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

Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 2 do 3 cm, vpravo 

Porucha uchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia dlane chýba cez 2 do 3 cm, vľavo 

Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 3 do 4 cm, vpravo 

Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 3 až 4 cm, vľavo 

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

Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 
Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo obidvoch medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej 
úchopovej funkcii - vpravo 
Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo obidvoch medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej 
uchopovacej funkcii - vľavo 
Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo 

Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo 

Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vpravo 

Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vľavo 

Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou  základného kĺbu 

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

Strata všetkých troch článkov prsta alebo obidvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo 

Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov 

Strata koncového článku jedného z prstov - prostredník, prstenník, alebo malíček / vpravo 

Strata koncového článku z prstov - prostredník, prstenník alebo malíček / vľavo 
Úplná meravosť všetkých 3 kĺbov jedného z prstov - prostr., prsten., malíček v krajnom vystretí, ohnutí - v 
postavení brániacom funkcii susedného prsta, vpravo 
Úplná meravosť všetkých 3 kĺbov jedného z prstov - pros., prsten., malíček v krajnom vystretí, ohnutí v 
postavení brániacom funkcii susedného prsta, vľavo 
Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 do 2 cm, vpravo 

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

Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 2 do 3 cm, vpravo 

Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 2 do 3 cm, vľavo 

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

Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 3 do 4 cm, vľavo 

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

Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 
Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, 
vpravo 



od
(v %)

-
do

(v %)

850 0,5 - 0,5

851 1,5 - 1,5

852 1 - 1

853 0 - 30

854 0 - 25

855 0 - 45

856 0 - 35

857 0 - 35

858 0 - 30

859 0 - 15

860 0 - 13

861 0 - 30

862 0 - 20

863 0 - 40

864 0 - 30

865 0 - 30

866 0 - 25

867 0 - 30

868 0 - 25

869 0 - 15

870 0 - 13

871 0 - 60

872 0 - 50

986 15 - 15

873 70 - 70

874 40 - 40

875 15 - 15

876 25 - 25

877 1,5 - 1,5

878 2 - 4

879 5 - 11

880 12 - 16

881 5 - 5

882 35 - 35

883 25 - 25
884 0 - 10

885 11 - 20

886 21 - 30

887 25 - 25

888 35 - 35

889 0 - 30

890 15 - 15

891 0 - 10

892 11 - 15

893 16 - 20

894 5 - 5

895 0 - 15

896 0 - 25

897 0 - 10

898 11 - 15

899 0 - 5

900 0 - 10

987 10 - 10

988 5 - 5

Položka Názov 
Percentuálne plnenie

Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ťažký stupeň 

Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného  postranného väzu 

Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného  skríženého väzu 

Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznak. poškodenia menisku ľahkého a stredného stupňa, 
bez preukázaných blokád 

Poznámka:
TN po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku

Poškodenie kolena - Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení - ohnutie nad 30° 

Poškodenie kolena - Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení 

Trvalé následky po operačnom vybratí častí jabĺčka 

Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ťažkého stupňa s 
preukázanými opakovanými blokádami 

Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu 

Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov - podľa rozsahu vyňatých častí menisku 

Trvalé následky po vybratí jabĺčka 

Poškodenie kolena - Endoprotéza v oblasti kolenného kĺb okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu 

Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ľahký stupeň 

Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - stredný stupeň 

Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu -ľahkého stupňa 

Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - stredného stupňa 

Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - ťažkého stupňa 

Poškodenie kolena - Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo ohnutie nad 
uhol 20° 

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 2 do 4 cm 

Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 4 do 6 cm 

Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného i zadného skríženého väzu 

STEHNO

Poznámka:
Odchylky cez 45° sa hodnotia ako strata DK. Pri hod notení osovej odchylky nie nie je možné súčastne započítať relatívne skrátenie DK. Odchylky sa hodnotia až 
keď presahujú 5° (musia by ť preukázané RTG).

KOLENO

Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm 
Poúrazové deformity stehnovej kosti zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, za každých 5° 
úchylky = 5 % 

Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie 
alebo ohnutie a postavenia týmto blízke. 
Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení - ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo 

TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV HORNEJ KON ČATINY

Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, 
vľavo 
Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo 

Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo 

Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo 

Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo 

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

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

Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo 

Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo 

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

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

Traumatická porucha svalokožného nervu, vpravo 

Traumatická porucha svalokožného nervu, vľavo 

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

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

Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 

Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 

Pakĺb stehnovej kosti - endoprotéza, okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu 
Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch 
nutných na liečenie následkov úrazu 
Skrátenie jednej dolnej končatiny o 1 až 2 cm 

Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia  a 
časti hlbokého ohýbača prstov, 
Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a 
časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo 
Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo

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

Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo 

Traumatická porucha distálbej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo 

Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej spleti, vpravo 

Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej splete, vľavo 

Endoprotéza bedrového kĺbu 



od
(v %)

-
do

(v %)

901 50 - 50

902 50 - 50

903 30 - 30

904 20 - 20

905 5 - 5

906 45 - 45

907 25 - 25

908 35 - 35

909 20 - 20

910 25 - 25

911 20 - 20

912 18 - 18

913 0 - 5

914 6 - 10

915 11 - 15

916 10 - 10

917 0 - 6

918 0 - 0

919 0 - 12

920 0 - 20

921 0 - 15

922 15 - 15

989 30 - 30

923 13 - 13

924 5 - 5

925 6 - 6

926 2 - 2

927 2 - 2

928 4 - 4

929 2 - 2

930 5 - 5

931 5 - 5

932 0 - 2

933 0 - 3

934 1 - 1

935 0 - 15

936 16 - 30

937 0! - 5

938 0 - 3

939 0 - 40

940 0 - 30

941 0 - 20

942 0 - 30

943 5 - 5

944 0 - 25

945 0 - 20

946 0 - 15

947 10 - 10

949 0 - 40

Položka Názov 
Percentuálne plnenie

Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 

Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 

Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 

Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným  kolenom 

Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým  kolenným kĺbom 

Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 
Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných 
zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 
Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlom. v osovej alebo rotačnej úchylke - úchylky musia 
byť preukáz. RTG, za každých 5° = 5% 

PREDKOLENIE

Poznámka:
Odchýlky cez 45° sa hodnotia ako strata predkolenia . Pri hodnotení osovej odchýlky nie je možné súčasne počítať relatívne skrátenie končatiny.

Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení -ohnutie do stupaje okolo 5° 

Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ľahký stupeň 

Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - stredný stupeň 

Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ťažký stupeň 

Úplná strata pronácie a supinácie nohy 

Obmedzenie pronácie a supinácie nohy 

Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 

Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka 

Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s kýpťom v plantárrnej fl exii 

Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 
Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení, dorzálna flexia alebo väčšie stupne  plantárnej fl 
exii 
Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení 

Stav po vyňatí jabĺčka vč. vychudnutia a obmedzenia funkcie štvorhlavého stehenného svalu 

Rozsiahle plošné jazvy - bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu nad 15 % telesného povrchu. Rozsiahle 

plošné jazvy vzbudzujúce súcit a odpor - bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu nad 45 cm2 telesného 
povrchu

- od  45 cm2 do 1 % povrchu tela............2 %
- od 1 % do 15 % povrchu tela...............10 %
- od 15 % do 40 % povrchu tela............30 %
- nad 40 % povrchu tela........................40 %

RÔZNE

Traumatická porucha zapchávajúceho nervu obturatorii 

Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 

Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov 

Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 

Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu 

Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu 

Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej  končatine 

Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch  dolných končatinách 

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

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

Traumatická porucha sedacieho nervu 

Traumatická porucha stehenného nervu 

TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV DOLNEJ KON ČATINY

Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy 

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

Strata všetkých prstov nohy 

Strata oboch článkov palca nohy 

Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou   alebo jej časťou 

Strata koncového článku palca nohy 

Strata iného prsta nohy vč. malíčka, za každý prst 2% 

Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou 

Kývavosť členkového kĺbu 

Kývavosť členkového kĺbu na podklade nedostatočnosti predného väzu 

Kývavosť členkového kĺbu na podklade nedostatočnosti zadného väzu 

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

Chronický zápal kost. drene v obl. priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvor. zraneniach a po 
oper. zákrokoch nevyhnut. pri liečení  následkov úrazu 
Úplné ochrnutie nervus peronaenus 

POŠKODENIE V OBLASTI NOHY

Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca  nohy 



Ostatné druhy telesných poškodení, ktoré sa nehradi a*

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

0 2 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25
2 4 6 8 11 14 18 21 23 25 27 30
4 6 9 11 14 18 21 24 27 30 32 35
6 8 11 15 18 21 24 27 31 35 38 40
9 11 14 18 21 25 28 32 38 43 47 50

12 14 18 21 25 30 35 41 47 52 57 60
15 18 21 24 28 35 42 49 56 62 68 70
18 21 24 27 32 41 49 58 66 72 77 80
21 23 27 31 38 47 56 66 75 83 87 90
23 25 30 35 43 52 62 72 83 90 95 95
24 27 32 38 47 57 68 77 87 95 100 100
25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 100

kvadrantová nazálna horná
kvadrantová nazálna dolná
kvadrantová temporálna horná
kvadrantová temporálna dolná

H
em

ia
no

ps
ia

Centrálny skotóm jednostranný aj obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.

homonymná ľavostranná
homonymná pravostranná
binazálna
bitemporálna
horná obojstranná
dolná obojstranná

6
12

nazálna jednostranná
jednostranná temporálna
jednostranná horná
jednostranná dolná

5
6

5 25 50

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhé bolo koncentrické zúženie na 25o alebo viac a na tom oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa do 
5o, odškodňuje sa vo výške 25%.

6
15 - 20
5 - 10

10 - 20

Percentá
45
35
10
60

10 - 15
30 - 50

Tabuľka č. 3: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri neko ncentrickom zúžení zorného po ľa.

do 50°

do 40°

do 30°

S
tu

pe
ň

 z
úž

en
ia

0 10 40do 60°

25 100 100do 5°

20 56 - 55 70

23 100 100

do 20°

do 10°

10 35 60

15 50 - 45 70

Jedného oka Oboch o čí rovnako
Jedného oka pri slepote 

druhého

 1/60
0

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 65% a ak nastala úrazom slepota lepšieho oka, alebo ak bolo pred úrazom jedno oko 
slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedajúcu 65% invalidity a ak nastalo oslepnutia na tomto oku, odškodňuje sa vo výške 35%.

Tabuľka č. 2: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri konc entrickom zúžení zorného po ľa.

Percentá plnenia telesných poškodení

 6/18
 6/24
 6/30
 6/36
 6/60
 3/60

6/6
 6/9
 6/12
 6/15

Pomocné tabu ľky pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku

Tabuľka č.1: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri zníže ní zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou 
okuliarmi.

• Jazvy a deformacie, ktore nezanechaju funkčne poškodenie do 45 cm2 telesneho 
povrchu

• Pri hodnoteni trvalych nasledkov podľa bodu 0601,0602 nie je možne sučasne hodnotiť 
podľa bodu 0598

• Pri trvalych nasledkov Zuženie hrtana alebo priedušnice 0632 nie je možne sučasne 
hodnotiť Pourazove poruchy hlasu až stav po tracheotomii 0633,0634,0635,0636,0637

• Pri hodnoteni trvalych nasledkov podľa položiek od Pourazove poruchy hlasu až Strata 
reči nasledkom poškodenia rečovych ustrojov 0633,0634,0635,0636 nie je možne 
sučasne oceňovať podľa položiek Zuženie hrtana alebo priedušnice 0632 alebo Stav 
po tracheotomii 0637

• Pri hodnoteni trvalych nasledkov podľa položky Stav po tracheotomii 0637 nie je možne 
sučasne oceňovať podľa položky Zuženie hrtanu alebo priedušnice 0632 alebo podľa 
položiek Pourazove poruchy hlasu až Sťaženie reči nasledkom poškodenia rečovych 
ustrojov 0633,0634,0635,0636

• Nie je možne sučasne hodnotiť trvale nasledky podľa položiek Pourazove nasledky 
poranenia obličiek a močovych ciest včitane druhotnej infekcie ľahkeho stupňa až 
ťažkeho stupňa 0660,0661,0662

• Ak su hodnotene trvale nasledky podľa položiek Strata mužskeho pohlavneho údu 
alebo zavažne deformity do 45 rokov až Strata mužskeho pohlavneho údu alebo 
zavažne deformity nad 60 rokov 0670,0671,0672, nie je možne sučasne hodnotiť Stratu 
potencie podľa položiek strata oboch semennikov alebo Strata potencie od 45 do 60 
rokov až Strata oboch semennikov alebo Strata potencie nad 60 rokov 0667,0668,0669

• Nie je možne sučasne hodnotiť trvale nasledky podľa položiek Pourazove poškodenie 
chrbtovej kosti, miechy, miechovych plien a koreňov s trvalymi objektivnymi priznakmi 
porušenej funkcie ľahkeho až ťažkeho stupňa 0677,0678,0679

• Nie je možne sučasne hodnotiť trvale nasledky urazu podľa položiek Pourazove 
obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkeho až ťažkeho stupňa 0674,0675,0676

• Plnenie trvalych nasledkov podľa položiek Habitualne vykĺbenie rameno vpravo, vľavo 
0702,0703 vylučuje pravo na plnenie za dobu nevyhnutneho liečenia ďalšich v ramennej 
kosti liečene konzervativne a operačne 0222,0223

• Pri strate koncoveho članku ukazovaka nie je možne sučasne hodnotiť Poruchu 
uchopovej funkcie podľa položiek Porucha uchopovej funkcie ukazovaka do uplneho 
zovretia do dlane chybaju 1 až 2 cm až do 4 cm 0821-0828

• Pri strate 2 člankov ukazovaka nie je možne sučasne hodnotiť Poruchu uchopovej 
funkcie podľa položiek Porucha uchopovej funkcie ukazovaka do uplneho zovretia do 
dlane chybaju 1 až 2 cm až do 4 cm 0821-0828

• Pourazove pigmentačne zmeny

• Pourazove bolesti bez funkčniho poškodenia

• Pri uplnej state zraku nemože hodnotenie celkovych TN činiť na jednom oku viac ako 
25%, na druhom oku viac ako 75% a na oboch očiach viac ako 100%.

• Trvale poškodenia uvedene v bodoch 0585,0593,0596,0601 a 0602 sa však hodnotia 
nad touto hranicou Ak dojde k miestnemu hnisaniu po vniknuti choroboplodnych 
zarodkov do otvorenej rany sposobenej urazom alebo k nakaze tetanom pri uraze, 
poistiteľ plni za celkovu dobu liečenia vratane hnisania rany alebo vratane nakazy 
tetanom 


