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Stanovenie poistného plnenia z poistenia trvalých následkov úrazu

trvalé následky 
úrazu.
Čo musí trvalý následok spĺňať
Poistné krytie sa vzťahuje výhradne na trvalé následky úrazu, nie choroby. Trvalý následok musí byť po ustálení 
posúdený lekárom (vo väčšine prípadov najskôr 12 mesiacov od úrazu, vždy však najneskôr 36 mesiacov 
od úrazu) a potvrdený objektívnymi vyšetrovacími metódami. Ak trvalý následok nie je ustálený ani po uplynutí 
36 mesiacov od úrazu, posúdime ho podľa aktuálneho stavu na konci tejto lehoty. V prípade fyzickej straty môže 
lekár trvalý následok posúdiť aj skôr. Napríklad amputáciu môže lekár posúdiť hneď, ale v prípade obmedzenia 
funkčnosti kĺbu to môže byť najskôr o 12 mesiacov od úrazu. 

Ako stanovíme výšku poistného plnenia
Poistné plnenie stanovíme tak, že poistnú sumu platnú v čase vzniku úrazu vynásobíme percentuálnym ocenením 
trvalého následku stanoveným podľa Oceňovacej tabuľky a koeficientom progresie stanoveným podľa Tabuľky 
koeficientov progresie. 

Poistné krytie sa vzťahuje aj na trvalé následky neuvedené v Oceňovacej tabuľke. Výnimkou sú trvalé následky, 
pri ktorých je v tabuľke uvedená ich závažnejšia forma, na tie sa poistné krytie nevzťahuje (napríklad deformácia 
nosa bez funkčnej poruchy alebo čiastočná strata čuchu alebo chuti). Pre všetky ostatné trvalé následky úrazu, 
ktoré nie sú uvedené v tabuľke, stanovíme ocenenie podľa trvalého následku úrazu, ktorý je v tabuľke uvedený 
a je mu svojou povahou a závažnosťou najviac podobný. 

Aby si Oceňovacia tabuľka zachovala prehľadnosť a prijateľný rozsah, sú ocenenia niektorých trvalých 
následkov úrazu uvedené určitým rozpätím (intervalom). V týchto prípadoch stanovíme ocenenie trvalého 
následku tak, aby v rámci daného intervalu zodpovedalo jeho závažnosti (v tabuľke k týmto intervalom 
uvádzame príklady ✎ aj s ich presným ocenením v rámci daného intervalu).

Aký je postup v prípade niekoľkých trvalých následkov
Ak zanechá jeden úraz viac trvalých následkov, jednotlivé ocenenia trvalých následkov spočítame. Celkový súčet 
ocenenia následne vynásobíme koeficientom progresie stanoveným podľa Tabuľky koeficientov progresie.

Súčet ocenenia trvalých následkov jedného úrazu môže byť najviac 100 %. Súčet ocenenia niekoľkých trvalých 
následkov úrazu jednej časti tela nemôže byť vyšší ako ocenenie úplnej straty tejto časti tela. Ak v tabuľke nie je 
uvedená strata celej časti tela, stanoví sa ocenenie vo výške maxima pre čiastočnú stratu tejto časti tela.

Ak sa trvalý následok týka časti tela, ktorá bola poškodená už pred úrazom, zníži sa ocenenie o hodnotu, ktorá 
odpovedá oceneniu predchádzajúceho poškodenia. V ocenení za úplné stuhnutie, obmedzenie funkčnosti  
a porušenie nervov sú už zahrnuté obehové a trofické poruchy (napríklad svalová atrofia pri obmedzenej 
hybnosti končatiny a pod.). 

Aby sme si rozumeli

Obmedzenie funkčnosti kĺbu
Ľahké - obmedzenie pohyblivosti kĺbu o 10 – 33 % vo všetkých rovinách pohybu v porovnaní s bežným 
rozsahom pohybu (v prípade prstov ruky chýba do úplného zavretia dlane aspoň 1 cm, ale menej ako 3 cm) 
alebo akékoľvek obmedzenie funkčnosti kĺbu spôsobené trvalým poškodením jeho mäkkých tkanív 

Stredne ťažké - obmedzenie pohyblivosti kĺbu o 34 – 66 % vo všetkých rovinách pohybu v porovnaní s bežným 
rozsahom pohybu (v prípade prstov ruky chýbajú do úplného zavretia dlane aspoň 3 cm, ale menej ako 4 cm

Ťažké - obmedzenie pohyblivosti kĺbu o viac ako 66 % vo všetkých rovinách pohybu v porovnaní s bežným 
rozsahom pohybu (v prípade prstov ruky chýbajú do úplného zavretia dlane aspoň 4 cm) 
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

1 ľahké neurologické poruchy po poranení hlavy 0–15

 ✎ otras mozgu, krvácanie do mozgu alebo kontúzia mozgu (všetko bez trvalej 
neurologickej poruchy), epilepsia, postkomočný syndróm
 ✎ jednostranné poškodenie prídavného alebo rovnovážneho nervu
 ✎ obojstranné ochrnutie mäkkého podnebia

  
00
1010
1515

2 stredne tažké neurologické poruchy po poranení hlavy 20–55
 ✎ obojstranné poškodenie podjazykového alebo prídavného nervu, monoparéza
 ✎ hemiparéza, stredne ťažký prefrontálny syndróm

2020
3030

3 ťažké neurologické poruchy po poranení hlavy 60–100
 ✎ ťažký prefrontálny syndróm, monoplégia
 ✎ trvalá umelá pľúcna ventilácia
 ✎ hemiplégia, apalický syndróm

7070
8080
100100

4 úplný defekt v lebečnej klenbe 1–25
 ✎ v rozsahu 0,5 cm2
 ✎ v rozsahu 15 cm2 a viac

11
2525

5 úplná strata zraku jedného oka 35
6 čiastočná strata zraku oboch očí (iba svetlocit) 30
7 čiastočná strata zraku jedného oka (neostré videnie lepšie ako svetlocit) 5–20

 ✎ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,7
 ✎ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,05 
 ✎ schopnosť spočítat prsty len do vzdialenosti max. 1 m pred okom

55
1515
2020

8 úplná strata zraku oboch očí 100
9 čiastočná strata zraku oboch očí (iba svetlocit) 95
10 čiastočná strata zraku oboch očí (neostré videnie lepšie ako svetlocit) 5–85

 ✎ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,8 (obe oči)
 ✎ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,3 (obe oči)
 ✎ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,01 (obe oči)
 ✎ schopnosť spočítat prsty len do vzdialenosti max. 1 m pred očami

55
3030
8181
8585

11 zúženie zorného poľa jedného oka (vrátane poklesu očného viečka) 0–25
 ✎ zelený zákal, koncentrické zúženie k 50°
 ✎ koncentrické zúženie k 30°  
 ✎ koncentrické zúženie k 5°

00
1515
2525

Oceňovacia tabuľka  
Hlava a krk
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

12 zúženie zorného poľa oboch očí (vrátane poklesu očných viečok) 10–90

 ✎ zelený zákal (obe oči)
 ✎ koncentrické zúženie k 60° (obe oči)
 ✎ koncentrické zúženie k 30° (obe oči)
 ✎ koncentrické zúženie k 5° (obe oči) 

00
1010
4545
9090

13 úplná strata šošovky jedného oka 5–25

 ✎ so znášanlivosťou kontaktných šošoviek aspoň 8 hodín
 ✎ so znášanlivosťou kontaktných šošoviek 4–8 hodín (do 45 rokov/inak)
 ✎ so znášanlivosťou kontaktných šošoviek menej ako 4 hodiny denne (do 45 rokov/
inak)
 ✎ s úplnou neznášanlivosťou kontaktných šošoviek (do 45 rokov/inak)

55
15/1015/10
20/1520/15

25/2025/20

14 poškodenie zrenice jedného oka s funkčnou poruchou 0–10

 ✎ nepravidelný tvar až úplný zánik zrenice z dôvodu straty menej ako 1 % dúhovky 
 ✎ nepravidelný tvar až úplný zánik zrenice z dôvodu straty 1–14 % dúhovky
 ✎ rozšírenie alebo ochrnutie zrenice
 ✎ nepravidelný tvar až úplný zánik zrenice z dôvodu straty viac ako 50 % dúhovky

00
55
55
1010

15 porušenie priechodnosti slzných ciest jedného oka 5–10
 ✎ v oblasti horného viečka
 ✎ v oblasti dolného viečka

55
1010

16 nesprávne postavenie mihalnice na jednom oku, ktoré sa nedá operačne odstrániť 0–15

 ✎ zmena tvaru očnej štrbiny jedného oka bez poruchy ochrannej funkcie oka a bez 
dráždenia riasami
 ✎ mihalnica odvrátená od oka
 ✎ mihalnica stočená k oku

00
55
1515

17 nedovieranie jedného očného viečka (lagoftalmus), ktoré sa nedá operačne odstrániť 2–10
 ✎ lagoftalmus do 3 mm 
 ✎ lagoftalmus 3–7 mm
 ✎ lagoftalmus nad 7 mm

22
55
1010

18 ťažké kozmetické vady jedného oka 5–25

 ✎ ptóza viečka bez prekrytia zrenice
 ✎ deformácia očnice
 ✎ zrasty spojovky, chýbajúca dúhovka 
 ✎ rohovková protéza po poleptaní

55
1010
1515
2525

19 poškodenie trojklanného nervu 5–15
 ✎ poškodenie jednej vetvy
 ✎ poškodenie dvoch vetiev
 ✎ poškodenie troch vetiev

55
1010
1515
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

20 poškodenie okohybných nervov 5–25
 ✎ ľahké poškodenie
 ✎ dvojité videnie iba pri určitom uhle pohľadu
 ✎ dvojité videnie zvisle alebo vodorovne

55
1515
2525

21 poškodenie tvárového nervu 10–15
 ✎ ľahké poškodenie
 ✎ stredne ťažké poškodenie
 ✎ ťažké poškodenie

1010
1212
1515

22 úplná alebo čiastočná strata nosa (vrátane straty čuchu alebo chuti) alebo jeho 
deformácia s funkčnou poruchou 5–20

 ✎ čiastočná strata bez poruchy priechodnosti
 ✎ čiastočná strata s ťažkou poruchou priechodnosti
 ✎ úplná strata bez poruchy dýchania
 ✎ úplná strata s poruchou dýchania

55
1010
1515
2020

23 perforácia nosovej priehradky 5
24 úplná strata čuchu alebo chuti 10
25 úplná alebo čiastočná strata sluchu jedného ucha 0–15

 ✎ ľahká strata do 40 dB
 ✎ stredne ťažká strata 41–60 dB
 ✎ ťažká strata 61–95 dB
 ✎ úplná strata

00
55
1212
1515

26 úplná alebo čiastočná sluchu oboch uší 5–40

 ✎ tinnitus (obe uši)
 ✎ ľahká strata 26–40 dB (obe uši)
 ✎ stredne ťažká strata 41–60 dB (obe uši)
 ✎ ťažká strata 61–95 dB (obe uši)
 ✎ úplná strata (obe uši)

00
55

2020
3535
4040

27 perforácia ušného bubienka 5
28 úplná strata jednej ušnice 10
29 úplná strata oboch ušníc 15
30 úplná alebo čiastočná strata jazyka (vrátane straty chuti alebo reči) 0–40

 ✎ ľahká deformácia jazyka bez straty chuti a reči
 ✎ strata menej ako štvrtiny jazyka
 ✎ strata polovice jazyka
 ✎ úplná strata jazyka

00
55
2525
4040

31 strata celého zuba alebo jeho časti, ak vedie k strate jeho vitality 2

32 strata časti zuba, ktorá nevedie k strate jeho vitality, alebo strata či poškodenie 
dočasných (mliečnych) zubov alebo zubných náhrad 0
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v %

33 iný trvalý následok s funkčnou poruchou po poranení tváre 10–40
 ✎ obmedzenie pohyblivosti čeľuste s možnosťou oddialenia čeľustí do 1 cm
 ✎ deformácia pier s trvalým výtokom slín
 ✎ strata viac ako polovice dolnej čeľuste

1010
2525
4040

34 úplná alebo čiastočná strata hlasu alebo reči po poranení hlasiviek 10–25
 ✎ čiastočná strata hlasu, poruchy hlasu
 ✎ úplná strata hlasu alebo reči

1010
2525

35 trvalá tracheostómia 50

36 zúženie hrtana alebo priedušnice (vrátane straty hlasu alebo reči po poranení 
hlasiviek a tracheostómii) 15–65

 ✎ ľahké zúženie bez straty hlasu a reči
 ✎ stredne zúženie ťažké so stratou hlasu a reči
 ✎ ťažké zúženie s trvalou tracheostómiou

1515
3030
6565

Trup

Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

37 úplná alebo čiastočná strata jedného prsníka 0–15

 ✎ čiastočná strata u muža
 ✎ čiastočná strata u ženy vo veku 46 rokov a viac
 ✎ čiastočná strata u ženy vo veku 45 rokov a menej
 ✎ úplná strata u ženy

00
55
1010
1515

38 obmedzenie pohyblivosti hrudníka so zrastami pľúc a steny hrudníka 5–20
 ✎ ľahké obmedzenie
 ✎ stredne ťažké obmedzenie 
 ✎ ťažké obmedzenie

55
1515
2020

39 iný trvalý následok po poranení pľúc (jednostranné) 15–40
 ✎ ľahké obmedzenie funkcie do 10 %
 ✎ stredne ťažké obmedzenie funkcie 10–25 %
 ✎ ťažké obmedzenie funkcie nad 25 %

1515
3030
4040

40 iný trvalý následok po poranení pľúc (obojstranné) 25–100
 ✎ ľahké obmedzením funkcie do 25 %
 ✎ stredne ťažké obmedzenie funkcie 25–80 %
 ✎ ťažké obmedzenie funkcie nad 80 %

2525
6060
100100

41 ľahké srdcové alebo cievne poruchy spôsobené priamym poranením 10–20
 ✎ komócia srdca alebo kontúzia srdca (obe s ľahkým poklesom výkonnosti)
 ✎ aortálna disekcia bez rozšírenia aorty a bez orgánovej dysfunkcie

1010
2020
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

42 stredne ťažké srdcové alebo cievne poruchy spôsobené priamym poranením 25–45
 ✎ trhlina srdcového svalu so stredne ťažkým poklesom výkonnosti
 ✎ aortálna disekcia s rozšírením aorty a ľahkou orgánovou dysfunkciou

2525
4545

43 ťažké srdcové alebo cievne poruchy spôsobené priamym poranením 50–100
 ✎ srdcová tamponáda, tenzný pneumotorax alebo hemotorax (všetko s ťažkým 
poklesom výkonnosti)
 ✎ aortálna disekcia s ťažkou orgánovou dysfunkciou

  
5050
100100

44 úplná alebo čiastočná strata sleziny 0–15
 ✎ čiastočná strata bez funkčnej poruchy
 ✎ čiastočná strata s ľahkou funkčnou poruchou
 ✎ čiastočná strata so stredne ťažkou funkčnou poruchou
 ✎ čiastočná strata s ťažkou funkčnou poruchou
 ✎ úplná strata

00
22
55
1010
1515

45 zúženie pažeráka 10–60
 ✎ ľahké zúženie
 ✎ stredne ťažké zúženie
 ✎ ťažké zúženie

1010
3030
6060

46 fistula pažeráka 30
47 porušenie funkcie brušnej steny s poruchou brušného lisu 20
48 prietrž (pruh) 0
49 iný trvalý následok po poranení tráviacich orgánov 10–100

 ✎ strata časti pečene s ľahkou funkčnou poruchou
 ✎ čiastočná nedovieravosť análnych zvieračov
 ✎ poškodenie podžalúdkovej žľazy s funkčnou poruchou
 ✎ strata časti pečene s ťažkou funkčnou poruchou
 ✎ úplná nedovieravosť análnych zvieračov, trvalá kolostómia
 ✎ trvalá ileostómia

1010
1515
2020
4040
6060
8080

50 úplná alebo čiastočná strata funkcie jednej obličky 0–25

 ✎ čiastočná strata funkcie s ľahkou funkčnou poruchou
 ✎ čiastočná strata funkcie so stredne ťažkou funkčnou poruchou
 ✎ čiastočná strata funkcie s ťažkou funkčnou poruchou
 ✎ úplná strata funkcie

00
1010
2020
2525
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

51 úplná alebo čiastočná strata funkcie oboch obličiek 0–100

 ✎ bez funkčnej poruchy
 ✎ čiastočná strata funkcie s ľahkou funkčnou poruchou (obe obličky)
 ✎ čiastočná strata funkcie so stredne ťažkou funkčnou poruchou (obe obličky)
 ✎ čiastočná strata funkcie s ťažkou funkčnou poruchou (obe obličky)
 ✎ úplná strata funkcie (obe obličky)

00
1010
4040
8080
100100

52 fistula močového mechúra alebo močovej rúry 50
53 iný trvalý následok po poranení obličiek alebo močových ciest 10–50

 ✎ ľahký následok
 ✎ stredne ťažký následok
 ✎ ťažký následok, trvalá urostómia

1010
2020
5050

54 ľahké poškodenie pohlavných orgánov 0–15

 ✎ ľahká deformácia penisu
 ✎ ľahká defomácia pošvy, úplná strata jedného vaječníka
 ✎ úplná strata maternice vo veku 46 rokov a viac 
 ✎ úplná strata penisu vo veku 60 rokov a viac

55
1010
1515
1515

55 stredne ťažké poškodenie pohlavných orgánov 20–30
 ✎ úplná strata oboch semenníkov vo veku 46–59 rokov
 ✎ stredne ťažká deformácia pošvy alebo strata oboch vaječníkov (vek 46 rokov a viac)
 ✎ strata penisu vo veku 46–59 rokov

2525
2525
3030

56 ťažké poškodenie pohlavných orgánov 35–50
 ✎ úplná strata oboch semenníkov vo veku 45 rokov a menej  
 ✎ úplná strata oboch vaječníkov vo veku 45 rokov a menej 
 ✎ úplná strata penisu/maternice vo veku 45 rokov a menej

4040
4545
5050

57 porušenie celistvosti panvového pletenca s ľahkou poruchou statiky chrbtice a 
funkcie dolných končatín 15–20

 ✎ ženy do 45 rokov
 ✎ ostatní

2020
1515

58 porušenie celistvosti panvového pletenca so stredne ťažkou poruchou statiky 
chrbtice a funkcie dolných končatín 25–35

 ✎ ženy do 45 rokov
 ✎ ostatní

3535
2525

59 porušenie celistvosti panvového pletenca s ťažkou poruchou statiky chrbtice a 
funkcie dolných končatín 40–55

 ✎ ženy do 45 rokov
 ✎ ostatní

5555
4040
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

60 ľahké poškodenie chrbtice, miechy, miechových obalov alebo koreňov s trvalými 
neurologickými príznakmi 10–30

 ✎ ľahké obmedzenie pohyblivosti chrbtice
 ✎ paraparéza

1010
3030

61 stredne ťažké poškodenie chrbtice, miechy, miechových obalov alebo koreňov s 
trvalými neurologickými príznakmi 35–55

 ✎ stredne ťažké obmedzenie pohyblivosti chrbtice
 ✎ kvadruparéza

3535
5555

62 ťažké poškodenie chrbtice, miechy, miechových obalov alebo koreňov s trvalými 
neurologickými príznakmi 60–100

 ✎ ťažké obmedzenie pohyblivosti chrbtice
 ✎ kvadruplégia, paraplégia

6060
100100

Horná končatina

Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

63 úplná strata hornej končatiny v lakťovom kĺbe alebo nad ním 70
64 úplné stuhnutie ramenného kĺbu 30
65 ľahké obmedzenie funkčnosti ramenného kĺbu 5
66 stredne ťažké obmedzenie funkčnosti ramenného kĺbu 10
67 ťažké obmedzenie funkčnosti ramenného kĺbu 18
68 náhrada ramenného kĺbu 15
69 pakĺb ramennej kosti 40
70 kývavosť ramenného kĺbu 10–20

 ✎ aspoň 3 vykĺbenia vyžadujúce repozíciu lekárom
 ✎ 4 vykĺbenia vyžadujúce repozíciu lekárom
 ✎ 5 a viac vykĺbení vyžadujúcich repozíciu lekárom

1010
1515
2020

71 nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárne 6
72 nenapraviteľné vykĺbenie sternoklavikulárne 3
73 úplná strata hornej končatiny medzi lakťovým kĺbom a zápästím 60
74 úplné stuhnutie lakťového kĺbu 25
75 úplné stuhnutie rádioulnárnych kĺbov 20
76 ľahké obmedzenie funkčnosti lakťového kĺbu 5
77 stredne ťažké obmedzenie funkčnosti lakťového kĺbu 12
78 ťažké obmedzenie funkčnosti lakťového kĺbu 20
79 náhrada lakťového kĺbu 15
80 pakĺb vretennej kosti 30
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

81 pakĺb lakťovej kosti 20
82 kývavosť lakťového kĺbu 15–25

 ✎ ľahké obmedzenie
 ✎ stredne ťažké obmedzenie
 ✎ ťažké obmedzenie

1515
2020
2525

83 úplná strata ruky v zápästí 50
84 úplná strata palca ruky alebo úplné stuhnutie všetkých jeho kĺbov 18
85 úplná strata koncového článku palca ruky 7
86 úplná strata všetkých prstov ruky okrem palca 40
87 úplná strata prsta ruky (okrem palca) alebo úplné stuhnutie všetkých jeho kĺbov 8
88 úplná strata dvoch článkov prsta ruky (okrem palca) 6
89 úplná strata koncového článku prsta ruky (okrem palca) 3
90 úplné stuhnutie zápästia 20
91 úplné stuhnutie kĺbu palca ruky 6
92 úplné stuhnutie kĺbu prsta ruky (okrem palca) 1
93 ľahké obmedzenie funkčnosti zápästia 5
94 stredne ťažké obmedzenie funkčnosti zápästia 15
95 ťažké obmedzenie funkčnosti zápästia 18
96 ľahké obmedzenie funkčnosti kĺbu prsta ruky 1
97 stredne ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu prsta ruky 3
98 ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu prsta ruky 6
99 náhrada zápästia 15
100 náhrada kĺbu prsta ruky 3
101 pakĺb člnkovitej kosti 15
102 kývavosť zápästia 5–15

 ✎ ľahké obmedzenie
 ✎ stredne ťažké obmedzenie 
 ✎ ťažké obmedzenie

55
1010
1515

103 poškodenie ramenného nervu 0–30

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s čiastočným poškodením funkcie
 ✎ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
33
1515
3030
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

104 poškodenie kmeňa vretenného nervu 0–35

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s poruchou funkcie palcových svalov
 ✎ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
33
1010
3535

105 poškodenie muskulokutanného nervu 0–30

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s čiastočným poškodením funkcie (bez poruchy funkcie dvojhlavého ramen. svalu)
 ✎ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
33
1515
3030

106 poškodenie kmeňa lakťového nervu 0–35

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s poškodením len distálnej časti nervu
 ✎ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
33

2525
3535

107 poškodenie kmeňa stredového nervu 0–30

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s poruchou funkcie len distálnej časti nervu
 ✎ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
33
1515
3030

108 poškodenie nervov ramennej pletene 0–10

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s poškodením supraclavikulárnych nervov 
 ✎ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
11
55
1010

Dolná končatina

Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

109 úplná strata dolnej končatiny v kolennom kĺbe alebo nad ním alebo deformácia 
stehnovej kosti s vychýlením od fyziologickej normy väčším ako 45° 60

110 úplné stuhnutie bedrového kĺbu 35
111 ľahké obmedzenie funkčnosti bedrového kĺbu 10
112 stredne ťažké obmedzenie funkčnosti bedrového kĺbu 20
113 ťažké obmedzenie funkčnosti bedrového kĺbu 30
114 náhrada bedrového kĺbu 15
115 pakĺb stehnovej kosti alebo nekróza hlavice 40
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

116 skrátenie dolnej končatiny o 1 cm až 4 cm 1–5

 ✎ skrátenie o 1 cm
 ✎ skrátenie o 2 cm 
 ✎ skrátenie o 3 cm
 ✎ skrátenie o 4 cm

11
33
44
55

117 skrátenie dolnej končatiny o 4 cm až 6 cm 5–15
 ✎ skrátenie o 4 cm
 ✎ skrátenie o 5 cm
 ✎ skrátenie o 6 cm 

55
1010
1515

118 skrátenie dolnej končatiny o 6 cm alebo viac 15–25

 ✎ skrátenie o 6 cm
 ✎ skrátenie o 7 cm
 ✎ skrátenie o 8 cm
 ✎ skrátenie o 9 cm
 ✎ skrátenie o 10 cm a viac

1515
1818
2020
2323
2525

119 deformácia stehnovej kosti s vychýlením od fyziologickej normy 5° až 45° 5–60

 ✎ vychýlenie 5°
 ✎ vychýlenie 30°
 ✎ vychýlenie 31°
 ✎ vychýlenie 45°

55
3030
3232
6060

120 strata dolnej končatiny medzi kolenným a členkovým kĺbom (v predkolení) alebo 
deformácia kostí predkolenia s vychýlením od fyziologickej normy väčším ako 45° 50

121 úplné stuhnutie kolenného kĺbu 25–30
 ✎ v ohnutí do 20°
 ✎ v ohnutí 21–30°
 ✎ v ohnutí nad 30°

2525
2727
3030

122 ľahké obmedzenie funkčnosti kolenného kĺbu 8
123 stredne ťažké obmedzenie funkčnosti kolenného kĺbu 12
124 ťažké obmedzenie funkčnosti kolenného kĺbu 25
125 náhrada kolenného kĺbu 15
126 pakĺb píšťaly 40
127 pakĺb ihlice 5

128 kývavosť kolenného kĺbu spôsobená porušením funkcie predného alebo zadného 
skríženého väzu 10–20

 ✎ pozitívny Lachman 1. stupňa
 ✎ pozitívny Lachman 2. stupňa
 ✎ pozitívny Lachman 3. stupňa

1010
1515
2020

129 kývavosť kolenného kĺbu spôsobená porušením funkcie postranného väzu 5
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

130 porušenie funkcie kolenného kĺbu po operačnom odstránení jedného menisku 3
131 iný trvalý následok s funkčnou poruchou po poranení jedného menisku 2
132 iný trvalý následok s funkčnou poruchou po poranení oboch meniskov 3
133 deformácia kostí predkolenia s vychýlením od fyziologickej normy 5° až 45° 5–50

 ✎ vychýlenie 5°
 ✎ vychýlenie 40°
 ✎ vychýlenie 41°
 ✎ vychýlenie 45°

55
4040
4242
5050

134 úplná strata nohy v členkovom alebo Chopartovom kĺbe 30
135 úplná strata nohy v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25
136 úplná strata palca nohy so záprstnou kosťou 15
137 úplná strata palca nohy 10
138 úplná strata koncového článku palca nohy 3
139 úplná strata malíčka nohy so záprstnou kosťou 10
140 úplná strata prstu nohy (okrem palca) 2
141 úplná strata dvoch článkov alebo koncového článku prsta nohy (okrem palca) 0
142 úplné stuhnutie členkového kĺbu 20–30

 ✎ v priaznivom postavení
 ✎ v pravoúhlom postavení
 ✎ v nepriaznivom postavení

2020
2525
3030

143 úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca nohy 3
144 úplné stuhnutie základného kĺbu palca nohy 7
145 úplné stuhnutie kĺbu prsta nohy (okrem palca) 0
146 ľahké obmedzenie funkčnosti členkového kĺbu 5
147 stredne ťažké obmedzenie funkčnosti členkového kĺbu 10
148 ťažké obmedzenie funkčnosti členkového kĺbu 18
149 ľahké obmedzenie funkčnosti kĺbu palca nohy 1
150 stredne ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu palca nohy 3
151 ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu palca nohy 6

152 ľahké, stredne ťažké alebo ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu prsta nohy (okrem 
palca) 0

153 náhrada členkového kĺbu 15
154 kývavosť členkového kĺbu 0–20

 ✎ veľmi ľahké obmedzenie
 ✎ ľahké obmedzenie
 ✎ stredne ťažké obmedzenie
 ✎ ťažké obmedzenie

00
55
1212
2020
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Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

155 deformácia kostí členkového kĺbu alebo nohy 0–25

 ✎ ľahká deformácia bez funkčnej poruchy
 ✎ plochá noha
 ✎ vbočená alebo vybočená noha
 ✎ ťažká deformácia

00
55
1515
2525

156 poškodenie sedacieho nervu 0–50

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s čiastočnou poruchou funkcie prstov nohy alebo členka
 ✎ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
55

2020
5050

157 poškodenie stehnového nervu 0–30

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s poruchou extenzie kolena
 ✎ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
33

2020
3030

158 poškodenie obturatorného nervu 0–20

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s čiastočným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov
 ✎ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
22
1010
2020

159 poškodenie kmeňa píšťalového nervu 0–35

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s poruchou funkcie prstov
 ✎ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
33
1515
3535

160 poškodenie kmeňa ihlicového nervu 0–30
 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
33

3030

161 poškodenie hlbokej vetvy ihlicového nervu 0–20

 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s čiastočným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov
 ✎ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
22
1010
2020

162 poškodenie povrchovej vetvy ihlicového nervu 0–10
 ✎ bez poruchy funkcie a citlivosti
 ✎ len s poruchou citlivosti
 ✎ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov

00
11

1010
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v %

163 poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine 0–15

 ✎ chronický zápal kostnej drene
 ✎ trofické poruchy svalstva predkolenia
 ✎ trofické poruchy svalstva stehna
 ✎ ťažká porucha

00
33
1010
1515

Ostatné

Položka Trvalý následok úrazu Ocenenie 
v %

164 plošná jazva väčšia ako 0,5 % povrchu tela 1–40

 ✎ od 0,5 % do 1 % povrchu tela
 ✎ od 1 % do 14 % povrchu tela
 ✎ od 15 % do 18 % povrchu tela
 ✎ od 19 % do 24 % povrchu tela
 ✎ 25 % povrchu tela a viac
 ✎ čiastočná skalpácia hlavy nad 50 % povrchu hlavy
 ✎ úplná skalpácia hlavy

11
1–141–14

16–2216–22
25–3825–38

4040
2020
3030

165 hypertrofická alebo keloidná pozdĺžna jazva na tvári alebo krku dlhšia ako 1 cm 1–20

 ✎ od 1 cm do 2 cm
 ✎ od 3 cm do 7 cm
 ✎ od 8 cm do 19 cm
 ✎ 20 cm a viac

11
2–62–6
8–198–19
2020

166 hypertrofická alebo keloidná pozdĺžna jazva mimo tváre a krku dlhšia ako 8 cm 1–10

 ✎ od 8 cm do 10 cm
 ✎ od 11 cm do 12 cm
 ✎ od 13 cm do 19 cm
 ✎ od 20 cm do 24 cm
 ✎ od 25 cm do 29 cm
 ✎ od 30 cm do 34 cm
 ✎ od 35 cm do 39 cm
 ✎ 40 cm a viac

11
22

3–53–5
66
77
88
99
1010

167 iná jazva alebo pigmentačná zmena 0
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Ocenenie v % Koeficient progresie

0–15 1,00

16–20 1,50

21–30 2,00

31–40 3,00

41–50 4,00

51–60 5,00

61–70 6,00

71–80 7,00

81–90 8,00

91–100 10,00

Tabuľka koeficientov progresie


