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Osobitné dojednania pre úrazové poistenie žiakov   
ku VPP ÚP 

Platné od 20.08.2016 
 

Úvodné ustanovenia 

Pre úrazové poistenie žiakov, ktoré uzaviera Union poisťovňa, 
a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) platia príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre 
úrazové poistenie (ďalej len „VPP ÚP“), tieto Osobitné 
dojednania pre úrazové poistenie žiakov ku VPP ÚP (ďalej len 
„OD ÚPŽ“) a poistná zmluva. 

Článok 1 
Výklad pojmov  

Pre účely týchto OD ÚPŽ platí nasledujúci výklad pojmov: 
Škola – je školské zariadenie alebo škola zriadená v súlade 
s platnou legislatívou Slovenskej republiky (ďalej len „škola“).  

Článok 2 
Rozsah poistenia 

1. Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie v rozsahu týchto OD ÚPŽ a podmienok 
dohodnutých v poistnej zmluve v prípade: 
a) trvalých následkov úrazu poisteného, 
b) smrti poisteného v dôsledku úrazu, 
c) úrazového odškodnenia poisteného, 
d) nevyhnutného liečenia poisteného po úraze. 

2. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré nastali počas 
vyučovacích hodín, prestávok medzi vyučovacími hodinami, 
v školskom klube, v jedálni a na úrazy, ktoré nastali počas 
branného cvičenia, exkurzie, školského výletu, 
organizovaných školou. Poistenie sa vzťahuje aj na úrazy, 
ktoré nastali počas mimoškolských aktivít, viacdňových 
školských výletov a exkurzií, lyžiarskych a plaveckých 
výcvikov, počas škôl v prírode, pričom tieto aktivity musia 
byť organizované školou za účasti dospelej osoby, 
poverenej organizovaním týchto aktivít aj mimo dní 
školského vyučovania (cez víkend, štátne sviatky, 
prázdniny) a pod. 

3. Jednou poistnou zmluvou možno okrem úrazového 
poistenia žiakov poistiť pre prípad úrazu aj zamestnancov 
tejto školy. Poistenie zamestnancov sa vzťahuje na úrazy, 
ktoré nastali počas výkonu práce pre školu. Cesta na/z 
miesta výkonu práce nie je týmto poistením krytá. 

Článok 3 
Poistení 

1. Poistenými osobami sú žiaci a zamestnanci školy uvedení 
v zozname poistených osôb, s výnimkou nepoistiteľných 
osôb podľa č. 11 VPP ÚP. 

2. Zoznam poistených osôb je neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy, ktorý je poistník povinný počas platnosti 
poistnej zmluvy aktualizovať, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. 

3. Zmeny v zozname poistených osôb je poistník povinný 
písomne oznámiť poisťovateľovi, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. 

Článok 4 
Začiatok a koniec poistenia 

1. Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého v poistnej 
zmluve ako začiatok poistenia. 

2. Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa uvedeného ako 
koniec poistenia. 

3. Poistenie pre jednotlivých poistených končí ukončením 
učebného, študijného alebo pracovného pomeru, a  to 
dňom, kedy nastala skutočnosť zakladajúca zánik poistenia.  

Článok 5 
Poistné plnenie 

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie pre prípad 
smrti v dôsledku úrazu, poisťovateľ vyplatí oprávnenej 
osobe určenej v zmysle ustanovenia § 817 ods. 2 a 3 
Občianskeho zákonníka poistné plnenie podľa 
článku 17 VPP ÚP. 

2. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie pre prípad 
trvalých následkov úrazu, poisťovateľ vyplatí poistenému 
poistné plnenie podľa článku 16 VPP ÚP. 

3. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie úrazového 
odškodnenia detí, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné 
plnenie podľa článku 6 týchto OD ÚPŽ. 

4. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie denných dávok 
za čas nevyhnutného liečenia, poisťovateľ vyplatí 
poistenému poistné plnenie podľa článku 7 týchto OD ÚPŽ. 

Článok 6 
Poistné plnenie v prípade úrazového  

odškodnenia detí 
1. Výška úrazového odškodnenia sa určí ako percento 

z poistnej sumy dohodnutej pre úrazové odškodnenie. 
Toto percento bude stanovené podľa Oceňovacích 
tabuliek pre úrazové odškodnenie detí (ďalej aj 
„oceňovacie tabuľky pre ÚOD“), ktoré tvoria prílohu č. 1 
k týmto OD ÚPŽ. 

2. Oceňovacie tabuľky pre ÚOD sú doplňované a menené 
v závislosti na vývoji lekárskej vedy a lekárskej praxe. 
V prípade, ak telesné poškodenie nie je uvedené 
v oceňovacích tabuľkách, bude poistné plnenie vylúčené 
s výnimkou špecifických prípadov, ktoré poisťovateľ uzná 
ako príbuzné s telesnými poškodeniami uvedenými 
v oceňovacích tabuľkách pre ÚOD. 

3. Ak v lekárskej správe nie je jednoznačne stanovená 
diagnóza telesného poškodenia spôsobeného úrazom, má 
poisťovateľ právo určiť lekára, ktorý stanoví jednoznačnú 
diagnózu. 

4. Ak poistenému vznikne následkom jedného úrazu niekoľko 
telesných poškodení, bude sa poistné plnenie vzťahovať 
na to telesné poškodenie, ktoré je hodnotené najvyšším 
percentom určeným podľa oceňovacích tabuliek pre ÚOD. 

5. Poistený má nárok na poistné plnenia najviac za dva 
úrazy, ktoré nastanú počas jedného poistného roka, ak je 
poistná zmluva uzavretá na dobu neurčitú, alebo ktoré 
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nastanú počas doby trvania poistenia, ak je poistná 
zmluva uzavretá na dobu určitú. 

6. Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenia podľa tohto 
článku, pokiaľ sa po skončení liečenia úrazu prejavia 
ďalšie následky toho istého úrazu vyžadujúce si 
dodatočné liečenie. 

Článok 7 
Poistné plnenie v prípade denných dávok za čas 

nevyhnutného liečenia 

1. Ak čas nevyhnutného liečenia dosiahne aspoň 8 
kalendárnych dní, poisťovateľ vyplatí denné dávky za každý 
deň za čas nevyhnutného liečenia úrazu, ktorého dĺžku určí 
ošetrujúci lekár, najviac však za čas nevyhnutného liečenia 
uvedený v Oceňovacích tabuľkách pre denné dávky za čas 
nevyhnutného liečenia (ďalej aj „oceňovacie tabuľky pre DD 
ČNL“), ktoré tvoria prílohu k č. 2 k týmto OD ÚPŽ.  

2. Poisťovateľ vyplatí denné dávky za čas nevyhnutného 
liečenia úrazu najviac za 365 dní za každú poistnú udalosť. 

3. V oceňovacích tabuľkách pre DD ČNL sú uvedené 
jednotlivé druhy telesných poškodení spôsobených úrazom 
a ich priemerná doba nevyhnutného liečenia, vrátane 
nevyhnutnej rehabilitácie. Priemerný čas nevyhnutného 
liečenia úrazu je čas, ktorý je podľa poznatkov lekárskej 
vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie 
telesného poškodenia spôsobeného úrazom. 

4. Ak telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uvedené 
v oceňovacích tabuľkách pre DD ČNL, výška plnenia sa určí 
podľa priemerného času nevyhnutného liečenia, ktorý je 
primeraný povahe tohto telesného poškodenia a ktorého 
dĺžku určí ošetrujúci lekár. Aj v tomto prípade je poisťovateľ 
povinný plniť iba vtedy, ak je tento čas dlhší ako 8 
kalendárnych dní. 

5. Ak bolo poistenému spôsobené jedným úrazom niekoľko 
telesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovateľ denné 
dávky za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia 
s najvyšším počtom dní liečenia. 

6. V prípade, že poistený utrpel niekoľko úrazov nezávisle na 
sebe, pričom ich doby nevyhnutného liečenia sa prekrývajú, 
poisťovateľ poskytne vždy iba jednu dennú dávku denne. 

7. Ak je pre telesné poškodenie v oceňovacích tabuľkách pre 
DD ČNL uvedená podmienka (napr. overenie diagnózy 
určeným pracoviskom, povinná fixácia a repozícia, odborné, 
príp. rtg. potvrdenie, povinná hospitalizácia, obmedzenia 
habituálnej luxácie), je splnenie uvedenej podmienky 
nevyhnutné pre poskytnutie poistného plnenia. 

8. Za infrakcie, fisúry, abrupcie, odlomenie hrán kostí a malých 
úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne 
zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) poisťovateľ 
vyplatí poistné plnenie vo výške 50% poistného plnenia za 
úplnú zlomeninu. Fisúry lebečných kostí sa považujú za 
úplné zlomeniny.  

9. Poisťovateľ nie je povinný plniť denné dávky za čas 
nevyhnutného liečenia úrazu, ak poistený zomrie do 
jedného mesiaca odo dňa vzniku úrazu.  

10. Poistený má nárok na poistné plnenie z tohto rizika najviac 
za dva úrazy, ktoré nastanú počas jedného poistného roka, 
ak je poistná zmluva uzavretá na dobu neurčitú, alebo ktoré 
nastanú počas doby trvania poistenia, ak je poistná zmluva 
uzavretá na dobu určitú. 

11. Pokiaľ sa po skončení liečenia úrazu prejavia ďalšie 
následky toho istého úrazu vyžadujúce si dodatočné 
nevyhnutné liečenie, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť za 
toto dodatočné nevyhnutné liečenie poistné plnenie. 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

Od ustanovení článkov 1, 2, 3, 4, 5, 6  a 7 týchto OD ÚPŽ sa 
možno v poistnej zmluve odchýliť. 
 
Tieto Osobitné dojednania pre úrazové poistenie žiakov ku VPP 
ÚP nadobúdajú účinnosť dňom 20.08.2016.  
 



 
Príloha č. 1 k OD ÚPŽ  
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OCEŇOVACIE TABUĽKY PRE ÚRAZOVÉ  
ODŠKODNENIE DETÍ 

1. ÚRAZY KOŽE, PODKOŽNÉHO TKANIVA, ŠLIACH  
A SVALOV 

1.1. Úrazy spôsobené reznými, bodnými, sečnými, tržnými, 
strelnými ranami a ranami po pohryznutí 

1.1.1 

Všetky typy rán (rezná, bodná, sečná, tržná, 
strelná, po pohryznutí a ich kombinácie), ktoré 
si vyžiadali chirurgické ošetrenie (minimálne 
dva stehy) zasahujúce po svalovú fasciu 

3 % 

1.1.2 

Všetky typy rán (rezná, bodná, sečná, tržná, 
strelná, po pohryznutí a ich kombinácie) 
prenikajúce cez svalovú fasciu s nutnosťou 
sutúry veľkého svalu alebo šľachy 

15 % 

1.2. Popáleniny a poleptania (s výnimkou účinkov slnečného 
žiarenia a chladu na kožu) 

1.2.1 
Popáleniny a poleptania I. stupňa (21 – 50 % 
povrchu tela) 

5 % 

1.2.2 
Popáleniny a poleptania I. stupňa (51 – 100 % 
povrchu tela) 

10 % 

1.2.3 
Popáleniny a poleptania II. stupňa (1 – 20 % 
povrchu tela) 

5 % 

1.2.4 
Popáleniny a poleptania II. stupňa (21 – 50 % 
povrchu tela) 

10 % 

1.2.5 
Popáleniny a poleptania II. stupňa (51 – 100 % 
povrchu tela) 

20 % 

1.3. Pomliaždenia 

1.3.1 
Pomliaždenie ťažšieho stupňa, krvný výron 
alebo porucha funkcie podmienkou 

3 % 

2. ÚRAZY KĹBOV 

2.1 
Distorzia malých kĺbov s nutnosťou sadrovej 
prípadne elastickej fixácie 

3 % 

2.2 
Distorzia veľkých kĺbov s nutnosťou sadrovej 
prípadne elastickej fixácie 

5 % 

2.3 
Luxácia malých kĺbov (potvrdená rtg)  
s nutnosťou repozície a následnej fixácie 

5 % 

2.4 
Luxácia veľkých kĺbov (čeľustný, ramenný, 
lakťový, zápästný, bedrový, kolenný, členkový), 
potvrdená rtg s nutnosťou zatvorenej repozície  

10 % 

2.5 

Luxácia veľkých kĺbov (čeľustný, ramenný, 
lakťový, zápästný, bedrový, kolenný,  
členkový) s nutnosťou otvorenej repozície 
(hospitalizácia podmienkou) 

15 % 

2.6 
Podvrtnutie chrbtice pri pozitívnom rtg  
a neurologickom náleze 

5 % 

2.7 
Luxácia atlantookcipitálna a iných úsekov krčnej 
chrbtice bez poškodenia miechy a jej koreňov 

40 % 

2.8 
Luxácia hrudníkovej a driekovej chrbtice bez 
poškodenia miechy a jej koreňov (potvrdená rtg) 

40 % 

2.9 
Luxácia kostrče bez poškodenia miechy  
a jej koreňov 

5 % 

2.10 Subluxácia krčnej chrbtice (potvrdená rtg) 30 % 

3. ÚRAZY MÄKKÉHO KOLENA A ČLENKU 

3.1 
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie  
pobočného väzu kolena 

15 % 

3.2 
Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie  
skríženého väzu kolena (potvrdené 
artroskopicky alebo CT, resp. NMR vyšetrením) 

20 % 

3.3 Poranenie menisku liečené konzervatívne 5 % 

 

3.4 
Poranenie menisku liečené operačne  
(vrátane artroskopie) s jeho parciálnou  
alebo totálnou extirpáciou 

10 % 

3.5 
Natrhnutie alebo úplné pretrhnutie deltového 
alebo kalkaneofibulárneho väzu členka liečené 
konzervatívne 

7 % 

3.6 
Natrhnutie alebo úplné pretrhnutie deltového 
alebo kalkaneofibulárneho väzu členka liečené 
operačne 

15 % 

3.7 
Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho 
pobočného členkového väzu 

7 % 

4. ÚRAZY SKELETU 

4.1. Hlava 

4.1.1 
Zlomenina kostí lebečnej klenby  
bez vtlačenia úlomkov 

8 % 

4.1.2 
Zlomenina kostí lebečnej klenby s vtlačením 
úlomkov a nutnou chirurgickou liečbou, resp. 
hospitalizáciou 

20 % 

4.1.3 
Zlomenina tvárových kostí bez nutnosti  
repozície vrátane očnice, ale nie typu 
Le Fort I, II, III 

10 % 

4.1.4 
Zlomenina tvárových kostí s nutnosťou  
repozície vrátane maxily, mandibuly a očnice, 
ale nie typu Le Fort I, II, III 

15 % 

4.1.5 Le Fort I 15 % 

4.1.6 Le Fort II 20 % 

4.1.7 Le Fort III 30 % 

4.1.8 Zlomenina bázy lebečnej 40 % 

4.1.9 
Zlomenina nosových kostí s vtlačením úlomkov 
alebo nutnosťou repozície 

5 % 

4.2. Hrudník a krk 

4.2.1 Zlomenina hrudnej kosti bez posunutia úlomkov 5 % 

4.2.2 
Zlomenina hrudnej kosti s posunutím  
úlomkov 

10 % 

4.2.3 Zlomenina jedného rebra (potvrdená rtg) 5 % 

4.2.4 
Sériová fraktúra dvoch až piatich rebier 
(potvrdená rtg) 

10 % 

4.2.5 
Sériová fraktúra rebier vyžadujúca 
osteosyntetickú stabilizáciu, prípadne 
pneumatickú dlahu 

25 % 

4.2.6 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky 20 % 

4.3. Horná končatina 

4.3.1 
Zlomenina kľúčnej kosti liečená  
konzervatívne 

7 % 

4.3.2 Zlomenina kľúčnej kosti liečená operačne 10 % 

4.3.3 
Zlomenina lopatky (vrátane tela, krčka 
nadplecka a zobáka) 

7 % 

4.3.4 
Zlomenina horného konca ramennej kosti 
liečená konzervatívne (vrátane luxačnej  
a trieštivej zlomeniny hlavičky) 

10 % 

4.3.5 
Zlomenina horného konca ramennej kosti 
liečená operačne 

15 % 

4.3.6 
Zlomenina tela ramennej kosti liečená  
konzervatívne 

10 % 

4.3.7 Zlomenina tela ramennej kosti liečená operačne 20 % 

4.3.8 
Zlomenina dolného konca ramennej kosti 
liečená konzervatívne 

10 % 
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4.3.9 
Zlomenina dolného konca ramennej kosti 
liečená operačne 

20 % 

4.3.10 

Zlomenina hornej tretiny kostí predlaktia 
vrátane vnútrokĺbnych zlomenín liečená 
konzervatívne alebo zlomenina tela kostí 
predlaktia 

10 % 

4.3.11 

Zlomenina hornej tretiny kostí predlaktia 
vrátane vnútrokĺbnych zlomenín liečená 
operačne alebo otvorená a zlomenina tela 
kostí predlaktia 

20 % 

4.3.12 
Zlomenina dolnej tretiny kostí predlaktia 
vrátane zlomeniny na typickom mieste  
liečená konzervatívne 

10 % 

4.3.13 
Zlomenina dolnej tretiny kostí predlaktia 
vrátane zlomeniny na typickom mieste  
a otvorenej zlomeniny liečenej operačne 

15 % 

4.3.14 
Zlomenina kostí zápästia, okrem zlomeniny 
člnkovitej kosti, bez posunu úlomkov liečená 
konzervatívne 

5 % 

4.3.15 
Zlomenina kostí zápästia, okrem zlomeniny 
člnkovitej kosti, s posunom úlomkov alebo 
liečená operačne 

10 % 

4.3.16 Zlomenina člnkovitej kosti neúplná alebo úplná 15 % 

4.3.17 
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná 
nekrózou 

30 % 

4.3.18 
Zlomenina záprstných kostí bez posunutia  
úlomkov (okrem Bennettovej zlomeniny) 

5 % 

4.3.19 
Zlomenina záprstných kostí s posunutím 
úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 

10 % 

4.3.20 
Luxačná zlomenina Bennettova liečená 
konzervatívne 

10 % 

4.3.21 
Luxačná zlomenina Bennettova liečená 
operačne 

15 % 

4.3.22 
Zlomenina článkov prstov bez posunu alebo  
s posunom liečená konzervatívne alebo 
operačne 

5 % 

4.4. Panva 

4.4.1 
Odtrhnutie predného horného alebo dolného 
konca bedrového tŕňa a hrboľa sedacej kosti 

5 % 

4.4.2 
Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej 
kosti bez posunutia úlomkov 

10 % 

4.4.3 
Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej 
kosti s posunutím úlomkov 

20 % 

4.4.4 
Zlomenina krídla bedrovej kosti bez  
posunutia úlomkov 

10 % 

4.4.5 
Zlomenina krídla bedrovej kosti s posunutím 
úlomkov 

20 % 

4.4.6 Zlomenina krížovej kosti 10 % 

4.4.7 Zlomenina kostrče 5 % 

4.4.8 Zlomenina okraja acetabula 10 % 

4.4.9 
Zlomenina acetabula s centrálnou luxáciou 
stehennej kosti 

40 % 

4.4.10 
Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo 
jednostranná s rozostupom lonovej spony  
a rozostup lonovej spony 

40 % 

4.4.11 Zlomenina lonovej a bedrovej kosti 40 % 

4.4.12 
Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou  
luxáciou 

40 % 

4.5. Dolná končatina 

4.5.1 Zlomenina krčka stehennej kosti zaklinená  20 % 

4.5.2 
Zlomenina krčka stehennej kosti  
nezaklinená liečená konzervatívne 

60 % 

 

4.5.3 

Zlomenina krčka stehennej kosti  
nezaklinená liečená operačne alebo traumatická 
epifyzeolýza hlavy stehennej  
kosti s výrazným posunom úlomkov 

40 % 

4.5.4 
Traumatická epifyzeolýza stehennej kosti  
s minimálnym posunom 

20 % 

4.5.5 

Traumatická lézia krčka stehennej kosti 
komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená 
endoprotézou a traumatická epifyzeolýza  
stehennej kosti 

100 % 

4.5.6 Zlomenina veľkého alebo malého chochoľa 10 % 

4.5.7 
Ostatné zlomeniny horného konca stehennej 
kosti bez posunutia alebo s posunutím  
liečené konzervatívne 

40 % 

4.5.8 
Ostatné zlomeniny horného konca stehennej 
kosti otvorené, s výrazným posunom alebo 
liečené operačne 

50 % 

4.5.9 
Zlomenina tela stehennej kosti neúplná  
alebo úplná bez posunu liečená  
konzervatívne 

40 % 

4.5.10 
Zlomenina tela stehennej kosti úplná  
s posunom úlomkov, otvorená alebo liečená 
operačne 

40 % 

4.5.11 
Odlomenie kondylu stehennej kosti liečené 
konzervatívne 

15 % 

4.5.12 
Odlomenie kondylu stehennej kosti liečené 
operačne 

20 % 

4.5.13 
Vnútrokĺbová zlomenina stehennej kosti  
(zlomenina kondylu alebo interkondylická) 
liečená konzervatívne 

40 % 

4.5.14 
Vnútrokĺbová zlomenina stehennej kosti 
(zlomenina kondylu alebo interkondylická) 
liečená operačne 

60 % 

4.5.15 Zlomenina jabĺčka liečená konzervatívne 10 % 

4.5.16 Zlomenina jabĺčka liečená operačne 20 % 

4.5.17 

Vnútrokĺbová zlomenina píšťaly  
s postihnutím jedného alebo oboch kondylov 
liečená konzervatívne, vrátane medzihlavicovej 
vyvýšeniny 

20 % 

4.5.18 
Vnútrokĺbová zlomenina píšťaly s výrazným 
posunom úlomkov alebo liečená operačne  
pri postihnutí jedného alebo oboch kondylov 

30 % 

4.5.19 Zlomenina drsnatiny píšťaly 10 % 

4.5.20 Zlomenina hlavičky ihlice 10 % 

4.5.21 
Zlomenina tela píšťaly alebo oboch kostí 
predkolenia liečená konzervatívne 

30 % 

4.5.22 
Zlomenina oboch kostí predkolenia alebo píšťaly 
otvorená alebo liečená operačne 

40 % 

4.5.23 
Zlomenina vonkajšieho alebo vnútorného členku 
bez posunu liečená konzervatívne 

10 % 

4.5.24 
Zlomenina vonkajšieho alebo vnútorného členku 
s posunom liečená operačne 

20 % 

4.5.25 
Zlomenina oboch členkov s odlomením  
zadnej hrany píšťaly liečená konzervatívne 

20 % 

4.5.26 
Zlomenina oboch členkov s odlomením  
zadnej hrany píšťaly liečená operačne 

30 % 

4.5.27 
Ostatné vnútrokĺbové zlomeniny distálnej tretiny 
predkolenia liečené konzervatívne 

20 % 

4.5.28 
Ostatné vnútrokĺbové zlomeniny distálnej tretiny 
predkolenia liečené operačne 

30 % 

4.5.29 Zlomenina členkovej kosti bez posunu úlomkov 20 % 

4.5.30 
Zlomenina členkovej kosti s posunom  
úlomkov 

40 % 
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4.5.31 
Zlomenina členkovej kosti komplikovaná 
nekrózou 

100 % 

4.5.32 
Zlomenina pätovej kosti bez porušenia  
statiky 

20 % 

4.5.33 
Zlomenina pätovej kosti s narušením statiky 
alebo liečená operačne 

40 % 

4.5.34 
Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia 
úlomkov 

10 % 

4.5.35 Zlomenina člnkovitej kosti luxačná 30 % 

4.5.36 
Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná 
nekrózou 

100 % 

4.5.37 
Zlomenina kostí priehlavku okrem člnkovitej  
bez posunu 

15 % 

4.5.38 
Zlomenina kostí priehlavku okrem člnkovitej  
s posunom 

20 % 

4.5.39 
Zlomenina prepriehlavkových kostí  
bez posunu 

8 % 

4.5.40 
Zlomenina prepriehlavkových kostí  
s posunom 

10 % 

4.5.41 
Zlomenina článkov prstov vrátane palca  
bez posunu 

5 % 

4.5.42 
Zlomenina článkov prstov viacpočetná  
s posunom alebo otvorená alebo liečená 
operačne 

10 % 

4.6. Zlomeniny chrbtice 

4.6.1 
Zlomeniny trňovitého alebo bočného  
výbežku 

5 % 

4.6.2 
Zlomenina viacerých trňovitých alebo  
bočných výbežkov ak ide minimálne o dva resp. 
ich kombináciu 

10 % 

4.6.3 
Zlomenina kĺbového výbežku alebo  
výbežkov 

10 % 

4.6.4 Zlomenina oblúka stavca alebo stavcov 15 % 

4.6.5 Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) 40 % 

4.6.6 
Kompresívna zlomenina tela stavca so 
znížením prednej časti najviac o jednu  
tretinu 

20 % 

4.6.7 
Kompresívna zlomenina tela stavca alebo 
stavcov so znížením o viac ako jednu tretinu 

40 % 

4.6.8 

Roztrieštené zlomeniny tiel stavcov alebo  
zlomeniny vyžadujúce operačnú stabilizáciu 
chrbtice (osteosynteticky prípadne kostným  
štepom) 

80 % 

4.6.9 

Úrazové poškodenie medzistavcovej  
Platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca  
s nutnosťou jej urgentného alebo pre 
neurologické príznaky odloženého operačného 
odstránenia 

50 % 

4.7. Zlomeniny zubov 

4.7.1 
Strata alebo nevyhnutná extrakcia jedného  
až šiestich zubov ako dôsledok vonkajšieho 
násilia 

1 - 6 % 

4.7.2 
Strata alebo nevyhnutná extrakcia viac ako  
šiestich zubov ako dôsledok vonkajšieho násilia 

15 % 

4.7.3 

Uvoľnenie závesného väzivového aparátu 
jedného alebo viacerých zubov (subluxácia, 
luxácia, reimplantácia) s nevyhnutnou fixačnou 
dlahou 

5 % 

5. ÚRAZY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU (vrátane 
krvácania vnútrolebečného a krvácania do spinálneho 
kanála) 

5.1 Otras mozgu ľahkého stupňa 5 % 

5.2 Otras mozgu stredného stupňa 10 % 

5.3 Otras mozgu ťažkého stupňa 20 % 

5.4 
Pomliaždenie mozgu potvrdené CT vyšetrením 
pri neurologickom deficite 

50 % 

5.5 
Rozdrvenie mozgového tkaniva potvrdené  
CT vyšetrením, operačne a zároveň  
so stupňom neurologického deficitu 

80 % 

5.6 
Krvácanie do mozgu (potvrdené CT vyšetrením) 
traumatického pôvodu 

80 % 

5.7 
Krvácanie vnútrolebečné alebo do chrbticového 
kanálika (potvrdené CT vyšetrením) 

80 % 

5.8 
Otras miechy potvrdený neurologickým 
vyšetrením (hospitalizácia podmienkou) 

15 % 

5.9 Pomliaždenie miechy 30 % 

5.10 Krvácanie do miechy (potvrdené CT vyšetrením) 60 % 

6. PORANENIE PERIFÉRNYCH NERVOV 

6.1 
Pomliaždenie periférneho nervu  
s krátkodobou obrnou 

10 % 

6.2 
Poranenie periférneho nervu s prerušením  
vodivých vlákien 

20 % 

6.3 Prerušenie periférneho nervu 30 % 

7. ÚRAZY TELOVÝCH DUTÍN A ICH ORGÁNOV 

7.1. Hrudník 

7.1.1 Roztrhnutie pľúc 15 % 

7.1.2 
Úrazové poškodenie srdca klinicky  
potvrdené vrátane veľkých ciev 
a miazgovodu 

80 % 

7.1.3 Roztrhnutie bránice 25 % 

7.1.4 
Poúrazový pneumotorax a hemotorax  
bez nutnosti chirurgickej liečby 

15 % 

7.1.5 
Poúrazový pneumotorax a hemotorax  
s nutnosťou chirurgickej liečby 

25 % 

7.1.6 
Poúrazový mediastálny alebo podkožný 
emfyzém 

15 % 

7.1.7 
Poleptanie, prederavenie alebo traumatické 
poškodenie v zmysle ruptúry pažeráka 

80 % 

7.2. Brucho, retroperitoneum, vonkajšie genitálie muža  
a ženy 

7.2.1 
Rana prenikajúca do brušnej dutiny  
s nutnosťou chirurgickej revízie ale  
bez poranenia vnútrobrušných orgánov 

10 % 

7.2.2 
Poranenie pečene s nutnosťou  
chirurgického ošetrenia 

25 % 

7.2.3 
Poranenie sleziny s nutnosťou splenektómie  
alebo vykonania záchovnej operácie sleziny 

25 % 

7.2.4 
Poranenie podžalúdkovej žľazy s nutnosťou 
chirurgického ošetrenia 

25 % 

7.2.5 
Úrazové prederavenie žalúdka a dvanástorníka 
bez nutnosti resekcie 

25 % 

7.2.6 
Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva  
bez resekcie 

15 % 

7.2.7 
Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva  
s resekciou 

20 % 

7.2.8 
Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva  
bez resekcie 

20 % 

7.2.9 
Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva  
s resekciou 

25 % 

7.2.10 
Roztrhnutie mezentéria bez resekcie 
 tenkého čreva 

10 % 

7.2.11 
Roztrhnutie mezentéria alebo mezokolonu  
s nutnosťou resekcie čreva 

25 % 

7.2.12 
Poranenie veľkých ciev retroperitonea  
s nutnosťou chirurgického ošetrenia 

25 % 

7.2.13 Pomliaždenie obličky (s potvrdenou hematúriou) 5 % 
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7.2.14 
Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky  
s nevyhnutnou operáciou (až po prípadnú 
nefrektómiu) 

50 % 

7.2.15 Roztrhnutie močového mechúra 20 % 

7.2.16 Roztrhnutie močovej rúry 15 % 

7.2.17 
Poranenie maternice s nutnosťou chirurgického 
ošetrenia (vrátane vaječníkov  
a vajíčkovodov) 

20 % 

7.2.18 
Pomliaždenie mužského pohlavného údu 
ťažkého stupňa 

20 % 

7.2.19 
Pomliaždenie semenníka a mieška ťažkého 
stupňa 

25 % 

7.2.20 
Pomliaždenie vonkajších rodidiel ženy ťažkého 
stupňa alebo iné poranenie vonkajších rodidiel 
ženy s nutnosťou chirurgickej liečby 

25 % 

8. PORANENIA ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV 

8.1. Úrazy oka 

8.1.1 
Poleptanie spojovky III. stupňa potvrdené 
oftalmologickým vyšetrením a liečbou 

10 % 

8.1.2 

Hlboké rany rohovky alebo bielka liečené 
konzervatívne alebo chirurgicky  
sprevádzané komplikáciami (vnútroočný zápal, 
sivý zákal), vypadnutím alebo  
vklinením dúhovky vrátane cudzieho telieska 
magnetického aj nemagnetického 

15 % 

8.1.3 
Rana prenikajúca do očnice vrátane  
cudzieho telieska nemagnetického  
a magnetického 

10 % 

8.1.4 
Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky  
bez komplikácií a komplikované zápalom 
dúhovky a sivým zákalom 

10 % 

8.1.5 
Čiastočné vykĺbenie šošovky bez  
komplikácií a s druhotným zvýšením 
vnútroočného tlaku vyžadujúce chirurgickú liečbu 

10 % 

 

8.1.6 
Vykĺbenie šošovky bez komplikácií  
a so zvýšením vnútroočného tlaku vyžadujúcim 
chirurgickú liečbu 

20 % 

8.1.7 
Krvácanie do sklovca a sietnice vyžadujúce 
chirurgickú liečbu 

30 % 

8.1.8 
Popálenie alebo poleptanie rohovkového 
parenchýmu 

25 % 

8.1.9 
Odlúpenie sietnice ako priamy dôsledok  
úrazu potvrdené oftamológom 

40 % 

8.1.10 
Úrazové postihnutie zrakového nervu  
a chiazmy 

20 % 

8.1.11 
Zlomenina steny prínosovej dutiny  
s emfyzémom a zlomeniny nosových  
kostičiek s prerušením slzných ciest 

5 % 

8.2. Úrazy ucha 

8.2.1 Prederavenie bubienka 10 % 

8.2.2 
Otras labyrintu vyžadujúci liečbu  
a sledovanie 

10 % 

9. OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ – inde nezaradené 

9.1. Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom 
(podmienkou je hospitalizácia) 

9.1.1 Celkové postihnutie ľahkého stupňa 5 % 

9.1.2 Celkové postihnutie stredného stupňa 15 % 

9.1.3 Celkové postihnutie ťažkého stupňa 50 % 

9.2. Uštipnutie hadom a inými jedovatými živočíchmi 

9.2.1 
Uštipnutie jedovatými živočíchmi vyžadujúce 
podanie antiséra (nutná hospitalizácia) 

20 % 

9.3. Šok 

9.3.1 

Šok s ohrozením vitálnych funkcií (musí byť 
úrazového pôvodu a vyžadujúci hospitalizáciu, 
obyčajne na JIS príslušného chirurgického 
alebo traumatického oddelenia, prípadne na 
ARO oddelení príslušného nemocničného 
zariadenia) 

60 % 

 

 

Poznámka: 

 v bode 4.7.1 sa konkrétne % plnenia určí v závislosti od doby nevyhnutného liečenia poisteného



 
Príloha č. 2 k OD ÚPŽ  
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OCEŇOVACIE TABUĽKY PRE DENNÉ DÁVKY  
ZA ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA

 
max. plnenie 

 (v dňoch) 

Rany 

001 Rana chirurgicky ošetrená  do 15 

Poznámka: Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia 
okrajov a sutura. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené.  
Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo čas, ktorý 
od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie. 

002 Rana hnisavá do 21 

003 
Plošná abrázia mäkkých častí alebo úrazové 
strhnutie nechta (vyžaduje chirurgické 
ošetrenie) 

do 21 

Cudzie teliesko 

004 Chirurgicky odstránené do 21 

005 Chirurgicky neodstránené (napr. broky) do 28 

006 
Otravy plynmi a parami, celkové účinky 
žiarenia a chemických jedov (hospitalizácia 
podmienkou) 

do 28 

Poznámka: Plnenie sa neposkytuje za opakované pôsobenie plynov, 
pár, chemických jedov alebo účinkov žiarenia. 

007 
Poštípanie hmyzom s infekciou, uštipnutie 
hadom 

do 21 

008 
Poranenie elektrickým prúdom podľa  
celkového postihnutia (traumatický šok, 
hospitalizácia podmienkou) 

do 49 

POPÁLENINY, POLEPTANIA, OMRZLINY 

Poznámka: S výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu. 

druhého stupňa (povrchového) chirurgicky liečené, v rozsahu 

009 do 5 cm2 povrchu tela do 15  

010 od 6 cm2 do 10 cm2 povrchu tela do 21 

011 od 11 cm2 do 5 % (vrátane) povrchu tela do 35 

012 od 5 % do 15 % (vrátane) povrchu tela do 49 

013 od 15 % do 20 % (vrátane) povrchu tela do 56 

014 od 20 % do 30 % (vrátane) povrchu tela do 84 

015 od 30 % do 40 % (vrátane) povrchu tela do 126 

016 
viac než 40 % povrchu tela podľa primeranej 
doby nevyhnutného liečenia 

do 365 

tretieho stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia, v rozsahu 

017 do 5 cm2 povrchu tela do 21 

018 od 6 cm2 do 10 cm2 povrchu tela do 49 

019 od 11 cm2 do 5 % (vrátane) povrchu tela do 77 

020 od 5 % do 10 % (vrátane) povrchu tela do 98 

021 od 10 % do 15 % (vrátane) povrchu tela do 126 

022 od 15 % do 20 % (vrátane) povrchu tela do 154 

023 od 20 % do 30 % (vrátane) povrchu tela do 182 

024 od 30 % do 40 % (vrátane) povrchu tela do 273 

025 
viac než 40 % povrchu tela podľa primeranej 
doby nevyhnutného liečenia 

do 365 

HLAVA 

Skalpácia hlavy 

026 s kožným defektom, čiastočná do 35 

027 s kožným defektom, úplná do 84 

Pomliaždenie 

028 
tváre s krvným výronom a podvrtnutie 
čeľustného kĺbu 

do 21 

Vykĺbenie 

029 čeľuste, jednostranné alebo obojstranné  do 21 

max. plnenie 
 (v dňoch) 

030 Zlomenina lebečnej klenby  do 49 

Zlomenina lebečnej spodiny (potvrdená chirurgicky alebo 
neurologicky, CT vyšetrenie podmienkou) 

031 liečená konzervatívne do 91 

032 liečená operačne do 140 

Zlomenina čelovej kosti, temennej kosti, záhlavnej kosti 
a spánkovej kosti  

033 liečená konzervatívne do 49 

034 liečená operačne do 84 

Zlomenina očnice 

035 bez posunu liečená konzervatívne  do 28 

036 s posunom liečená konzervatívne  do 42 

037 liečená operačne do 70 

Zlomenina nosových kostí 

038 
bez posunutia úlomkov, alebo poškodenie 
nosovej priehradky 

do 21 

039 s posunutím úlomkov do 28 

040 
zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným 
emfyzémom 

do 21 

041 Zlomenina lícnej kosti do 35 

Zlomenina dolnej čeľuste (sánky) 

042 bez posunutia úlomkov do 56 

043 s posunutím úlomkov liečená operačne do 84 

Zlomenina hornej čeľuste 

044 bez posunutia úlomkov do 56 

045 s posunutím úlomkov liečená operačne do 84 

Zlomenina ďasnového výbežku čeľuste a sánky 

046 podľa rozsahu a posunutia úlomkov do 56 

Združené zlomeniny 

047 Le Fort I do 84 

048 Le Fort II do 112 

049 Le Fort III do 182 

NERVOVÁ SÚSTAVA A CIEVY 

Otras mozgu (neurologické vyšetrenie a hospitalizácia 
podmienkou) 

Poznámka: Diagnóza a stanovenie stupňa musia byť overené 
neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený 
hospitalizovaný. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je 
hospitalizácia podmienkou. 

050 ľahkého stupňa (I) do 28 

051 stredného stupňa (II) do 63 

052 ťažkého stupňa (III) do 112 

053 
Pomliaždenie mozgu (potvrdené neurológom, 
EEG alebo CT vyšetrením) 

do 182 

054 Rozdrvenie mozgového tkaniva do 365 

Krvácanie (potvrdené CT vyšetrením) 

055 
do mozgu, vnútrolebečné alebo do  
chrbticového kanála 

do 365 

056 
cievne postihnutie mozgu s krvácaním do 
obalov mozgového tkaniva 

do 182 

Miecha 

Poznámka: Pri diagnózach (body 057 až 060) je neurologické 
vyšetrenie a hospitalizácia podmienkou. 

057 otras miechy do 84 

058 pomliaždenie miechy do 182 
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max. plnenie 
 (v dňoch) 

059 krvácanie do miechy do 224 

060 rozdrvenie miechy do 365 

Periférne nervy 

061 
pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou 
obrnou s neurologickým a EMG vyšetrením 

do 35 

062 
poranenie periférneho nervu s prerušením 
vodivých vlákien 

do 140 

063 
prerušenie periférneho nervu liečené 
konzervatívne 

do 140 

064 prerušenie periférneho nervu liečené operačne do 280 

065 
prerušenie konečných senzitívnych vlákien 
periférneho nervu 

do 84 

OKO 

Poleptanie (popálenie) spojovky 

066 II. stupňa do 15 

067 III. stupňa do 21 

Poleptanie (popálenie) rohovky 

068 epitelu rohovky do 21 

069 rohovkového parenchýmu III. stupňa do 90 

Poleptanie (popálenie) ťažkého stupňa (tzv. rybacie oko) 

070 jedného oka do 182 

071 oboch očí do 365 

Rana  

072 
mihalníc (horná, dolná) bez porušenia slzných 
ciest 

do 15 

073 
mihalníc (horná, dolná) s porušením slzných 
ciest 

do 28 

074 poúrazový hematóm mihalníc do 15 

075 poranenie okohybného aparátu s diplopiou do 28  

spojovky 

076 
poranenie spojovky s krvácaním (bez poranenia 
bielka) 

do 15 

prenikajúca do očnice 

077 so zápalom do 35 

078 s komplikáciou cudzieho telieska do 35 

rohovky bez prederavenia hlboká 

079 bez komplikácií do 28 

080 komplikovaná vnútroočným zápalom do 56 

rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne 

081 bez komplikácií do 28 

082 komplikovaná vnútroočným zápalom do 56 

083 rohovkový vred poúrazový do 63 

rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky 

084 bez komplikácií do 35 

085 komplikovaná prolapsom dúhovky do 84 

086 komplikovaná poúrazovým šedým zákalom do 49 

087 komplikovaná vnútroočným zápalom do 49 

088 komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným  do 84 

089 
odlúpenie sietnice, priamy následok úrazu 
(cudzie teliesko) 

do 91 

Pomliaždenie oka 

090 s krvácaním do prednej komory do 21 

091 s poúrazovou mydriázou do 21 

092 
komplikované druhotným zvýšením 
vnútroočného tlaku 

do 28 

093 s natrhnutím dúhovky do 28 

094 komplikované poúrazovým šedým zákalom do 49 

Uvoľnenie závesného aparátu šošovky (subluxatio lentis, 
luxatio lentis) 

max. plnenie 
 (v dňoch) 

095 bez chirurgického ošetrenia do 28 

096 vyžadujúce chirurgické ošetrenie do 35 

097 Krvácanie do sklovca a sietnice do 35 

098 Otras sietnice - edém do 35 

099 
Úrazové postihnutie zrakového nervu 
v celom jeho priebehu 

do 105 

100 
Ťažké poranenie oka alebo oboch očí 
vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 
alebo oboch očí (ruptúra) 

do 49 

UCHO  

101 
Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným 
výronom alebo poúrazový hematóm 

do 21 

102 
Rana ušnice s druhotnou aseptickou 
perichondritídou 

do 35 

103 
Prederavenie bubienka bez zlomeniny 
lebečných kostí 

do 21 

104 Otras labyrintu do 49 

ZUBY 

Strata alebo uvoľnenie fixačného aparátu (okrem zahryznutia) 

Poznámka: Hodnotenie sa vzťahuje na zuby I. – IV. vpravo a vľavo.  
Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti  
so stratou vitality drene, vyžadujúce liečenie. Ako strata zuba sa 
hodnotí i odlomenie korunky v rozsahu väčšom ako 1/3. V prípade 
odlomenia korunky v rozsahu 1/3 a menšom je podmienkou pre 
poskytnutie plnenia, ohrozenie vitality drene, vyžadujúce liečenie. 

105 jedného zubu do 15 

106 
za každý ďalší zub sa navýši počet dní o 5 dní, 
maximálne však do 45 dní 

do 45 

107 
Uvoľnenie väzového aparátu jedného alebo 
viacerých zubov (subluxácia, luxácia, 
reimplantácia s nevyhnutnou fixačnou dlahou)  

do 42 

Poznámka: Za vyrazenie alebo poškodenie umelých a mliečnych 
zubov sa plnenie neposkytuje. 

KRK 

108 
Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie 
pažeráka úrazového pôvodu 

do 112 

109 
Prederavenie pažeráka úrazového pôvodu 
liečené operačne 

do 112 

110 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice do 112 

111 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky do 112 

112 
Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania 
sa dráždivých pár alebo následkom úderu 
v dôsledku úrazu 

do 35 

HRUDNÍK 

Roztrhnutie pľúc pôsobením vonkajšej sily 

113 liečené konzervatívne (drenáž) do 56 

114 liečené chirurgicky (torakotómiou) do 84 

115 Úrazové poškodenie srdca (klinicky potvrdené) do 182 

116 Roztrhnutie bránice do 77 

117 
Pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho 
stupňa potvrdené rtg 

do 21 

Poúrazový pneumotorax a hemotorax 

118 liečený konzervatívne do 49 

119 liečený operačne do 63 

Zlomeniny hrudnej kosti potvrdené rtg 

120 bez posunu úlomkov liečené konzervatívne do 35 

121 s posunutím úlomkov liečené operačne do 63 

Zlomeniny rebier potvrdené rtg 
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max. plnenie 
 (v dňoch) 

122 jedného rebra do 35 

123 dvoch až piatich rebier do 56 

124 viac než piatich rebier do 84 

Vyrazená zlomenina rebier 

125 dvoch až štyroch rebier do 63 

126 viac ako štyroch rebier a hrudnej kosti do 84 

BRUCHO 

127 Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa do 21 

128 
Pomliaždenie brušnej steny s operačnou 
revíziou pri negatívnom náleze na orgánoch 

do 56 

129 
Rana prenikajúca do dutiny brušnej bez 
poranenia vnútrobrušných orgánov 

do 56 

130 
Roztrhnutie pečene, rozdrvenie pečene, 
poranenie žlčových ciest, roztrhnutie alebo  
strata sleziny 

do 84 

131 Transplantácia pečene v dôsledku úrazu do 112 

132 
Pomliaždenie, roztrhnutie, rozdrvenie  
pankreasu s chirurgickou revíziou 

do 112 

Úrazové prederavenie 

133 žalúdka do 84 

134 dvanástnika do 91 

Úrazové roztrhnutie alebo pretrhnutie 

135 tenkého čreva do 56 

136 hrubého čreva do 91 

137 okružia bez resekcie s operačnou revíziou do 56 

138 okružia s resekciou do 84 

139 poranenie konečníka a zvieračov do 70 

MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE 

Pomliaždenie 

140 obličky s hematúriou do 35 

141 
mužského pohlavného údu, semenníka 
a mieška ľahkého a stredného stupňa 

do 35 

142 
mužského pohlavného údu, semenníka 
a mieška ťažšieho stupňa 

do 49 

143 vonkajšieho genitálu ženy ťažšieho stupňa do 35 

Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky 

144 liečené konzervatívne do 84 

145 liečené operačne, nefrektómia do 98 

Roztrhnutie 

146 
močových ciest, močového mechúra, močovej 
rúry 

do 84 

CHRBTICA 

147 Pomliaždenie chrbtice do 15 

148 Podvrtnutie chrbtice do 28 

Vykĺbenie bez poškodenia miechy alebo jej koreňov (potvrdené 
rtg, neurologicky alebo chirurgicky) 

149 
atlantookcipitálne, krčnej chrbtice, hrudnej 
chrbtice, driekovej chrbtice; liečené operačne 

do 150 

150 kostrče do 49 

subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov potvrdený rtg) 

151 liečená konzervatívne do 84 

152 liečená operačne do 140 

Zlomenina 

153 tŕňového a priečneho výbežku do 35 

154 viacerých výbežkov alebo oblúka do 70 

155 zuba čapovca do 182 

Kompresívne zlomeniny a okrajové zlomeniny tiel stavcov 

156 liečené kľudom na lôžku do 84 

max. plnenie 
 (v dňoch) 

157 liečené repozíciou, korzetom alebo operáciou do 154 

PANVA 

158 Pomliaždenie panvy do 21 

159 Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe do 35 

160 Vykĺbenie krížovobedrové do 182 

Odtrhnutie 

161 
predného horného alebo dolného bedrového 
tŕňa 

do 42 

162 hrboľa sedacej kosti do 42 

Rozostup lonovej spony  

163 liečený konzervatívne  do 105 

164 s posunom liečený operačne do 140 

Zlomenina lonovej alebo sedacej kosti jednostranná 

165 bez posunutia úlomkov do 63 

166 s posunutím úlomkov do 112 

Zlomenina krídla bedrovej kosti 

167 bez posunutia úlomkov do 63 

168 s posunutím úlomkov do 112 

169 Zlomenina krížovej kosti do 63 

170 Zlomenina kostrče do 49 

171 
Zlomenina zadného alebo predného okraja 
acetabula 

do 70 

172 
Zlomenina lonových kostí obojstranná 
alebo jednostranná s rozostupom lonovej 
spony 

do 182 

173 Zlomenina lonovej a bedrovej kosti do 182 

174 
Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou 
luxáciou 

do 182 

175 
Zlomenina zadného alebo predného piliera 
ilioischiadického 

do 84 

176 Príčinná horizontálna zlomenina acetabula do 84 

177 
Izolovaná zlomenina acetabula so 
subluxáciou až luxáciou bedrového kĺbu 
stehennej kosti 

do 245 

HORNÁ KONČATINA 

Pomliaždenie ťažšieho stupňa (krvný výron a pevná fixácia 
podmienkou) 

178 ramena, predlaktia, ruky, prstov do 15 

179 
ramenného kĺbu s následnou periartritídou  
ako priamy následok úrazu 

do 42 

Poranenie svalov a šliach 

180 
neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo 
ohýbačov na prstoch na ruke, ak ide o jeden 
prst 

do 28 

181 
neúplné prerušenie šliach naťahovačov alebo 
ohýbačov na prstoch na ruke alebo zápästí 
(rana alebo operácia podmienkou) 

do 42 

182 
úplné prerušenie šliach naťahovačov alebo 
ohýbačov na prstoch na ruke alebo zápästí 

do 70 

183 
úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch 
alebo na ruke, ak ide o jeden prst  

do 49 

184 natrhnutie nadhrebeňového svalu do 42 

185 
úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu 
liečené operačne 

do 67 

Odtrhnutie 

186 dorzálnej aponeurózy prsta do 49 

Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu 
ramena 

187 liečené konzervatívne do 28 
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max. plnenie 
 (v dňoch) 

188 liečené operačne do 56 

Natrhnutie, pretrhnutie alebo preťatie 

189 iného svalu liečené konzervatívne do 28 

190 iného svalu liečené operačne do 56 

Podvrtnutie (krvný výron a pevná fixácia podmienkou) 

191 
skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
alebo kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 

do 28 

192 ramenného kĺbu, lakťového kĺbu alebo zápästia do 28 

193 
základných alebo medzičlánkových kĺbov 
prstov ruky s pevnou fixáciou 

do 21 

Vykĺbenie (pôsobením vonkajšieho násilia) s repozíciou kĺbu 
potvrdené rtg 

Poznámka: Za vykĺbenie bez repozície, resp. s autorepozíciou a za 
štvrtú a ďalšiu habituálnu luxáciu sa neposkytuje plnenie. 

medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 

194 liečené konzervatívne do 28 

195 liečené operačne do 63 

medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 

196 liečené konzervatívne do 28 

197 liečené operačne do 77 

198 ramena alebo lakťa do 49 

199 
zápästia (kosti mesiačkovitej a luxácia 
perilunárna) 

do 70 

200 
záprstných kostí, základných alebo 
medzičlánkových kĺbov prstov 

do 35 

HORNÁ KONČATINA – zlomeniny a amputácie 

201 Zlomenina lopatky do 42 

Zlomenina kľúčnej kosti 

202 bez posunutia úlomkov do 35 

203 s posunutím úlomkov liečená operačne do 42 

Zlomenina horného konca ramennej kosti 

204 veľkého hrbolčeka do 35 

205 roztrieštená zlomenina hlavice do 84 

206 chirurgického krčka bez posunutia úlomkov do 56 

207 chirurgického krčka s posunutím úlomkov do 84 

208 krčka, luxačná alebo liečená operačne do 112 

Zlomenina tela ramennej kosti 

209 úplná, bez posunutia úlomkov do 63 

210 s posunutím úlomkov do 84 

211 otvorená alebo liečená operačne do 112 

212 tela ramennej kosti nad kondylmi u detí do 49 

Zlomenina ramennej kosti v oblasti lakťa 

213 bez posunutia úlomkov do 42 

214 s posunutím úlomkov do 70 

215 liečená operačne do 84 

Zlomenina háka, zobáčika kosti lakťovej 

216 liečená konzervatívne do 42 

217 liečená operačne do 56 

Zlomenina hlavičky kosti vretennej 

218 liečená konzervatívne do 49 

219 liečená operačne do 63 

Zlomenina jednej kosti predlaktia 

220 bez posunutia úlomkov do 56 

221 s posunutím úlomkov liečená operačne do 70 

Zlomenina oboch kostí predlaktia 

222 bez posunutia úlomkov do 63 

223 s posunutím úlomkov liečená operačne do 84 

224 Zlomenina kosti člnkovej do 91 

225 Zlomenina inej kosti zápästnej do 56 

max. plnenie 
 (v dňoch) 

226 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí do 70 

227 
Luxačná zlomenina bázy prvej kosti 
zápästnej (Bennettova) 

do 63 

Zlomenina kosti záprstnej 

228 bez posunutia úlomkov do 42 

229 s posunutím úlomkov do 56 

230 liečená operačne do 63 

Zlomenina jedného článku jedného prsta 

231 bez posunutia úlomkov do 28 

232 s posunutím úlomkov do 42 

233 liečená operačne do 49 

Zlomenina viacerých článkov jedného prsta alebo viacerých 
prstov 

234 liečená konzervatívne do 42 

235 liečená operačne do 77 

Amputácia vrátane psychickej traumy a reedukácie 

236 exartikulácia v ramennom kĺbe do 182 

237 ramena do 168 

238 jedného predlaktia do 126 

239 oboch predlaktí do 168 

240 jednej ruky do 98 

241 oboch rúk do 136 

242 jedného prsta alebo jeho časti do 28 

243 viacerých prstov alebo ich časti do 42 

Poznámka: Replantácia sa hodnotí podľa doby liečenia. 

DOLNÁ KONČATINA 

244 
Pomliaždenia (krvný výron a fixácia 
podmienkou) 

do 15 

Podvrtnutie (krvný výron a fixácia podmienkou) 

245 bedrového kĺbu do 21 

246 kolenného alebo členkového kĺbu do 21 

247 
základného kĺbu palca nohy s náplasťovou 
imobilizáciou alebo kľudovou liečbou 

do 21 

248 
medzičlánkového kĺbu palca nohy  
s náplasťovou imobilizáciou alebo kľudovou 
liečbou 

do 21 

249 
jedného alebo viac prstov nohy s náplasťovou, 
imobilizáciou alebo kľudovou liečbou 

do 21 

Poranenie svalov a šliach, natrhnutie alebo pretrhnutie svalu 

250 natrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy do 35 

251 ruptúra väčšieho svalu do 42 

252 ruptúra úponu štvorhlavého svalu do 63 

253 
preťatie alebo pretrhnutie Achillovej šľachy 
priamym pôsobením vonkajšieho násilia  
liečené operačne 

do 70 

Poznámka: Za natrhnutie a pretrhnutie Achillovej šľachy bez 
priameho vonkajšieho mechanizmu a za degenerované šľachy sa 
neposkytuje plnenie. 

Poranenie kĺbových väzov (odborne potvrdené) 

Natrhnutie 

254 
vnútorného alebo vonkajšieho pobočného 
kolenného väzu 

do 49 

255 
skríženého kolenného väzu liečené 
konzervatívne 

do 49 

256 skríženého kolenného väzu liečené operačne do 70 

257 
vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu 
členkového kĺbu (deltového alebo 
kalkaneofibulárneho) 

do 35 

Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie 
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max. plnenie 
 (v dňoch) 

258 pobočného kolenného väzu do 63 

259 
skríženého kolenného väzu liečené 
konzervatívne 

do 63 

260 skríženého kolenného väzu liečené operačne do 70 

261 
vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu 
členkového kĺbu 

do 49 

Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku 

262 liečené konzervatívne do 35 

263 
liečené artroskopiou alebo operačne sutúrou, 
čiastočnou alebo úplnou menisektómiou 

do 49 

Vykĺbenie s repozíciou kĺbu potvrdené rtg 

Poznámka: Za štvrtú a ďalšiu habituálnu luxáciu sa neposkytuje 
plnenie. 

264 stehennej kosti (v bedrovom kĺbe) do 70 

kolenného jabĺčka 

265 liečené konzervatívne do 35 

266 liečené operačne do 49 

267 predkolenia do 112 

268 členka do 70 

269 pod členkovou kosťou do 56 

270 priehlavkových kostí (jednej, viacerých) do 56 

271 predpriehlavkových kostí (jednej, viacerých) do 56 

272 palca alebo viacerých prstov nohy do 28 

273 jedného prsta nohy okrem palca do 21 

274 
medzičlánkového kĺbu palca alebo 
viacerých prstov nohy 

do 28 

275 
medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy 
okrem palca 

do 21 

DOLNÁ KONČATINA – zlomeniny a amputácie 

Zlomenina krčka stehennej kosti 

276 zaklinená (fixná) do 112 

277 
proximálneho konca femuru liečená 
konzervatívne alebo operačne 

do 180 

278 
zlomeniny hlavice femuru s luxáciou bedra 
(Pipkinove zlomeniny) 

do 180 

279 odlomenie malého alebo veľkého trochantera do 56 

280 Subtrochanterická zlomenina do 118 

281 
Zlomenina tela a distálneho konca  
stehennej kosti 

do 118 

282 
Zlomenina jabĺčka (patelly), kĺbovej 
chrupavky v oblasti kolenného kĺbu 

do 56 

283 
Zlomenina medzihrbolovej vyvýšeniny 
píšťaly 

do 49 

284 
Zlomenina kondylov píšťaly (jedného alebo 
oboch) 

do 98 

 

max. plnenie 
 (v dňoch) 

285 
Zlomenina ihlice (bez postihnutia  
členkového kĺbu) úplná 

do 42 

Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 

286 liečená konzervatívne do 84 

287 liečená operačne do 98 

Zlomenina členka 

288 
vnútorného alebo vonkajšieho členka alebo 
zadnej hrany píšťaly 

do 56 

289 oboch členkov do 98 

290 
oboch členkov s odlomením zadnej hrany 
píšťaly 

do 98 

291 

supramaleolárna zlomenina ihlice so 
subluxáciou členkovej kosti zvonku, prípadne  
so zlomeninou vnútorného členka s odlomením 
zadnej hrany píšťaly  

do 112 

Zlomenina tela pätovej kosti 

292 bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) do 56 

293 
s porušením statiky (Böhlerovho uhla) alebo 
liečená operačne 

do 105 

294 Zlomenina členkovej kosti úplná do 98 

295 
Zlomenina zadného výbežku členkovej 
kosti 

do 35 

296 
Zlomenina ostatných priehlavkových kostí 
úplná 

do 70 

Zlomenina predpriehlavkových kostí 

297 palca alebo malíčka do 49 

298 iného prsta ako palca alebo malíčka do 42 

299 Odlomenie článku palca do 21 

Úplná zlomenina článku palca 

300 bez posunutia úlomkov do 35 

301 s posunutím úlomkov do 42 

302 Zlomenina článku iného prsta nohy do 21 

303 
Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo 
viacerých článkov jedného prsta 

do 35 

Amputácie vrátane psychickej traumy a reedukácie 

304 
exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia 
stehna 

do 365 

305 oboch predkolení do 252 

306 predkolenia do 182 

307 oboch nôh do 198 

308 nohy do 182 

309 palca nohy alebo jeho časti do 56 

310 
jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) 
alebo ich častí, za každý prst 

do 21 

 

Poznámka: 

 pri dennej dávke za čas nevyhnutného liečenia s uvedeným rozpätím počtu dní (napr. do 21) sa konkrétny počet dní plnenia určí 
v závislosti od doby nevyhnutného liečenia úrazu poisteného, maximálne po dobu uvedenú ako „maximálne plnenie“. 

 pri diagnózach, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno uvedenú diagnózu porovnať  
z hľadiska povahy a rozsahu poranenia. 

 


