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Tabuľka trvalých 
následkov úrazu

ÚRAZY HLAVY

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

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

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

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

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

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

007 Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 15 cm2 25

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

5

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

25

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

50

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

80

012 Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa 10

013 Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa 15

014 Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa 5

015 Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa 10

016 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, hornej vetvy 5

017 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, strednej vetvy 10

018 Traumatické poškodenie trojklanového nervu, dolnej vetvy 10

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

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

10

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

20

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

35

023 Anatomická strata polovice tváre 80

Moje auto

%



2

024 Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvorea) 25

POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU

025 Strata hrotu nosa 10

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

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

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

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

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

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

032 Perforácia nosovej priehradky 5

033 Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, jednostranný 5

034 Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, obojstranný 10

035 Porucha čuchu 5

036 Strata čuchu, úplná 10

037 Porucha chuti 5

038 Strata chuti, úplná 10

POŠKODENIE OKA ALEBO ZRAKU

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

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

040 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcen-
nosti

5

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

15

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

18

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

25

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

15

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

045 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov 25

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

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

048 Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku 5

049 Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach 10

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

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

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

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

5

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

055 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná 40
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056 Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), jedného 
oka

1

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

058 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, do 45 rokov  8

059 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, do 45 rokov 5

060 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, po 45 rokoch 5

061 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, po 45 rokov 3

062 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný 8

063 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný 12

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

POŠKODENIE UCHA ALEBO SLUCHU

064 Strata časti ušnice alebo jej deformita 5

065 Strata jednej ušnice 10

066 Strata oboch ušníc 15

067 Trvalá poúrazová perforácia bubienka, bez zjavnej sekundárnej infekcie 5

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

069 Nedoslýchavosť jednostranná, ľahkého stupňa 0

070 Nedoslýchavosť jednostranná, stredného stupňa 5

071 Nedoslýchavosť jednostranná, ťažkého stupňa 8

072 Nedoslýchavosť obojstranná, ľahkého stupňa 7

073 Nedoslýchavosť obojstranná, stredného stupňa 10

074 Nedoslýchavosť obojstranná, ťažkého stupňa 15

075 Strata sluchu jedného ucha 15

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

077 Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 40

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

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

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

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

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

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

POŠKODENIE CHRUPU

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

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

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

086 Strata frontálneho zuba - za každý zub 2

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

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

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

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

1

091 Replantácia zuba - za každý zub 0,5

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

POŠKODENIE JAZYKA

093 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, bez fixácie jazyka 10
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094 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, s fixáciou jazyka 20

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

ÚRAZY KRKU

095 Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa 10

096 Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa 20

097 Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa 40

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

098 Čiastočná strata hlasu 15

099 Strata hlasu (afónia) 25

100 Strata reči, následkom poškodenia rečových ústrojov 30

101 Sťaženie reči, následkom poškodenia rečových ústrojov 15

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

102 Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou 50

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

103 Strata hrtana 80

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA

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

105 Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funk-
cie

40

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

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

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

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

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

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

20

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

60

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

100

114 Následky po náhrade pažeráka, bez sťaženého prehltania 30

115 Následky po náhrade pažeráka, so sťaženým prehltaním 55

116 Poúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa 10

117 Poúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa 30

118 Poúrazové zúženie pažeráka, ťažkého stupňa 60

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV

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

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

121 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ľahký stupeň poruchy výživy 20

122 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, stredný stupeň  poruchy výživy 55

123 Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň poruchy výživy 80

124 Strata časti sleziny 10

125 Strata sleziny, do 18 roku veku 25

126 Strata sleziny, po 18 roku veku 15

127 Sterkorálna fistula (suchá bez zápalu okolia) 25
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128 Sterkorálna fistula (mokvajúca so zápalom okolia) 50

129 Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná 20

130 Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná 60

131 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa 10

132 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa 20

133 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa 45

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV

134 Strata jednej obličky 25

135 Strata oboch obličiek 80

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

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

20

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

139 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 50

Fistulu nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 136 až 138

140 Poúrazová hydrokéla 5

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

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

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

144 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 15

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

40

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

25

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

10

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

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

40

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

20

ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY

150 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa 7

151 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa 15

152 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa 30

153 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ľahkého stupňa 7

154 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, stredného stupňa 15

155 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ťažkého stupňa 30

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

20

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

40

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

70

159 Paraplégia 70

160 Kvadruplégia 100
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Hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, miechy, 
miechových plien a koreňov, sa hodnotí len podľa bodov 156 až 160

ÚRAZY PANVY

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

50

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

40

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

30

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN

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

Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu

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

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

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

55

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

45

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

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

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

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

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

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

5

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

4

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

10

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

8

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

18

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

15

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

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

3

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

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

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

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

30

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

25

186 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vpravo 20
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187 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vľavo 16

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

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

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

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

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

192 Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vpravo 5

193 Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vľavo 4

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

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

3

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

2,5

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

8

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

16

198 Poúrazové atrofie svalstva, na pravej hornej končatine 5

199 Poúrazové atrofie svalstva, na ľavej hornej končatine 3

Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia

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

30

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

25

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

20

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

16

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

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

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

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

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

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

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

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

20

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

16

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

20

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

16

215 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vpravo 5
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216 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vľavo 4

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

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

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

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

221 Endoprotéza lakťového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 10

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

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

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

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

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

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

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

28

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

23

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

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

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

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

234 Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo 55

235 Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 45

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

2

Strata alebo poškodenie ruky

237 Strata ruky v zápästí, vpravo 50

238 Strata ruky v zápästí, vľavo 42

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

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

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

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

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

30

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

25

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

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

247 Endoprotéza zápästia (okrem prípadnej poruchy funkcie) 10

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

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

250 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vpravo 6

251 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vľavo 5

252 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vpravo 10

253 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vľavo 8

254 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vpravo 18
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255 Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vľavo 15

256 Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vpravo 5

257 Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vľavo 4

258 Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vpravo 8

259 Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vľavo 7

260 Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vpravo 12

261 Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vľavo 10

Poškodenie palca 

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

4

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

3

264 Strata časti kosti koncového článku palca, vpravo 7

265 Strata časti kosti koncového článku palca, vľavo 5

266 Strata koncového článku palca, vpravo 9

267 Strata koncového článku palca, vľavo 7

268 Strata oboch článkov palca, vpravo 18

269 Strata oboch článkov palca, vľavo 15

270 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 25

271 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 21

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

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

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

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

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

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

278 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 6

279 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 5

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

9

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

8

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

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

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

3

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

2,5

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

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

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

2

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

1,5

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

4
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291 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného 
stupňa, vľavo 

3

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

6

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

5

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

2

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

1,5

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

4

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

3

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

6

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

5

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

3

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

2,5

302 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stred-
ného stupňa, vpravo

6

303 Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stred-
ného stupňa, vľavo

5

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

9

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

7,5

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

5

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

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

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

Poškodenie ukazováka 

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

3

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

2

312 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo 4

313 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo 3

314 Strata koncového článku ukazováka, vpravo 5

315 Strata koncového článku ukazováka, vľavo 4

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

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

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

319 Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vľavo 8
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320 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12

321 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10

322 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 15

323 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 13

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

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

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

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

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

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

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

5

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

4

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

8

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

6

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

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

336 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej 
uchopovacej funkcii, vpravo 

1,5

337 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej 
uchopovacej funkcii, vľavo 

1

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

3

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

2

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

341 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo 2

Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka

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

1,5

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

1

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

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

346 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3

347 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2

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

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

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

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

352 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo 9

353 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo 8

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

9
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355 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí 
(v      postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo

8

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

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

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

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

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

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

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

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

364 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funk-
cii prsta, vpravo

1

365 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funk-
cii prsta, vľavo

0,5

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

2

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

1

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

369 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo 1

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny

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

370 Traumatická porucha axillárneho nervu, vpravo 20

371 Traumatická porucha axillárneho nervu, vľavo 15

372 Traumatická porucha axillárneho nervu - izolovaná senzitívna lézia 5

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

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

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

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

377 Traumatická porucha vretenného nervu - izolovaná senzitívna lézia 5

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

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

380 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo 20

381 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo 15

382 Traumatická porucha svalovokožného nervu - izolovaná senzitívna lézia 5

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

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

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

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

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

20

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

15

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

390 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 20
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391 Traumatická porucha distiálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, 
vpravo

15

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

10

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

50

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

40

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

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

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

397 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe 55

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

399 Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40

400 Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 15

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

25

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

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

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

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

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

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

5

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

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

40

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

30

410 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa 10

411 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa 20

412 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa 30

Poškodenie kolena 

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

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

415 Úplná meravosť kolena, v priaznivom postavení 25

416 Endoprotéza kolenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 15

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

8

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

15

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

25

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

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

15
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422 Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, s kompletne poškodeným skríženým a postranným 
väzom, objektivizované odborným vyšetrením 

25

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

424 Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu 5

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

2,5

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

5

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

10

Poškodenie predkolenia

428 Strata dolnej končatiny v predkolení, so zachovaným kolenom 45

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

430 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 40

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

25

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

5

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

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu 

433 Strata nohy v členkovom kĺbe 40

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

30

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

25

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

437 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa 6

438 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa 10

439 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa 18

440 Úplná strata pronácie a supinácie nohy 15

441 Obmedzenie pronácie a supinácie nohy 8

442 Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa 5

443 Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa 8

444 Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa 13

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

20

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

15

Poškodenie v oblasti nohy 

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

448 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25

449 Strata časti chodidla v oblasti metatarzov 20

450 Strata všetkých prstov nohy 15

451 Strata oboch článkov palca nohy 10

452 Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou 15
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453 Strata koncového článku palca nohy 3

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

2

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

456 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3

457 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 7

458 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 10

459 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy 3

460 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy 7

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

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

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

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

465 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na pred-
kolení 

3

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

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny 

466 Traumatická porucha bederno-krížového pletenca, jednostranná 30

467 Traumatická porucha bederno-krížového pletenca s poruchou inkontinencie  50

468 Traumatická porucha sedacieho nervu 20

469 Traumatická porucha sedacieho nervu - izolovaná senzitívna lézia 8

470 Traumatická porucha stehnového nervu 15

471 Traumatická porucha stehnového nervu - izolovaná senzitívna lézia 5

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

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

474 Traumatická porucha píšťalového nervu - izolovaná senzitívna lézia 4

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

476 Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu 20

477 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu 5

478 Traumatická porucha koncových vetiev senzitívnych nervov dolnej končatiny 1

RÔZNE

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

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

481 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 1% do 15 % telesného povr-
chu

10

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

30

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

Rozsah plošných jaziev sa vypočítava podľa pomocnej tabuľky č. 5

VYSVETLIVKY

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

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

podľa bodu 009 - “ľahký stupeň”je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si nevyžaduje invalidizáciu  
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podľa bodu 010 - “stredný stupeň” je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje invalidizáciu s or-
ganickou duševnou poruchou   

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

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

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

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

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

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

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

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

TABUĽKA  č. 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POMOCNÉ TABUĽKY

TABUĽKA  č. 2 

 Plnenie za trvalé telesné poškodenie, pri koncentrickom zúžení zorného poľa

stupeň koncentrického zúženia percentá plnenia trvalých následkov úrazu

stupeň zúženia jedného oka oboch očí rovnako jedného oka, pri slepote druhého oka

k 60° 0% 10% 40%

k 50° 5% 25% 50%

k 40° 10% 35% 60%

k 30° 15% 45% 70%

k 20° 20% 55% 80%

k 10° 23% 75% 90%

k 5° 25% 100% 100%

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25% alebo viac, a na tomto oku nastala úplná 
alebo praktická slepota, alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25%.
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TABUĽKA  č. 3

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri nekoncetrickom zúžení zorného poľa

Hemianopsia homonymná

ľavostranná
35%

jednostranná temporálna
15% - 20%

pravostranná
45%

jednostranná horná
5% - 20%

binasálna  
10%

jednostranná dolná
10% - 20%

bitemporálna
60% -70%

kvantová nasálna horná    
4%

horná obojstranná
10% - 15%

nasálna dolná
6%

dolná obojstranná
30% -50%

temporálna horná
6%

nasálna jednostranná  
6%

temporálna dolná
12%

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

TABUĽKA  č. 4 

Plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári

dĺžka jazvy

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

NORMÁLNA JAZVA 0% 1% 1,5% 2% 2,5%

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

KELOIDNÁ JAZVA 1% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5%

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

NORMÁLNA JAZVA 3% 3,5% 4% 4,5% 5%

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

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

* zaokrúhľovanie jaziev - matematicky (napríklad jazva dĺžky 2,5 cm = 3 cm)
* položka 019 - jazvy na viditeľnom mieste tváre - čelo, spánková oblasť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť
brady
* likvidátor každú jazvu hodnotí samostatne (pri viacerých drobných jazvách žiada vyjadrenie posudkového lekára
poisťovateľa)
* pri detských jazvách, kde je Správa ošetrujúceho lekára potvrdená ošetrujúcim lekárom do 3 mesiacov od dátumu
úrazu, je likvidátor povinný z dĺžky jazvy odpočítať 0,5 cm
* poistné plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári u detí, likvidátor odškodňuje hneď pri poistnom plnení za
denné odškodné alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu
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TABUĽKA  č. 5 

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

VEK VÁHA TELA V 
KG

POVRCH TELA V 
CM2

1% 5% 15% 20% 30%

novorodenec 3,5 2300 23 115 345 460 767

2 mesiace 5 2700 27 135 405 540 810

6 mesiacov 7,5 3500 35 175 525 700 1050

1 rok 10 4200 42 210 630 840 1260

2 roky 12,5 4900 49 245 735 980 1470

3 roky 14 5900 59 295 885 1180 1770

4 roky 16,5 6900 69 345 1035 1380 2070

5 rokov 18 7200 72 360 1080 1440 2160

6 rokov 20 8000 80 400 1200 1600 2400

7 rokov 23 8700 87 435 1305 1740 2610

8 rokov 26 9300 93 465 1395 1860 2790

9 rokov 29 10000 100 500 1500 2000 3000

10 rokov 32 11100 111 555 1665 2220 3330

11 rokov 36 12000 120 600 1800 2400 3600

12 rokov 39 12700 127 635 1905 2540 3810

13 rokov 45 14100 141 705 2115 2820 4230

14 rokov 50 15000 150 750 2250 3000 4500

15 rokov 55 15900 159 795 2385 3180 4770

dospelí 65 17300 173 865 2595 3460 5190

dospelí 70 18000 180 900 2700 3600 5400

dospelí 75 18700 187 935 2805 3740 5610

dospelí 80 19400 194 970 2910 3880 5820

dospelí 85 20100 201 1005 3015 4020 6030

dospelí 90 20800 208 1040 3120 4160 6240

dospelí 95 21500 215 1075 3225 4300 6450

dospelí 100 22200 222 1110 3330 4440 6660




