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Oceňovacie tabuľky pre poistenie dennej dávky za dobu  
nevyhnutného liečenia úrazu

Pora-
dové
číslo

DRUH ÚRAZU
MAXIMÁLNA 

DOBA LIEČENIA 
V DŇOCH

1. Úrazy chrbtice
1.1 Zlomenina zubu čapovca (dens epistrophei) do 180
1.2 Zlomenina oblúku stavca do 85
1.3 Zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo drieko-

vej chrbtice kompresívna, so znížením prednej časti 
tela stavca do jednej tretiny

do 140

1.4 Zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo drieko-
vej chrbtice kompresívna, so znížením prednej časti 
tela stavca o viac ako jednu tretinu

do 210

1.5 Zlomenina tela stavca krčnej, hrudnej alebo drieko-
vej chrbtice roztrieštená do 210

1.6 Poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej 
zlomenine tela stavca - po úraze do 170

1.7 Zlomenina artikulárneho výbežku do 55
1.8 Zlomenina tŕňového výbežku do 35
1.9 Zlomenina jedného priečneho výbežku do 40

1.10 Zlomenina viacerých priečnych výbežkov do 70
1.11 Vytknutie atlantookcipitálne bez poškodenia miechy 

alebo jej koreňov do 180

1.12 Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov do 180

1.13 Vytknutie hrudnej chrbtice bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov do 180

1.14 Vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy 
alebo jej koreňov do 180

1.15 Vytknutie kostrče bez poškodenia miechy alebo jej 
koreňov do 40

1.16 Podvrtnutie krčnej chrbtice do 28
1.17 Podvrtnutie hrudnej chrbtice do 28
1.18 Podvrtnutej driekovej chrbtice do 28
1.19 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavca preukázaný 

CT, MRI alebo RTG.) do 140

1.20 Pomliaždenie chrbtice krčnej, hrudnej, driekovej, 
sakrálnej a kostrče ťažkého stupňa do 25

2. Úrazy v oblasti panvy
2.1 Zlomenina krížovej kosti do 65
2.2 Zlomenina kostrče do 50
2.3 Zlomenina lopaty bedrovej kosti s posunutím 

úlomkov do 90

2.4 Zlomenina lopaty bedrovej kosti bez posunutia 
úlomkov do 60

2.5 Odlomenie predného tŕňa alebo hrboľa bedrovej 
kosti do 45

2.6 Odlomenie hrboľa sedacej kosti do 50
2.7 Zlomenina lonovej kosti alebo sedacej kosti bez 

posunutia úlomkov - jednostranná do 60

2.8 Zlomenina lonovej kosti alebo sedacej kosti s posu-
nutím úlomkov - jednostranná do 100

2.9 Zlomenina lonovej  kosti s krížovobedrovou luxáciou 
a  zlomenina bedrovej kosti do 180

2.10 Zlomenina lonovej kosti obojstranná a jednostranná 
s rozostupom lonovej spony do 180

2.11 Zlomenina okraja acetábula do 70
2.12 Zlomenina acetábula s centrálnou luxáciou 

stehnovej kosti do 150

2.13 Rozostup spony lonovej liečený konzervatívne do 100
2.14 Rozostup spony lonovej liečený operačne do 135
2.15 Vytknutie v krížovobedrovom kĺbe do 90
2.16 Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe do 35
2.17 Pomliaždenie panvy ťažkého stupňa do 25

3. Úrazy hornej končatiny
3.1 Amputácia ruky do 100
3.2 Amputácia oboch rúk do 140
3.3 Exartikulácia v ramennom kĺbe do 200
3.4 Amputácia ramena do 180
3.5 Amputácia jedného predlaktia do 110
3.6 Amputácia oboch predlaktí do 170
3.7 Amputácia jedného prstu alebo jeho časti do 50
3.8 Amputácia dvoch prstov alebo ich časti do 70
3.9 Amputácia troch prstov alebo ich časti do 80

3.10 Amputácia štyroch prstov alebo ich časti do 90
3.11 Amputácia všetkých prstov alebo ich častí do 100
3.12 Zlomenina krčku alebo tela lopatky do 55
3.13 Zlomenina nadplecka lopatky do 35
3.14 Zlomenina zobákovitého výbežku lopatky do 40
3.15 Zlomenina kľúčnej kosti neúplná do 20
3.16 Zlomenina kľúčnej kosti úplná bez posunutia 

úlomkov do 35

3.17 Zlomenina kľúčnej kosti úplná s posunutím úlomkov do 50
3.18 Zlomenina kľúčnej kosti operačne liečená do 60
3.19 Zlomenina veľkého hrboľa horného konca ramennej 

kosti bez posunutia úlomkov do 35

3.20 Zlomenina veľkého hrboľa horného konca ramennej 
kosti s posunutím úlomkov do 50

3.21 Zlomenina hlavice horného konca ramennej kosti - 
roztrieštená do 80

3.22 Zlomenina krčku horného konca ramennej kosti bez 
posunutia úlomkov do 45

3.23 Zlomenina krčku horného konca ramennej kosti  
s posunutím úlomkov do 70

3.24 Zlomenina krčku horného konca ramennej kosti - 
zaklinená do 60

3.25 Zlomenina krčku horného konca ramennej kosti - 
luxačná, operačne liečená do 100

3.26 Zlomenina tela ramennej kosti neúplná do 60
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3.27 Zlomenina tela ramennej kosti úplná bez posunutia 
úlomkov do 80

3.28 Zlomenina tela ramennej kosti úplná s posunutím 
úlomkov do 100

3.29 Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo 
operovaná do 130

3.30 Zlomenina ramennej kosti nad kondylom neúplná do 55
3.31 Zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná bez 

posunutia úlomkov do 60

3.32 Zlomenina ramennej kosti nad kondylom úplná  
s posunutím úlomkov do 80

3.33 Zlomenina ramennej kosti nad kondylom otvorená 
alebo operovaná do 100

3.34 Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina trans-interkondylická, zlomenina 
hlavičky alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia 
úlomkov

do 70

3.35 Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina trans-interkondylická, zlomenina 
hlavičky alebo kladky ramennej kosti) s posunutím 
úlomkov

do 85

3.36 Vnútrokĺbna zlomenina dolného konca ramennej 
kosti (zlomenina trans-interkondylická, zlomenina 
hlavičky alebo kladky ramennej kosti) otvorená 
alebo operovaná

do 100

3.37 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti 
bez posunutia úlomkov do 45

3.38 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti  
s posunutím úlomkov do výšky štrbiny kĺbu do 70

3.39 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti  
s posunutím úlomkov do kĺbu do 100

3.40 Zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti 
bez posunutia úlomkov do 40

3.41 Zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti  
s posunutím úlomkov alebo operovaná do 100

3.42 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranonu) liečená 
konzervatívne do 40

3.43 Zlomenina háku lakťovej kosti (olekranonu) liečená 
operačne do 60

3.44 Zlomenina korunového výbežku ľakťovej kosti do 55

3.45 Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti do 35

3.46 Zlomenina dolného konca lakťovej kosti neúplná do 40

3.47 Zlomenina dolného konca lakťovej kosti úplná bez 
posunutia úlomkov do 60

3.48 Zlomenina dolného konca lakťovej kosti úplná  
s posunutím úlomkov do 80

3.49 Zlomenina dolného konca lakťovej kosti otvorená 
alebo operovaná do 100

3.50 Epifyzeolýza dolného konca lakťovej kosti do 40

3.51 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzer-
vatívne do 55

3.52 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne do 65

3.53 Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti úplná 
bez posunutia úlomkov do 60

3.54 Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti úplná  
s posunutím úlomkov do 80

3.55 Zlomenina tela alebo krčku vretennej kosti otvorená 
alebo operovaná do 90

3.56 Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná do 40

3.57 Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná bez 
posunutia úlomkov do 60

3.58 Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná  
s posunutím úlomkov do 80

3.59 Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená 
alebo operovaná do 100

3.60 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti do 40
3.61 Epifyzeolýza dolného konca vretennej kosti s posu-

nutím úlomkov do 80

3.62 Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti bez 
posunutia úlomkov do 60

3.63 Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti  
s posunutím úlomkov do 70

3.64 Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná do 60
3.65 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplna bez posu-

nutia úlomkov do 70

3.66 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplna s posunu-
tím úlomkov do 80

3.67 Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo 
operovaná do 90

3.68 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia 
liečená konzervatívne do 120

3.69 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená 
operačne do 140

3.70 Zlomenina člnkovitej kosti neúplná do 80
3.71 Zlomenina člnkovitej kosti úplná do 100
3.72 Zlomenina člnkovitej kosti liečená operačne do 120
3.73 Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou do 150
3.74 Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná do 30
3.75 Zlomenina inej zápästnej kosti úplná do 55
3.76 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí do 60
3.77 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti /

Bennettova/ liečená konzervatívne do 60

3.78 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti /
Bennettova/ liečená operačne do 80

3.79 Zlomenina jednej kosti záprstnej neúplná do 20
3.80 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná bez posunu-

tia úlomkov do 35

3.81 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná s posunutím 
úlomkov do 45

3.82 Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo 
operovaná do 60

3.83 Zlomenina viacerých záprstných kostí bez posunutia 
úlomkov do 50
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3.84 Zlomenina viacerých záprstných kostí s posunutím 
úlomkov do 60

3.85 Zlomenina viacerých záprstných kostí otvorená 
alebo operovaná do 80

3.86 Zlomenina nechtového výbežku jedného prstu do 20
3.87 Zlomenina jedného článku jedného prstu neúplná do 30

3.88 Zlomenina jedného článku jedného prstu úplná bez 
posunutia úlomkov do 40 

3.89 Zlomenina jedného článku jedného prstu s posunu-
tím úlomkov do 50

3.90 Zlomenina jedného článku jedného prstu otvorená 
alebo operovaná do 60

3.91 Zlomeniny viacerých článkov jedného prstu s 
posunutím alebo bez posunutia úlomkov, úplná 
alebo neúplná

do 50

3.92 Zlomeniny viacerých článkov jedného prstu, opero-
vané alebo otvorené do 60

3.93 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov 
neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov do 60

3.94 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov  
s posunutím úlomkov do 70

3.95 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov 
otvorená alebo operovaná do 80

3.96 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 
liečené konzervatívne do 30

3.97 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a kosťou 
hrudnou liečené konzervatívne do 30

3.98 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 
liečené operačne do 70

3.99 Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou liečené operačne do 65

3.100 Vykĺbenie ramennej kosti liečenej repozíciou 
lekárom konzervatívne do 50

3.101 Vykĺbenie ramennej kosti liečené operačne do 70
3.102 Vykĺbenie lakťa liečené repozíciou lekárom konzer-

vatívne do 50

3.103 Vykĺbenie lakťa liečené operačne do 70
3.104 Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna 

luxácia) liečené repozíciou lekárom konzervatívne do 60

3.105 Vykĺbenie zápästia (mesačnej kosti a perilunárna 
luxácia) liečené repozíciou lekárom operatívne do 100

3.106 Vykĺbenie jednej kosti záprstnej liečené repozíciou 
lekárom do 35

3.107 Vykĺbenie niekoľkých kostí záprstných liečené 
repozíciou lekárom do 50

3.108 Vykĺbenie článkov jedného prsta liečené repozíciou 
lekárom do 20

3.109 Vykĺbenie článkov niekoľkých prstov liečené repozí-
ciou lekárom do 30

3.110 Podvrtnutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, 
kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, podvrtnutie 
prstov

do 20

3.111 Podvrtnutie ramenného, lakťového kĺbu, zápästia do 30

3.112 Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie 
svalov ťažšieho stupňa do 20

3.113 Natrhnutie nadhrebeňového svalu do 50
3.114 Pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené kozerva-

tívne alebo operačne - úplné do 70

3.115 Natrhnutie iného svalu liečené konzervatívne/
operačne do 35

3.116 Odtrhnutie dorzálnej aponeurózy do 70

3.117 Pretrhnutie /odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramenného liečené konzervatívne do 45

3.118 Pretrhnutie /odtrhnutie/ šľachy dlhej hlavy dvojhla-
vého svalu ramenného liečené operačne do 60

3.119 Prerušenie jednej alebo viacerých šliach ohýbačov 
alebo naťahovačov prsta a ruky v zápästí - úplné do 80

3.120 Prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na 
prste alebo na ruke jedného prsta - neúplné do 20

3.121 Prerušenie šliach naťahovačov na prstoch alebo na 
ruke jedného prsta - úplné do 50

3.122 Prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke 
jedného prsta - úplné do 80

3.123 Prerušenie šliach naťahovačov alebo ohýbačov na 
prstoch alebo na ruke niekoľkých prstov - neúplné do 50

3.124 Prerušenie šliach naťahovačov na prstoch alebo na 
ruke niekoľkých prstov - úplné do 60

3.125 Prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke 
niekoľkých prstov - úplné do 100

4. Úrazy dolnej končatiny
4.1 Exartikulácia bedrového kĺbu / oboch kĺbov alebo 

amputácia stehna / oboch stehien do 365

4.2 Amputácia predkolenia do 250
4.3 Amputácia oboch predkolení do 350
4.4 Amputácia nohy do 180
4.5 Amputácia oboch nôh do 250
4.6 Amputácia palca nohy alebo inej časti do 55
4.7 Amputácia prstov nohy mimo palca alebo ich častí do 30
4.8 Zlomenina stehnovej kosti neúplná do 110
4.9 Zlomenina stehnovej kosti úplná bez posunutia 

úlomkov do 120

4.10 Zlomenina stehnovej kosti úplná s posunutím úlom-
kov liečená konzervatívne alebo operačne do 180

4.11 Zlomenina stehnovej kosti otvorená do 180
4.12 Zlomenina veľkého chochola do 70
4.13 Zlomenina malého chochola do 55

4.14 Pertrochanterická zlomenina neúplná alebo úplná 
bez posunutia do 110

4.15 Pertrochanterická zlomenina úplná s posunutím 
liečená konzervatívne alebo operačne do 120

4.16 Subtrochanterická zlomenina neúplná do 120

4.17 Subtrochanterická zlomenina úplná bez posunutia do 150
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4.18 Subtrochanterická zlomenina úplná s posunutím 
úlomkov liečená konzervatívne do 180

4.19 Subtrochanterická zlomenina otvorená alebo 
liečená operačne do 220

4.20 Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená do 90

4.21 Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená 
konzervatívne  do 170

4.22 Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená 
operačne do 100

4.23 Zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná 
nekrózou hlavice alebo liečená endoprotézou do 125

4.24 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti  
s malým posunutím úlomkov do 100

4.25 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti  
s výrazným posunutím úlomkov do 120

4.26 Traumatická epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti  
s nekrózou do 180

4.27 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylom úplná s 
posunutím alebo bez posunutia úlomkov liečená 
konzervatívne

do 180

4.28 Zlomenina stehnovej kosti nad kodylom otvorená 
alebo liečená operačne do 200

4.29 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca 
stehnovej kosti s posunutím úlomkov do 180

4.30 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené 
konzervatívne do 85

4.31 Odlomenie epikondylu stehnovej kosti liečené 
operačne do 100

4.32 Zlomenina stehnovej kosti vnútrokĺbna (zlomenina 
kondylu alebo interkondylická) bez posunutia 
úlomkov

do 140

4.33 Zlomenina stehnovej kosti vnútrokĺbna s posunutím 
liečená konzervatívne do 180

4.34 Zlomenina stehnovej kosti vnútrokĺbna s posunutím 
liečená operačne do 200

4.35 Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov do 70
4.36 Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená 

konzervatívne do 90

4.37 Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne do 100
4.38 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly jed-

ného alebo oboch kondylov bez posunutia úlomkov 
neúplná

do 90

4.39 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly jed-
ného alebo oboch kondylov bez posunutia úlomkov 
úplná

do 110

4.40 Vnútrokĺbna zlomenina horného konca píšťaly jed-
ného alebo oboch kondylov s posunutím úlomkov 
alebo epifyzeolýza horného konca

do 120

4.41 Zlomenina medzihrbolovej vyvýšeniny píšťaly (emi-
nentia intercondylica) liečená konzervatívne do 90

4.42 Zlomenina medzihrbolovej vyvýšeniny píšťaly 
liečená operačne do 90

4.43 Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne 
alebo operačne do 65

4.44 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 
neúplná do 100

4.45 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 
úplná bez posunutia úlomkov do 130

4.46 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia  
úplná s posunutím úlomkov do 160

4.47 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia  
otvorená alebo operovaná do 190

4.48 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) 
neúplná do 20

4.49 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) 
úplná do 50

4.50 Zlomenina vonkajšieho členka neúplná do 40
4.51 Zlomenina vonkajšieho členka úplná bez posunutia 

úlomkov do 55

4.52 Zlomenina vonkajšieho členka úplná s posunutím 
úlomkov do 70

4.53 Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo 
otvorená do 85

4.54 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti liečená konzervatívne do 100

4.55 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou 
členkovej kosti liečená operačne do 130

4.56 Zlomenina vnútorného členka bez posunutia úlom-
kov neúplná, úplná do 60 

4.57 Zlomenina vnútorného členka úplná s posunutím 
úlomkov liečená konzervatívne do 85

4.58 Zlomenina vnútorného členka úplná s posunutím 
úlomkov otvorená alebo liečená operačne do 100

4.59 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti liečená konzervatívne do 110

4.60 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou 
členkovej kosti liečená operačne do 130

4.61 Zlomenina oboch členkov neúplná do 70
4.62 Zlomenina oboch členkov úplná bez posunutia 

úlomkov do 85

4.63 Zlomenina oboch členkov úplná s posunutím úlom-
kov liečená konzervatívne do 100

4.64 Zlomenina oboch členkov úplná s posunutím úlom-
kov liečená  operačne do 120

4.65 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej 
kosti liečená konzervatívne  do 120

4.66 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej 
kosti liečená operačne do 140

4.67 Zlomenina jedného členka s odlomením jednej 
hrany píšťaly bez posunutia úlomkov do 95

4.68 Zlomenina jedného členka s odlomením jednej 
hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená konzer-
vatívne

do 125

4.69 Zlomenina jedného členka s odlomením jednej 
hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená operačne do 150

4.70 Trimalleolárna zlomenina bez posunutia úlomkov do 100
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4.71 Trimalleolárna zlomenina s posunutím úlomkov 
liečená konzervatívne do 125

4.72 Trimalleolárna zlomenina s posunutím úlomkov 
liečená operačne do 150

4.73 Odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné - extraar-
tikulárne do 55

4.74 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné bez posunu-
tia úlomkov - intraartikulárne do 70

4.75 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné s posunutím 
úlomkov liečená konzervatívne alebo operačne - 
intraartikulárne

do 85

4.76 Supramalleolárna zlomenina píšťaly so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou 
vnútorného členka liečená konzervatívne alebo 
operačne 

do 140

4.77 Supramalleolárna zlomenina píšťaly so subluxáciou 
členkovej kosti vonkajšia, príp. so zlomeninou vnú-
torného členka s odlomením zadnej hrany píšťaly 
liečená konzervatívne alebo operačne 

do 160

4.78 Roztrieštená vnútrokĺbna zlomenina distálnej 
epifýzy píšťaly (zlomenina dolného pilonu) do 180

4.79 Zlomenina pätovej kosti bez posunutia tela pätovej 
kosti do 60

4.80 Zlomenina pätovej kosti bez porušenia statiky 
(Böhlerovho uhla) do 100

4.81 Zlomenina pätovej kosti s porušením statiky 
(Böhlerovho uhla) do 180

4.82 Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov do 110
4.83 Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov do 160
4.84 Zlomenina členkovej kosti komplikovaná nekrózou do 250
4.85 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti do 40
4.86 Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia úlomkov do 60
4.87 Zlomenina kockovitej kosti s posunutím úlomkov do 85
4.88 Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia úlomkov do 70
4.89 Zlomenina člnkovitej kosti luxačnej do 120
4.90 Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou do 180
4.91 Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia,  

s posunutím úlomkov do 70

4.92 Zlomenina viacerých klinových kostí bez posunutia do 70
4.93 Zlomenina viacerých klinových kostí s posunutím do 90
4.94 Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky do 70
4.95 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo 

malíčka bez posunutia do 50

4.96 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo 
malíčka s posunutím do 60

4.97 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek palca alebo 
malíčka otvorená alebo operovaná do 70

4.98 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek iného prsta 
než palca alebo malíčka s posunutím, bez posunutia do 40

4.99 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov s posunutím alebo bez posunutia do 70

4.100 Zlomenina predpriehlavkových kostičiek viacerých 
prstov otvorená alebo operovaná do 70

4.101 Zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov 
úplná alebo neúplná do 35

4.102 Zlomenina článku palca s posunutím úlomkov do 50

4.103 Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná do 60
4.104 Zlomenina nechtového výbežku palca roztrieštená do 35
4.105 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca - 

úplná alebo neúplná do 30

4.106 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca 
otvorená alebo operovaná do 35

4.107 Zlomeniny článkov viacerých prstov okrem palca 
alebo viacerých článkov jedného prsta - úplná alebo 
neúplná

do 35

4.108 Zlomeniny článkov viacerých prstov okrem palca 
alebo viacerých článkov jedného prsta otvorené 
alebo operované

do 60 

4.109 Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedre) liečené repozí-
ciou lekárom konzervatívne do 70

4.110 Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedre) liečené repozí-
ciou lekárom operačne do 90

4.111 Vykĺbenie jabĺčka liečené repozíciou lekárom 
konzervatívne do 50

4.112 Vykĺbenie jabĺčka liečené operačne do 70
4.113 Vykĺbenie členkovej kosti liečené konzervatívne do 70
4.114 Vykĺbenie členkovej kosti otvorené alebo liečené 

operačne do 80

4.115 Vykĺbenie člnkovitej kosti, kockovitej alevo klinových 
kostí liečené konzervatívne alebo operačne do 65

4.116 Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo 
viacerých) liečené konzervatívne alebo operačne do 60

4.117 Vykĺbenie základných alebo medzičlánkových kĺbov 
prstov nohy do 15 

4.118 Podvrtnutie bedrového alebo kolenného  kĺbu do 50
4.119 Podvrtnutie členkového kĺbu do 30
4.120 Podvrtnutie Chopartového kĺbu do 40
4.121 Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu do 35
4.122 Podvrtnutie kĺbov prstov do 15
4.123 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku 

liečené konzervatívne do 50

4.124 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku 
liečené operačne do 85

4.125 Natrhnutie väzov kolenného kĺbu do 50
4.126 Pretrhnutie alebo úplne odtrhnutie skríženého väzu 

kolenného kĺbu do 80

4.127 Pretrhnutie alebo úplne odtrhnutie vnútorného 
alebo vonkajšieho postranného väzu kolenného 
kĺbu

do 60

4.128 Pomliaždenie končatiny alebo jej častí a natiahnutie 
svalov ťažšieho stupňa do 20

4.129 Natrhnutie väčšieho svalu bez operácie do 35
4.130 Natrhnutie väčšieho svalu s operáciou do 40
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4.131 Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo 
šľachy liečené konzervatívne alebo operačne do 60

4.132 Natrhnutie Achillovej šľachy do 35
4.133 Pretrhnutie Achillovej šľachy do 70
4.134 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postran-

ného väzu členkového kĺbu do 35

4.135 Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postran-
ného väzu členkového kĺbu do 55

5. Úrazy hlavy
5.1 Zlomenina spodiny lebečnej do 150
5.2 Zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov do 50
5.3 Zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov do 90
5.4 Zlomenina kosti záhlavnej bez vtlačenia úlomkov do 50
5.5 Zlomenina kosti záhlavnej s vtlačením úlomkov do 80
5.6 Zlomenina kosti temennej bez vtlačenia úlomkov do 50
5.7 Zlomenina kosti temennej s vtlačením úlomkov do 80
5.8 Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov do 50
5.9 Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov do 80

5.10 Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov do 50
5.11 Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov do 70
5.12 Zlomenina okraja očnice do 60
5.13 Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky bez 

posunu do 20

5.14 Zlomenina prepážky a nosových kostí s posunom do 25
5.15 Zlomenina tvárovej kosti (slzná, lícna, podnebná, 

dolná nosová mušľa, čerieslo) do 60

5.16 Zlomenina sánky a čeľuste bez posunu úlomkov do 50
5.17 Zlomenina sánky a čeľuste s posunom úlomkov do 80
5.18 Zlomenina ďasnového výbežku hornej alebo dolnej 

čeľuste do 36

5.19 Združené zlomeniny Le Fort I do 80
5.20 Združené zlomeniny Le Fort II do 110
5.21 Združené zlomeniny Le Fort III do 180
5.22 Vykĺbenie sánkového kĺbu do 20
5.23 Podvrtnutie sánkového kĺbu do 15
5.24 Obojstranné vykĺbenie sánkového kĺbu do 20
5.25 Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu diagnostiko-

vané odborným lekárom do 15

5.26 Čiastočná skalpácia hlavy s koženým defektom do 20
5.27 Úplná skalpácia hlavy s koženým defektom do 60

6. Úrazy nervového systému
6.1 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) do 110
6.2 Otras mozgu stredného stupňa (druhého) do 60
6.3 Otras mozgu ľahkého stupňa s hospitalizáciou, 

potvrdené neurologickým alebo chirurgickým 
ošetrením

do 20

6.4 Rozdrvenie mozgového tkaniva do 365

6.5 Krvácanie do mozgu, vnútrolebečné a do chrbtico-
vého kanála do 365

6.6 Pomliaždenie mozgu do 180
6.7 Rozdrvenie miechy do 365
6.8 Krvácanie do miechy do 365
6.9 Pomliaždenie miechy do 180

6.10 Prerušenie periférneho nervu do 120
6.11 Poranenie periférneho nervu s porušením vodivých 

vlákien do 60

6.12 Pomliaždenie periférného nervu s krátkodobou 
obrnou do 35

7. Úrazy oka
7.1 Chirurgicky ošetrená tržná a rezná rana viečka do 15
7.2 Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné 

cesty do 20

7.3 Zápal slzného vačku preukázateľne po zranení 
liečenom operačne do 35

7.4 Povrchová rana spojovky chirurgicky ošetrená do 15
7.5 Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase 

s krvácaním (bez poranenia bielka) do 20

7.6 Poleptanie alebo popálenie očnej spojovky III. 
stupňa do 45 

7.7 Povrchová odrenina alebo hlboká rana rohovky bez 
prederavenia a bez komplikácií do 20

7.8 Hlboká rana rohovky bez prederavenia kom-
plikovaná šedým zákalom poúrazovým alebo 
vnútroočným zápalom

do 50

7.9 Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
konzervatívne, bez komplikácii do 35

7.10 Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
konzervatívne, komplikovaná so šedým zákalom do 50

7.11 Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
konzervatívne, komplikovaná s vnútroočným 
zápalom alebo vnútroočným cudzím telesom 
nemagnetickým

do 70

7.12 Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
operačne, bez komplikácií do 50

7.13 Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
operačne, komplikovaná poúrazovým šedým 
zákalom alebo vnútroočným cudzím telesom 
nemagnetickým

do 70

7.14 Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
operačne, komplikovaná vnútroočným zápalom ale-
bo vnútroočným cudzím telesom nemagnetickým

do 80

7.15 Rana rohovky alebo skléry s prederavením liečená 
operačne, komplikovaná prolapsom dúhovky alebo 
vklinením dúhovky

do 85

7.16 Poleptanie alebo popálenie rohovkového epitelu do 15 
7.17 Poleptanie alebo popálenie rohovkového 

parenchýmu do 170

7.18 Poúrazový rohovkový vred do 60
7.19 Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií do 20
7.20 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím 

telesom nemagnetickým v očnici do 70



4/2015

7/8

7.21 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím 
telesom magnetickým v očnici do 40

7.22 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory 
bez komplikácií do 45 

7.23 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory 
komplikované druhotným zvýšením vnútorného 
tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie

do 80

7.24 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez 
komplikácií do 40

7.25 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky kom-
plikované so zápalom dúhovky alebo poúrazovým 
šedým zákalom

do 70

7.26 Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií do 35

7.27 Vykĺbenie šošovky bez komplikácií do 80

7.28 Vykĺbenie a čiastočné vykĺbenie šošovky kom-
plikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, 
vyžadujúce operačné ošetrenie

do 80

7.29 Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií do 110

7.30 Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované 
druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, 
vyžadujúce operačné ošetrenie

do 120

7.31 Otras sietnice do 15
7.32 Úrazové poškodenie zrakového nervu a chiazmy do 100
7.33 Zlomenina steny vedľajšej dutiny nosovej s 

podkožným emfyzémom do 120

7.34 Zlomenina nosových kostí prerušujúca slzné cesty 
liečená operačne do 40

7.35 Zlomenina nosových kostí prerušujúca slzné cesty 
liečené konzervatívne do 20

7.36 Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie 
oka po úraze do 50

7.37 Poranenie okohybného aparátu s diplopiou do 70
8. Úrazy ucha

8.1 Otras labyrintu do 30
8.2 Poranenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí 

a bez druhotnej infekcie do 20

8.3 Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondrití-
dou do 20

8.4 Pomliaždenie ušnice s následným krvným výronom do 15
9. Úrazy zubov

9.1 Strata alebo nevyhnutná extrakcia siedmich a 
viacerých zubov v dôsledku vonkajšieho násilia (nie 
zhryzom)

do 45 

9.2 Nevyhnutná extrakcia alebo strata jedného až 
šiestich zubov v dôsledku pôsobenia vonkajšieho 
násilia (nie zhryzom)

do 40

9.3 Uvoľnenie závesného väzivového aparátu jedného  
a viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reimplantá-
cia) s nutnou fixačnou dlahou

do 30

9.4 Zlomenina jedného alebo viacerých koreňov zubov  
a s nutnou fixačnou dlahou do 40

10. Úrazy krku 
10.1 Prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka, polepta-

nie pažeráka do 150

10.2 Poranenie hrtanu alebo priedušnice s perforáciou do 110
10.3 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky do 80
10.4 Poškodenie hlasiviek následkom úrazu alebo 

nadýchania sa dráždivých pár do 20

11. Úrazy hrudníka
11.1 Roztrhnutie pľúc do 80
11.2 Roztrhnutie bránice do 85
11.3 Klinicky preukázané poškodenie srdca úrazom do 180
11.4 Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový do 100
11.5 Poúrazový pneumotorax zavretý do 85
11.6 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne do 100
11.7 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzerva-

tívne do 60

11.8 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém do 95
11.9 Duplex zlomenina hrudnej kosti do 100

11.10 Zlomenina hrudnej kosti bez posunutia úlomkov do 35
11.11 Zlomenina hrudnej kosti s posunutím úlomkov do 60
11.12 Dvojitá zlomenina viac ako piatich rebier do 95
11.13 Dvojitá zlomenina dvoch až štyroch rebier do 60

11.14 Zlomenina jedného rebra - klinicky preukázaná do 30

11.15 Zlomenina dvoch až piatich rebier - klinicky preu-
kázaná do 60

11.16 Zlomenina viac ako piatich rebier - klinicky preuká-
zaná do 90

11.17 Pomliaždenie hrudníka ťažšieho stupňa do 15
12. Úrazy brucha

12.1 Roztrhnutie pečene do 90
12.2 Roztrhnutie sleziny do 85
12.3 Roztrhnutie pankreasu do 110
12.4 Úrazové prederavenie žalúdka do 50
12.5 Úrazové prederavenie dvanástorníka do 50
12.6 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s 

resekciou do 70

12.7 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez 
resekcie do 60

12.8 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez 
resekcie do 55

12.9 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva  
s resekciou do 70

12.10 Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva do 70
12.11 Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie čreva do 50
12.12 Rana prenikajúca do dutiny brušnej do 35

12.13 Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa do 15
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13. Úrazy urogenitálneho ústrojenstva
13.1 Roztrhnutie močového mechúra do 60

13.2 Roztrhnutie močovej trubice do 60

13.3 Rozdrvenie alebo roztrhnutie obličky s nutnou 
operáciou do 85

13.4 Pomliaždenie obličky s haematúriou do 35

13.5 Pomliaždenie semenníkov a mieška ťažkého stupňa 
s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka do 60

13.6 Pomliaždenie  penisu, semenníkov a mieška ťažkého 
stupňa do 35

14. Iné poranenia
14.1 Chirurgicky ošetrená rana s komplikáciami a sekun-

dárnym hojením alebo plošná abrázia mäkkých častí 
prsta 

do 20

14.2 Nekomplikovaná, chirurgicky ošetrená rana (aj 
strata nechtovej platničky), zhojená primárne do 15

14.3 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené alebo neod-
stránené s komplikovanou liečbou (nevyhnutnou 
podmienkou je chirurgická liečba)

do 20

14.4 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené alebo neod-
stránené s nekomplikovanou liečbou (nevyhnutnou 
podmienkou je chirurgická liečba)

do 15

14.5 Uštipnutie jedovatým hadom do 20
14.6 Celkové účinky žiarenia a chemických jedov – ľahký 

stupeň, otrava parami alebo plynmi do 15

15. Popálenie, poleptanie, omrzliny
15.1 Popálenie, poleptanie, omrzliny - prvého stupňa 

nad 2 % povrchu tela (okrem postihnutia UV 
žiarením)

do 15

15.2 Popálenie, poleptanie, omrzliny - prvého a druhé-
ho stupňa v rozsahu do 2 % povrchu tela (okrem 
postihnutia UV žiarením)

do 15

15.3 Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa 
nad 2 % do 3 % povrchu tela do 15

15.4 Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa  
v rozsahu od 3 % do 5 % povrchu tela do 35

15.5 Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa  
v rozsahu od 6 % do 20 % povrchu tela do 50

15.6 Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa  
v rozsahu od 21 % do 40 % povrchu tela do 80

15.7 Popálenie, poleptanie, omrzliny - druhého stupňa  
v rozsahu od 41 % povrchu tela do 180

15.8 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo 
druhého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu  do 5 cm2

do 15

15.9 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho ale-
bo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirur-
gickej liečby v rozsahu nad 5 cm2

do 20

15.10 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo 
druhého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 6 cm2 do 10cm2

do 50

15.11 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo 
druhého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 11 cm2 do 5 % 
povrchu tela

do 50

15.12 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo 
druhého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 6 % do 10 % 
povrchu tela

do 95

15.13 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo 
druhého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 11 % do 15 % 
povrchu tela

do 120

15.14 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo 
druhého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 16 % do 20 % 
povrchu tela

do 150

15.15 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo 
druhého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 21 % do 30 % 
povrchu tela

do 150

15.16 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo 
druhého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 31 % do 40 % 
povrchu tela

do 150

15.17 Popálenie, poleptanie, omrzliny - tretieho alebo 
druhého hlbokého stupňa (II....b) s nutnosťou 
chirurgickej liečby v rozsahu od 41 % 

do 365

16. Traumatický šok, len hospitalizované prípady
16.1 Traumatický šok, len hospitalizované prípady - ľahký 

stupeň do 20

16.2 Traumatický šok, len hospitalizované prípady - 
stredný stupeň do 35

16.3 Traumatický šok, len hospitalizované prípady - ťažký 
stupeň do 50

17. Následky úrazu po zasiahnutí elektrickým prúdom
17.1 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 

postihnutia  ľahké do 15

17.2 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia stredné do 35

17.3 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového 
postihnutia ťažké do 45

18. Celkové účinky úžehu a úpalu
18.1 Celkové účinky úžehu a úpalu do 15
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