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PRÍLOHA č.1 
Zoznam diagnóz - Liečenie úrazu  

 CI  382/20/04 

  Popis a rozsah telesného poškodenia 
Percento 
plnenia 

  HLAVA 
001 Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná 6,0 

002 Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná 10,0 

003 Poškodenie slinnej žľazy po poranení tváre 6,0 

004 Podvrtnutie čeľustného kĺbu 0,0 

005 Vytknutie sánky (jednostranné i obojstranné) 0,0 

006 Zlomeniny lebečnej spodiny bez komplikácií 10,0 

007 Zlomenina lebečnej klenby s komplikáciami (chron.likvorela) 25,0 

008 Zlomenina viacerých lebečných kostí bez vtlačenia úlomkov 7,0 

009 Zlomenina viacerých lebečných kostí s vtlačením úlomkov 13,0 

010 Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov 7,0 

011 Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov 10,0 

012 Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov 7,0 

013 Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov 10,0 

014 Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov 7,0 

015 Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov 10,0 

016 Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov 7,0 

017 Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov 10,0 

018 Zlomenina okraja očnice bez posunutia úlomkov 7,0 

019 Zlomenina okraja očnice s posunutím úlomkov 8,5 

020 Zlomenina nosových kostí bez posunutia úlomkov 0,0 

021 Zlomenina nosových kostí s vtlačením úlomkov s posunom 6,0 

022 Zlomenina nosovej priehradky 0,0 

023 Zlomenina jarmovej kosti 8,0 

024 Zlomenina sánky bez posunutia úlomkov 7,0 

025 Zlomenina sánky s posunutím úlomkov 8,0 

026 Viacnásobná zlomenina sánky s posunutím úlomkov 10,0 

027 Zlomenina čeľuste bez posunutia úlomkov 8,5 

028 Zlomenina čeľuste s posunutím úlomkov 15,0 

029 Zlomenina alveolárneho výbežku čeluste alebo sánky bez posunu 6,0 

030 Zlomenina ložiskového výbežku čeluste alebo sánky s posunom úlomkov 7,5 

031 Združené zlomeniny Le Fort I. 12,0 

032 Združené zlomeniny Le Fort II. 17,0 

033 Združené zlomeniny Le Fort III. 40,0 

  OKO 

034 Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená 0,0 

035 Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty 6,0 

036 Zápal slzníka preukázaný po zranení, liečený konzervatívne 0,0 

037 Zápal slzníka preukázaný po zranení, liečený operatívne 7,0 

038 Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa 0,0 
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039 Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa 0,0 

040 Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa 7,0 

041 Perforujúce poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka) 0,0 

042 Hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií 0,0 

043 Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 7,0 

044 Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná vnútroočným zápalom 7,5 

045 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, bez komplikácií 6,0 

046 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým 
zákalom 

7,0 

047 Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií 7,0 

048 Rana rohovky alebo bielka s prederavením lieč. Konzervatívne, kompl. Vnútroočným cudzím tel. 
Nemagnet.  

8,0 

049 Rana rohovky alebo bielka s prederavením lieč. Chirurgicky, bez komplikácií 7,0 

050 Rana rohovky alebo bielka s prederavením lieč. Chirurgicky, komplikovaná vypadnutím alebo vklinením 
dúhovky 

10,0 

051 Rana rohovky alebo bielka s prederavením lieč. Chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 8,0 

052 Rana rohovky alebo bielka s prederavením lieč. Chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom 8,5 

053 Rana rohovky alebo bielka s prederavením lieč. Chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútrooč. 
Nemagnetickým 

10,0 

054 Rana rohovky alebo bielka prederavením lieč. Chirurgicky, komplikovaná cudzím telesom vnútrooč. 
Magnetickým 

8,0 

055 Rana prenikajúca do očnice bez komplikácie 0,0 

056 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom nemagnetickým v očnici 7,5 

057 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom magnetickým v očnici 6,0 

058 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez  komplikácií  0,0 

059 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory kompl. Druhotným zvýšením vnútrooč. tlaku, 
vyžadujúce chirurgické ošetrenie 

8,5 

060 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií 0,0 

061 Pomliaždenie oka s nadtrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky 8,0 

062 Pomliaždenie oka s nadtrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým sivým zákalom 7,5 

063 Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií 0,0 

064 Čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované druhotným zvýšením vnútrooč. Tlaku, vyžadujúce chirurgické 
ošetrenie 

8,0 

065 Vykĺbenie šošovky bez komplikácií 7,0 

066 Vykĺbenie šošovky komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické 
ošetrenie 

12,0 

067 Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií 15,0 

068 Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku vyžadujúce 
chirurgické ošetrenie 

19,0 

069 Poúrazový vred rohovky 7,0 

070 Popálenie alebo poleptanie epitelu rohovky ľahký st.  I. 0,0 

071 Popálenie alebo poleptanie epitelu rohovky stredný st. 8,0 

072 Popálenie alebo poleptanie epitelu rohovky ťažký st. 10,0 

073 Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu 27,0 

074 Povrchová odrenina rohovky 0,0 

075 Povrchová odrenina rohovky s následným zápalom 0,0 

076 Odlúpenie sietnice ako priamy následok poranenia oka zisteného lekárom 32,0 

077 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmy 30,0 

078 Zlomenina steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom 7,5 

079 Zlomenie nosových kostičiek prerušujúce slzné cesty, liečené konzervatívne 5,0 

080 Zlomenie nosových kostičiek prerušujúce slzné cesty, liečené operačne 7,0 
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081 Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 7,0 

082 Poranenie oboch očí vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 7,0 

083 Poranenie okohybného aparátu s diplopiou 8,0 

  UCHO, SLUCH 
084 Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou 7,0 

085 Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom 0,0 

086 Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie 0,0 

087 
Ak po traumatickom prederavení bubienka dôjde k druhotnej infekcii (miestne hnisanie po vniknutí 
choroboplodných zárodkov do otvorenej rany alebo nákaza tetanom pri úraze a ČNL je dlhší ako 5 
týždňov) 

5,0 

088 Traumat. prederavenie bubienka s druhotnou infekciou (hnisanie alebo nákaza tetanom) pri DL viac ako 5 
týždňov 

7,0 

089 Otras labyrintu 7,0 

090 Akutrauma, barotrauma 0,0 

  ZUBY 
091 Strata alebo nevyhnutná extrakcia 1 -6 následkom pôsobenia vonkajšieho násilia ( nie zahryznutie ) 5,0 

092 Strata alebo nevyhnutná extrakcia 7 alebo viacerých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie 
zahryznutie) 

7,0 

093 Odlomenie korunky alebo jej časti s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie 5,0 

094 Strata alebo nutná extrakcia jedného alebo štyroch mliečnych zubov s chirurgickým ošetrením zubného 
lôžka 

0,0 

095 Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych) poisťovňa neposkytuje 
plnenie 

0,0 

096 Uvoľnenie závesného väzového aparátu (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nevyhnutnou fixačnou 
dlahou 

6,0 

097 Zlomenie jedného alebo viacerých zubných koreňov s nevyhnutnou fixačnou dlahou 7,0 

098 Zlomenina viacerých zubných koreňov s nevyhnutnou fixačnou dlahou 7,5 

  KRK 
099 Pomliaždenie krku s tracheotómiou (chirurgické otvorenie priedušnice) 7,0 

100 Poleptanie pažeráka 8,5 

101 Prederavenie pažeráka 10,0 

102 Roztrhnutie pažeráka 13,0 

103 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 10,0 

104 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupavky 7,0 

105 Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úrazu 0,0 

  HRUDNÍK 
106 Pomliaždenie pľúc 7,0 

107 Roztrhnutie pľúc 10,0 

108 Úrazové poškodenie srdca klinicky preukázané 17,0 

109 Roztrhnutie bránice 8,0 

110 Pomliaždenie hrudníkovej steny, prsníkov  ťažšieho st. 0,0 

111 Zlomenina hrudnej kosti bez posunutia úlomkov 5,0 

112 Zlomenina hrudnej kosti s posunutím úlomkov 6,0 

113 Zlomenina jedného rebra klinicky preukázaná 5,0 

114 Zlomenina dvoch alebo až piatich rebier klinicky preukázané 6,0 

115 Zlomenina viacerých ako piatich rebier klinicky preukázané 7,0 

116 Vyrazená zlomenina dvoch až štyroch rebier 6,0 

117 Vyrazená zlomenina viacerých ako štyroch rebier 7,5 

118 Vyrazená zlomenina hrudnej kosti 7,0 
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119 Poúrazový zápal pohrudnice  6,0 

120 Poúrazový pneumotorax uzavretý 6,0 

121 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 7,0 

122 Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový 13,0 

123 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne 6,0 

124 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne 8,0 

  BRUCHO 
125 Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa  0,0 

126 Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov) 6,0 

127 Roztrhnutie pečene 13,0 

128 Roztrhnutie pečene s rozostupom alebo hnisaním operač. rany, stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje 16,0 

129 Roztrhnutie žlčníka 10,0 

130 Roztrhnutie žlčníka s rozostupom alebo s hnisaním operač. rany, stehová fistula sa za hnisanie 
nepovažuje 

13,0 

131 Roztrhnutie sleziny - natrhnutie 7,0 

132 Roztrhnutie sleziny s rozostupom alebo s hnisaniu operač. rany, stehová fistula sa za hnisanie 
nepovažuje 

10,0 

133 Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 13,0 

134 Roztrhnutie (rozmliaždenie ) podžalúdkovej žľazy s rozostupom alebo s hnisaním operač. rany, stehová 
fistula sa za hnisanie nepovažuje 

16,0 

135 Úrazové prederavenie žalúdka 8,0 

136 Prederavenie žalúdka s rozostupom alebo s hnisaním operač. rany, stehová fistula sa za hnisanie 
nepovažuje 

11,0 

137 Úrazové prederavenie dvanástnika 10,0 

138 Prederavenie dvanástnika s rozostupom alebo s hnisaním operač. rany, stehová fistula sa za hnisanie 
nepovažuje 

13,0 

139 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie 7,0 

140 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie s rozostupom alebo s hnisaním operač. rany, 
stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje 

10,0 

141 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou 8,0 

142 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou, s rozstupom alebo s hnisaním operač. rany, 
stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje 

11,0 

143 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie 7,5 

144 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie, s rozostupom alebo s hnisaním operač. rany, 
stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje 

11,0 

145 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou 10,0 

146 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou, s rozostupom alebo s hnisaním operač. Rany, 
stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje 

13,0 

147 Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie 6,0 

148 Roztrhnutie okružia (mezentérie) bez resekcie, s rozostupom alebo s hnisaním operač. Rany, stehová 
fistula sa za hnisanie nepovažuje 

9,0 

149 Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva 8,0 

150 Roztrhnutie okružia (mezentérie) s resekciou, s rozstupom alebo s hnisaním operač. Rany, stehová fistula 
sa za hnisanie nepovažuje 

11,0 

  MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY 
151 Pomliaždenie obličky (s hematúriou ) 6,0 

152 Poranenie obličky vyžadujúce bezprostredne jej odstránenie 8,0 

153 Pomliaždenie mužského pohlavného údu ťažšieho stupňa 6,0 

154 Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa 6,0 

155 Pomliaždenie ženských vonkajších pohlavných orgánov 6,0 

156 Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka 6,0 

157 Pomliaždenie ženských vonkajších pohlavných orgánov s poúrazovým zápalom 6,0 
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158 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou 8,0 

159 Roztrhnutie močového mechúra 8,0 

160 Roztrhnutie močovej rúry 8,0 

  BRUCHO, TRÁVIACE ORGÁNY 
161 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krčnej chrbtice 0,0 

162 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny hrudníkovej chrbtice 0,0 

163 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny driekovej chrbtice  0,0 

164 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krížovej kosti a kostrče 0,0 

165 Podvrtnutie krčnej chrbtice 6,0 

166 Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice 6,0 

167 Podvrtnutie driekovej chrbtice 6,0 

168 Vytknutie atlantookcipiálne bez poškodenia miechy alebo koreňov 40,0 

169 Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo koreňov 40,0 

170 Vytknutie hrudníkovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo koreňov 40,0 

171 Vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo koreňov 40,0 

172 Vytknutie kostrče bez poškodenia miechy alebo koreňov 6,0 

173 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný rtg) 17,0 

174 Zlomenina tŕňového výbežku 6,0 

175 Zlomenina jedného bočného výbežku 6,0 

176 Zlomenina viacerých bočných výbežkov 7,0 

177 Zlomenina kĺbového výbežku 8,0 

178 Zlomenina oblúka 10,0 

179 Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) 40,0 

180 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudník. Alebo driek.so znížením prednej časti tela najviac o 
1/3 

17,0 

181 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krč., hrudník. alebo driek.so znížením prednej časti tela najviac o 1/3, 
za zlomeninu tela každého ďalšieho stavca sa zvyšuje hodnotenie o 1/4 k bodu 181 

 

182 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krč., hrudník. Alebo driek. So znížením prednej časti tela o viac ako o 
1/3 

43,0 

183 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krč., hrudník. alebo driek.so znížením prednej časti tela viac ako o 
1/3, za zlomeninu tela každého ďalšieho stavca sa zvyšuje hodnotenie o 1/4 k bodu 182 

 

184 Roztrieštené zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových CT preukázaná 52,0 

185 Roztrieštené zlomeniny tiel stavcov krč., hrudník. Alebo driek. Ct preukázaná, za zlomeninu tela každého 
ďalšieho stavca  

65,0 

186 Úraz. poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca bez komplikácií, CT 
preukázané 

25,0 

187 Úraz. poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca s postihnutím miešnych 
koreňov, preukázané CT 

52,0 

188 Poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca 0,0 

189 Spondylolistéza  0,0 

  PANVA 
190 Podvrtnutie v krížobedrovom kĺbe 6,0 

191 Vytknutie krížobedrové 38,0 

192 Odtrhnutie predného horného alebo dolného bedrového tŕňa 6,0 

193 Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 6,0 

194 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia 7,0 

195 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím 8,0 

196 Zlomenina krídla bedrovej kosti bez posunutia 7,0 

197 Zlomenina krídla bedrovej kosti s posunutím 7,5 

198 Zlomenina krížovej kosti 7,0 
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199 Zlomenina kostrče 6,0 

200 Zlomenina okraja panvičky 8,0 

201 Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná s rozostupom lonovej spony 35,0 

202 Zlomenina lonovej a bedrovej kosti 30,0 

203 Zlomenina lonovej kosti s krížobedrovou luxáciou 40,0 

204 Rozostup lonovej spony 21,0 

205 Zlomenina acetabula s centrálnou luxáciou stehnovej kosti 52,0 

  HORNÁ KONČATINA 
206 Pomliaždenie ťažšieho stupňa ramena 0,0 

207 Pomliaždenie ťažšieho stupňa predlaktia 0,0 

208 Pomliaždenie ťažšieho stupňa ruky 0,0 

209 Pomliaždenie ťažšieho stupňa jedného a viacerých prstov ruky chirurgicky ošetrené  0,0 

210 Pomliaždenie ťažšieho stupňa kĺbu hornej končatiny 0,0 

211 Pomliaždenie ťažšieho stupňa ramenného kĺbu s následnou periartitídou ako priamym následkom úrazu 6,0 

  PORANENIE SVALOV A ŠLIACH 
212 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov na prste alebo na ruke, ak ide o jeden prst 0,0 

213 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov na prste alebo na ruke, ak ide o niekoľko prstov 7,0 

214 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo ruke, ak ide o jeden prst 7,5 

215 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo ruke, ak ide o niekoľko prstov 15,0 

216 Úplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov na prstoch alebo ruke, ak ide o jeden prst 8,0 

217 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo ruke, ak ide o niekoľko prstov 15,0 

218 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta 7,0 

219 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí 8,0 

220 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí 15,0 

221 Natrhnutie nadhrebeňového svalu 6,0 

222 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne 7,5 

223 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené operačne 8,0 

224 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu liečené konzervatívne 6,0 

225 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu liečené operačne 7,5 

226 Natrhnutie iného svalu s nutnou pevnou fixáciou 6,0 

227 Natrhnutie iného svalu liečené operačne 7,0 

228 Pretrhnutie alebo prečatie iného svalu bez operácie s nutnou pevnou fixáciou 6,0 

229 Pretrhnutie alebo prečatie iného svalu s operáciou 7,0 

  HORNÁ KONČATÍNA 
230 Vytknutie medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené konzervatívne 0,0 

231 Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečená operačne 7,0 

232 Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne 0,0 

233 Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne 8,0 

234 Vytknutie ramennej kosti (ramena) liečené konzervatívne s repozíciou 7,0 

235 Vytknutie ramennej kosti (ramena) liečené operačne 8,0 

236 Vytknutie predlaktia (lakťa) liečené konzervatívne s repozíciou 6,0 
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237 Vytknutie predlaktia (lakťa) liečené operačne 7,0 

238 Vytknutie zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené konzervatívne s repozíciou 8,0 

239 Vytknutie zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené operačne 12,0 

240 Vytknutie jednej záprstnej kosti 6,0 

241 Vytknutie niekoľkých záprstných kostí 7,0 

242 Vytknutie základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste 6,0 

243 Vytknutie základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch 7,0 

  ZLOMENINY 
244 Zlomenina tela lopatky 7,0 

245 Zlomenina krčka lopatky 7,0 

246 Zlomenina nadplecka lopatky 7,0 

247 Zlomenina zobáka lopatky 6,0 

248 Zlomenina kľúčnej kosti neúplná 0,0 

249 Zlomenina kľúčnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 6,0 

250 Zlomenina kľúčnej kosti úplná, s posunutím úlomkov 7,0 

251 Zlomenina kľúčnej kosti operovaná 7,0 

252 Zlomenina horného konca ramennej kosti-väčšieho hrbčeka bez posunutia 0,0 

253 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka s posunutím 7,0 

254 Zlomenina horného konca ramennej kosti 8,5 

255 Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy 10,0 

256 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia  6,0 

257 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklinená 7,0 

258 Zlomenina horného konca ramennej kosti-krčka, s posunutím úlomkov 8,5 

259 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operačná 17,0 

260 Zlomenina krčka ramennej kosti-epiphyseolýza 7,0 

261 Zlomenina tela ramennej kosti neúplná 7,0 

262 Zlomenina tela ramennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 8,0 

263 Zlomenina tela ramennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 15,0 

264 Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná 25,0 

265 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná 7,0 

266 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov 7,0 

267 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov 8,5 

268 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi otvorená alebo operovaná 13,0 

269 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina 
hlavičky alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia úlomkov 

8,0 

270 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlom. Trans-a interkondylická, zlom. Hlavičky 
alebo kladky ramennej kosti) s posunutím úlomkov 

8,5 

271 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlom. Trans- a interkondylická, zlom. Hlavičky 
alebo kladky ramennej kosti) otvorená alebo operovaná 

15,0 

272 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov 6,0 

273 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny 8,0 

274 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do kĺbu 15,0 

275 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov 6,0 

276 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov alebo operovaná 15,0 

277 Zlomenina háka lakťovej kosti liečená konzervatívne 6,0 

278 Zlomenina háka lakťovej kosti liečená operačne 8,0 

279 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti 7,5 
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280 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne 6,0 

281 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne bez posunu 6,0 

282 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne s posunom 7,0 

283 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne 8,5 

284 Zlomenina tela lakťovej kosti neúplná 7,0 

285 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 7,0 

286 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov 8,0 

287 Zlomenina tela lakťovej kosti otvorená alebo operovaná 10,0 

288 Zlomenina tela vretennej kosti neúplná 7,0 

289 Zlomenina tela vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 7,0 

290 Zlomenina tela vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 8,0 

291 Zlomenina tela vretennej kosti otvorená alebo operovaná 10,0 

292 Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná 7,5 

293 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, bez posunutia úlomkov 8,0 

294 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, s posunutím úlomkov 13,0 

295 Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná 40,0 

296 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne 25,0 

297 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne 40,0 

298 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (collesova, smithova, zlom. distálnej epifýzy s odlomením 
násadcovitého výbežku lakťovej kosti) neúplná 

6,0 

299 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (collesova, smithova, zlom. distálnej epifýzy s odlomením 
násadcovitého výbežku lakť. kosti) úplná, 

7,5 

300 Zlom. Dol. Konca vretennej kosti (collesova, smithova, zlom. distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého 
výbežku lakť. Kosti) úplná, s posun. Úlomkov 

8,5 

301 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (collesova, smithova, zlom. Distálnej epifýzy s odlomením 
násadcovitého výbežku lakťovej kosti) otvorená alebo operovaná" 

13,0 

302 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) 6,0 

303 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) s posunutím úlomkov 7,0 

304 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku lakťovej kosti 0,0 

305 Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku vretennej kosti bez posunutia úlomkov 6,0 

306 Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti s posunutím úlomkov 7,0 

307 Zlomenina člnkovitej kosti neúplná 8,0 

308 Zlomenina člnkovitej kosti úplná 15,0 

309 Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou 40,0 

310 Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná  0,0 

311 Zlomenina inej zápästnej kosti úplná 7,0 

312 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 13,0 

313 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená konzervatívne 8,0 

314 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená operačne 10,0 

315 Zlom. Jednej záprstnej kosti neúplná 0,0 

316 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 6,0 

317 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, s posunutím úlomkov 7,0 

318 Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo operovaná 8,0 

319 Zlomenina viacerých záprstných kostí neúplná 6,0 

320 Zlomenina viacerých záprstných kostí bez posunutia úlomkov 7,0 

321 Zlomenina viacerých záprstných kostí s posunutím úlomkov 7,5 

322 Zlomenina viacerých záprstných kostí liečená operačne alebo otvorená 8,0 

323 Zlomenina jedného článku jedného prsta neúplná, bez posunutia úlomkov 0,0 
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324 Zlomenina jedného článku jedného prsta úplná, bez posunutia úlomkov 5,0 

325 Zlomenina jedného článku jedného prsta (nechtovej drsnatiny) 5,0 

326 Zlomenina jedného článku jedného prsta s posunutím úlomkov 6,0 

327 Zlomenina jedného článku jedného prsta otvorená alebo operovaná 7,0 

328 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta neúplné, bez posunutia úlomkov 6,0 

329 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta úplné, bez posunutia úlomkov 7,0 

330 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta s posunutím úlomkov 7,0 

331 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované 8,0 

332 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplné 6,0 

333 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov úplné,  bez posunutia úlomkov 7,0 

334 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov 7,0 

335 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov operované 8,0 

  AMPUTÁCIE 
336 Exartikulácia v ramennom kĺbe 40,0 

337 Amputácia ramena 37,0 

338 Amputácia ramena - replantácia 75,0 

339 Amputácia oboch predlaktí 40,0 

340 Amputácia jedného predlaktia 15,0 

341 Amputácia predlaktia - replantácia 40,0 

342 Amputácia oboch rúk 25,0 

343 Amputácia ruky 15,0 

344 Amputácia ruky - replantácia 25,0 

345 Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí 15,0 

346 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 8,0 

347 Amputácia troch prstov alebo ich častí 7,5 

348 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 7,0 

349 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 7,0 

350 Amputácia palca alebo jeho častí 8,0 

351 Amputácia viac ako piatich prstov na rukách 15,0 

352 Amputácia jedného alebo dvoch prstov - replantácia 15,0 

353 Amputácia troch až piatich prstov - replantácia 25,0 

  Ruka 
354 Pomliaždenie ťažšieho stupňa bedrového kĺbu 0,0 

355 Pomliaždenie ťažšieho stupňa kolenného kĺbu 0,0 

356 Pomliaždenie ťažšieho stupňa pomliaždenie kol. Kĺbu - opakované punkcie krvi, hydrops 0,0 

357 Pomliaždenie ťažšieho stupňa členkového kĺbu 0,0 

358 Pomliaždenie ťažšieho stupňa stehna 0,0 

359 Pomliaždenie ťažšieho stupňa predkolenia 0,0 

360 Pomliaždenie ťažšieho stupňa nohy 0,0 

361 Pomliaždenie ťažšieho stupňa jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťou imobilizáciou 0,0 

362 Natrhnutie väčšieho svalu s nutnou pevnou fixáciou 6,0 

363 Pretrhnutie väčšej šľachy liečené konzervatívne s nutnou pevnou fixáciou 6,0 

364 Pretrhnutie väčšieho svalu liečené konzervatívne s nutnou pevnou fixáciou 7,0 

365 Pretrhnutie väčšej šľachy liečené operačne 7,0 

366 Pretrhnutie väčšieho svalu liečené operačne 7,0 
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367 Preťatie väčšej šľachy liečené konzervatívne s nutnou pevnou fixáciou 7,0 

368 Preťatie väčšieho svalu liečené konzervatívne s nutnou pevnou fixáciou 7,0 

369 Preťatie väčšej šľachy liečené operačne 7,5 

370 Preťatie väčšieho svalu liečené operačne 7,5 

371 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu bez operácie s nutnou pevnou fixáciou 6,0 

372 Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu s operáciou 7,0 

373 Natrhnutie Achillovej šľachy s nutnou pevnou fixáciou 7,0 

374 Pretrhnutie Achillovej šľachy 10,0 

393 Vytknutie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) liečené konzervatívne 7,5 

394 Vytknutie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) otvorená alebo liečená operačne 13,0 

395 Vytknutie kolenného jabĺčka liečené konzervatívne 6,0 

396 Vytknutie kolenného jabĺčka otvorené alebo liečené operačne 8,0 

397 Vytknutie predkolenia liečené konzervatívne 13,0 

398 Vytknutie predkolenia otvorené alebo liečené operačne 17,0 

399 Vytknutie členkovej kosti liečené konzervatívne 8,0 

400 Vytknutie členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne 10,0 

401 Vytknutie pod členkovou kosťou liečené konzervatívne 8,0 

402 Vytknutie pod členkovou kosťou otvorené alebo liečené operačne 10,0 

403 Vytknutie kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých liečené konzervatívne 8,0 

404 Vytknutie kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých otvorené alebo liečené operačne 10,0 

405 Vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) liečené konzervatívne s pevnou fixáciou 7,0 

406 Vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) otvorené alebo liečené operačne 8,0 

407 Vytknutie základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy s náplasťou a nutnou pevnou fixáciou 0,0 

408 Vytknutie základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca s náplasťou a nutnou pevnou fixáciou 0,0 

409 Vytknutie medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy s náplasťou a nutnou pevnou fixáciou 0,0 

410 Vytknutie medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca s nutnou  pevnou fixáciou 0,0 

411 Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená 13,0 

412 Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená konzervatívne 81,0 

413 Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená operačne 40,0 

414 Zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endoprotézou 100,0 

415 Traumatická epifýzeolýza hlavy stehnovej kosti s nepatrným posunutím úlomkov 15,0 

416 Traumatická epifýzeolýza hlavy stehnovej kosti s výrazným posunutím úlomkov 40,0 

417 Traumatická epifýzeolýza hlavy stehnovej kosti s nekrózou 100,0 

418 Zlomenina veľkého chochola 10,0 

419 Zlomenina malého chochola 7,0 

420 Zlomenina pertrochanterická neúplná alebo úplná, bez posunutia 13,0 

421 Zlomenina pertrochanterická úplná, s posunutím liečená konzervatívne 25,0 

422 Zlomenina pertrochanterická liečená operačne 40,0 

423 Zlomenina subtrochanterická neúplná 15,0 

424 Zlomenina subtrochanterická úplná, bez posunutia úlomkov 21,0 

425 Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 52,0 

426 Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne 40,0 

427 Zlomenina subtrochanterická otvorená 81,0 

428 Zlomenina tela stehnovej kosti neúplná 17,0 

429 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 25,0 
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430 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 52,0 

431 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne 40,0 

432 Zlomenina tela stehnovej kosti otvorená 81,0 

433 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi neúplná 15,0 

434 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov 25,0 

435 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 40,0 

436 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi otvorená alebo liečená operačne 52,0 

437 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov 40,0 

438 Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne 15,0 

439 Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené operačne 25,0 

440 Vnútrokľbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) bez posunutia úlomkov 25,0 

441 Vnútrokĺbová .zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondyl.) S posunutím úlomkov 
lieč. konzervatívne 

40,0 

442 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondyl.) Otvorená alebo liečená 
operačne 

52,0 

443 Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov 7,5 

444 Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 10,0 

445 Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne 15,0 

446 Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená konzervatívne 13,0 

447 Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená operačne 17,0 

448 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov 12,0 

449 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu s posunutím úlomkov 15,0 

450 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, oboch kondylov bez posunutia úlomkov 21,0 

451 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, oboch kondylov s posunutím úlomkov alebo s 
epifyzeolýzou 

40,0 

452 Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne 8,0 

453 Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené operačne 10,0 

454 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná 5,0 

455 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná 6,0 

456 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná, s posunutím úlomkov 7,0 

457 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia neúplná 10,0 

458 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia úplná, bez posunutia úlomkov 21,0 

459 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia úplná, s posunutím úlomkov 25,0 

460 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná 52,0 

461 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tíbie a fibuly liečená konzervatívne 25,0 

462 Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tíbie a fibuly liečená operačne 40,0 

463 Zlomenina pylonu dol. konca píšťaly 40,0 

464 Zlomenina vonkajšieho členka neúplná 6,0 

465 Zlomenina vonkajšieho členka úplná, bez posunutia úlomkov 7,0 

466 Zlomenina vonkajšieho členka úplná, s posunutím úlomkov 8,0 

467 Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo otvorená 10,0 

468 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne 17,0 

469 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená operačne 25,0 

470 Zlomenina vnútorného členka neúplná 7,0 

471 Zlomenina vnútorného členka úplná, bez posunutia úlomkov 8,0 

472 Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 10,0 

473 Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 13,0 
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474 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne 17,0 

475 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne 25,0 

476 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice neúplná 8,5 

477 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice úplná, bez posunutia úlomkov 10,0 

478 Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice úplná, s  posunutím úlomkov 15,0 

479 Zlomenina oboch členkov neúplná 8,0 

480 Zlomenina oboch členkov úplná, bez posunutia úlomkov 8,5 

481 Zlomenina oboch členkov úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 15,0 

482 Zlomenina oboch členkov úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 25,0 

483 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne 17,0 

484 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne 25,0 

485 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením hrany píšťaly bez posunutia úlomkov 13,0 

486 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením hrany píšťaly s posunutím úlomkov, lieč. 
konzervatívne 

21,0 

487 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením hrany píšťaly s posunutím úlomkov, liečená 
operačne 

25,0 

488 Trimaleolárna zlomenina so subluxáciou členkových kostí 25,0 

489 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly neúplné 6,0 

490 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly úplné, bez posunutia úlomkov 7,5 

491 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené konzervatívne 8,5 

492 Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené operačne 10,0 

493 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, príp. So zlomeninou vnútorného 
členka, liečená konzervatívne 

15,0 

494 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, príp. So zlomeninou vnútorného 
členka, liečená operačne 

25,0 

495 Supramaleolárna zlom. Ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, príp. so zlom. vnútor. členka s 
odlomením aj zad. hrany píšťaly, liečená konzervatívne 

19,0 

496 Supramaleolárna zlom. Ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, príp. so zlom. vnútor. členka s 
odlomením aj zad. hrany píšťaly, liečená operačne 

25,0 

497 Roztrieštená vnútrokľbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 40,0 

498 Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti, neúplná 5,0 

499 Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti 13,0 

500 Zlomenina tela pätovej kosti bez porušenia statiky ( Bohlerovho uhla) 17,0 

501 Zlomenina tela pätovej kosti s porušením statiky ( Bohlerovho uhla) 40,0 

502 Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov 15,0 

503 Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov 40,0 

504 Zlomenina členkovej kosti komplikovaná nekrózou 100,0 

505 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 6,0 

506 Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia 8,0 

507 Zlomenina kockovitej kosti s posunutím 10,0 

508 Zlomenina člnkovitej kosti neúplná 5,0 

509 Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia 8,0 

510 Zlomenina člnkovitej kosti luxačná 25,0 

511 Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou 100,0 

512 Zlomenina jednej klinovitej kosti neúplná 5,0 

513 Zlomenina jednej klinovitej kosti bez posunutia 8,0 

514 Zlomenina jednej klinovitej kosti s posunutím 8,5 

515 Zlomenina viacerých klinovitých kostí bez posunutia 10,0 

516 Zlomenina viacerých klinovitých kostí s posunutím 13,0 
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517 Zlomenina (odlomenie) bázy piatej predpriehlavkovej kosti 8,0 

518 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka bez posunutia 7,0 

519 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka s posunutím 7,0 

520 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka bez posunutia 6,0 

521 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka bez posunutia, otvorená alebo 
operovaná  

8,0 

522 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka s posunutím 7,0 

523 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka s posunutím, otvorená alebo 
operovaná 

9,0 

524 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov bez posunutia 7,0 

525 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov bez posunutia, otvorená alebo operovaná 9,0 

526 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov s posunutím 7,5 

527 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov s posunutím, otvorená alebo operovaná 10,0 

528 Odlomenie časti článku palca 0,0 

529 Úplná zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov 6,0 

530 Úplná zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov, otvorená alebo operovaná 8,0 

531 Úplná zlomenina článku palca s posunutím úlomkov 7,0 

532 Úplná zlomenina článku palca s posunutím úlomkov, otvorená alebo operovaná 9,0 

533 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 6,0 

534 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca, otvorená alebo operovaná 8,0 

535 Zlomenina jedného prsta než palca, neúplná s nutnou pevnou fixáciou 0,0 

536 Zlomenina jedného článku prsta než palca  úplná s nutnou pevnou fixáciou 0,0 

537 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca otvorená alebo operovaná s  pevnou fixáciou 6,0 

538 Zlomenina článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta s  pevnou fixáciou 6,0 

539 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované s 
pevnou fixáciou 

7,0 

540 Exartikulácia bedrového kĺbu 100,0 

541 Amputácia stehna 100,0 

542 Amputácia obidvoch predkolení 100,0 

543 Amputácia predkolenia 81,0 

544 Amputácia oboch nôh 81,0 

545 Amputácia nohy 40,0 

546 Amputácia palca nohy alebo jeho častí 7,0 

547 Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov nohy 8,0 

548 Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí  0,0 

 PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY 
549 Otras mozgu ľahkého stupňa ( I.) 0,0 

550 Otras mozgu stredného stupňa( II.) Overené neurolog. Alebo chirurg. Pracoviskom kde bol zranený 
ošetrený alebo konziliár. Vyšetrený, hospitalizácia nutná 

7,0 

551 Otras mozgu ťažkého stupňa  ( III.), overené neurolog. Alebo chirurg. Pracoviskom kde bol zranený 
ošetrený alebo konziliár.vyšetrený, hospitalizácia nutná 

13,0 

552 Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neurológ) potvrdené EEG alebo CT vyšetrením 25,0 

553 Krvácanie do mozgu - subarachnoidálne 81,0 

554 Krvácanie do mozgu - intraparenchýmové, ťažšieho stupňa (podľa CT) 40,0 

555 Krvácanie do mozgu-intraparenchýmové, mnohopočetné, ťažkého stupňa (podľa CT) 100,0 

556 Krvácanie do mozgového kmeňa 100,0 

557 Krvácanie do mozgu-vnútrokomorové 100,0 

558 Krvácanie vnútroleb. A do chrbtic.kanála-akútny subdurál.hematóm, doložené vyšetrenie ct, pozitívnou 
lumbálnou punkciou alebo peroperačne 

37,0 
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559 Krvácanie vnútroleb. A do chrbtic.kanála-chronický subdurál.hematóm, doložené vyšetrenie ct, pozitívnou 
lumbálnou punkciou alebo peroperačne 

25,0 

560 "Krvácanie vnútroleb. A do chrbtic.kanála-subdurál. Alebo subchronická kolekcia, doložené vyšetrenie ct, 
pozitívnou lumbálnou punkciou alebo peroperačne 

100,0 

561 "Krvácanie vnútroleb. A do chrbtic.kanála-epidurál.hematóm (vlasný operačný zásah-
vypust.hematómu),doložené ct, pozitívnou lumbálnou punkciou alebo peroperačne 

25,0 

562 "Krvácanie vnútroleb. A do chrbtic.kanála-epidurál.hematóm( s prejavmi obojstran.ochrnutia končatín, 
komatóznym stavom), doložené ct, pozitívnou lumbálnou punkciou alebo peroperačne" 

100,0 

563 Otras miechy 10,0 

564 Pomliaždenie miechy 40,0 

565 Krvácanie do miechy s prejavmi kvadruplégie 100,0 

566 Krvácanie do miechy s prejavmi kvadruparézy 100,0 

567 Krvácanie do miechy s prejavmi paraplégie 100,0 

568 Krvácanie do miechy s prejavmi paraparézy 40,0 

569 Pomliaždenie periferného nervu s krátkodobou obrnou aj digitálneho nervu 5,0 

570 Poranenie periferného nervu s prerušením vodivých vlákien 17,0 

571 Prerušenie periferného nervu ramenného nervového zväzku, resp.stehnového nervu 100,0 

572 Prerušenie periferného nervu v oblasti lakťa a predlaktia, resp.v oblasti predkolenia 46,0 

  OSTATNÉ DRUHY PORANENIA 
 Chirurgické ošetrenie 

573 Rana chirurgicky ošetrená  bez šitia 0,0 

574 Hnisanie po vniknutí choroboplod .zárodkov do otvor. Rany spôsobenej úrazom alebo nákaza tetanom pri 
úraze, plnenie ak čl je viac ako 6 týždňov" 

6,0 

575 Rana chirurgicky ošetrená vždy, ak je šitá  5,0 

577 Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom 0,0 

578 Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie  0,0 

579 Plošná abrázia mäkkých častí prstov s plochou väčšou ako 1 cm2  alebo strhnutie nechtu 0,0 

580 Prerezanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti ramena, stehna (s nutným šitím) 13,0 

581 Prerezanie imaginárnej tepny v oblasti predlaktia, predkolenia 8,0 

582 Hryzné rany s vakcináciou 7,0 

583 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené  0,0 

584 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. Broky) chirurgicky neodstránené  0,0 

 Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom (len hospitalizované prípady) 
585 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké 0,0 

586 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné, hodnotí sa len hospitalizovaný 
prípad 

6,0 

587 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké, hodnotí sa len hospitalizovaný prípad 7,0 

 Úžeh a úpal 
588 Úžeh, úpal (nie z účinkov slnečného žiarenia na kožu) ľahké hospitalizované prípady 0,0 

589 Úžeh, úpal (nie z účinkov slnečného žiarenia na kožu), stredné hospitalizované prípady 6,0 

590 Úžeh, úpal (nie z účinkov slnečného žiarenia na kožu),  ťažké hospitalizované prípady 7,0 

 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny 
591 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 11 

cm2, do 5% povrchu tela 
0,0 

592 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa (povrchov.) V rozsahu od 11 cm2 do 5% povrchu 
tela 

6,0 

593 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15% povrchu tela 7,0 

594 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny  druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20% povrchu tela 7,0 

595 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30% povrchu tela 10,0 
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596 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40% povrchu tela 21,0 

597 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny  druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50% povrchu tela 40,0 

598 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 70% povrchu tela 100,0 

599 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny  druhého stupňa (povrchového) v rozsahu viac než 70% povrchu 
tela 

100,0 

600 Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou 
chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2 

0,0 

601 Popál., polept., omrzliny 3.stupňa alebo hlbok. 2.stupňa s nutnosťou chirurg.liečenia v rozsahu 6-10 cm2 8,0 

602 Popál., polept., omrzliny 3.stupňa alebo hlbok. 2.stupňa s nut.chirurg.liečením v rozsahu do 5 % povrchu 
tela 

10,0 

603 Popál., polept., omrzliny 3.stupňa alebo hlbok. 2.stupňa s nut.chirurg.liečením v rozsahu do 10% povrchu 
tela 

13,0 

604 Popál., polept., omrzliny 3.stupňa alebo hlbok. 2.stupňa s nut.chirurg.liečením v rozsahu do 15% povrchu 
tela 

21,0 

605 Popál., polept., omrzliny 3.stupňa alebo hlbok. 2.stupňa s nut.chirurg.liečením v rozsahu do 20% povrchu 
tela 

30,0 

606 Popál., polept., omrzliny 3.stupňa alebo hlbok. 2.stupňa s nut.chirurg.liečením v rozsahu do 30% povrchu 
tela 

40,0 

607 Popál., polept., omrzliny 3.stupňa alebo hlbok. 2.stupňa s nut.chirurg.liečením v rozsahu do 40% povrchu 
tela 

100,0 

608 Popál., polept., omrzliny 3.stupňa alebo hlbok. 2.stupňa s nut.chirurg.liečením v rozsahu do 60% povrchu 
tela 

100,0 

609 Popál., polept., omrzliny 3.stupňa alebo hlbok.2.stupňa s nut.chirurg.liečením v rozsahu nad 60% povrchu 
tela 

100,0 

 Otravy plynmi s parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov 

610 Ľahké prípady 0,0 

611 Otravy plynmi, celkové účinky žiarenia a chemických jedov, stredne ťažké prípady, len ak boli 
hospitalizované 

6,0 

612 Otravy plynmi, celkové účinky žiarenia a chemických jedov, ťažké prípady, len ak boli hospitalizované 7,0 

613 Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie 0,0 

614 Uštipnutie hadom 5,0 

615 Uštipnutie hmyzom s následnou flegmónou 0,0 

 Šok 

616 Šok ľahký,  len hospitalizovaný prípad 5,0 

617 Šok stredný, len hospitalizovaný prípad 6,0 

618 Šok ťažký,  len hospitalizovaný prípad 7,0 

 
 
 
 
 


