Oceňovacia tabuľka pre trvalé telesné poškodenie
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Úrazy hlavy a zmyslových orgánov
1. Úplný defekt v klenbe lebečnej
v rozsahu do 2 cm2 ......................................... 5 %
2. Úplný defekt v klenbe lebečnej
v rozsahu do 10 cm2......................................15 %
3. Úplný defekt v klenbe lebečnej
v rozsahu nad 10 cm2 ..................................25 %
4. Vážne neurologické mozgové poruchy
po ťažkom poranení hlavy
podľa stupňa ..................................................80 %
5. Traumatická porucha tvárového nervu ........10 %
6. Poškodenie tváre sprevádzané
funkčnými poruchami (neoceňuje
sa súčasne s bodom 7) .................................10 %
7. Deformácia nosa s funkčnou poruchou
priechodnosti .................................................10 %
8. Strata celého nosa ........................................20 %
9. Strata čuchu...................................................10 %
10. Strata chuti ...................................................... 5 %
11. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata
zraku jedného oka – hodnotenie podľa
pomocnej tabuľky
12. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata
zraku oboch očí – hodnotenie podľa pomocnej
tabuľky
13. Za anatomickú stratu oka sa ku strate
zraku pripočíta ................................................. 5 %
14. Koncentrické a nekoncentrické
zúženie zorného poľa ....................................20 %
15. Strata šošovky na jednom oku vrátane
poruchy akomodácie do 25 rokov ................15 %
16. Strata šošovky na jednom oku vrátane
poruchy akomodácie do 35 rokov ................10 %
17. Strata šošovky na jednom oku vrátane
poruchy akomodácie nad 35 rokov ................ 5 %
18. Traumatická porucha okohybných
nervov alebo porucha rovnováhy
okohybných svalov .........................................25 %
19. Porušenie priechodnosti
slzných ciest ..................................................... 5 %
20. Pokles horného viečka operačne
nekorigovateľný .............................................15 %
21. Strata jednej ušnice ......................................10 %
22. Strata oboch ušníc ........................................15 %
23. Jednostranná nedoslýchavosť
ľahkého stupňa ................................................ 0 %
24. Jednostranná nedoslýchavosť
stredne ťažkého stupňa .................................. 5 %

25. Jednostranná nedoslýchavosť
ťažkého stupňa ..............................................12 %
26. Obojstranná nedoslýchavosť
ľahkého stupňa ..............................................10 %
27. Obojstranná nedoslýchavosť
stredne ťažkého stupňa ................................20 %
28. Obojstranná nedoslýchavosť
ťažkého stupňa ..............................................35 %
29. Jednostranná strata sluchu ..........................15 %
30. Obojstranná strata sluchu ............................45 %
31. Porucha labyrintu jednostranná
podľa stupňa ..................................................10 %
32. Porucha labyrintu obojstranná
podľa stupňa ..................................................30 %
33. Stavy po poranení jazyka
s defektom tkaniva (neoceňuje
sa súčasne s bodom 39)...............................15 %
34. Zohyzďujúce jazvy v tvárovej
časti hlavy ...................................................do 5 %
Poškodenie chrupu (spôsobené úrazom)
35. Strata jedného zuba ....................................... 1 %
36. Strata každého ďalšieho zuba ....................... 1 %
37. Strata, odlomenie a poškodenie mliečnych
zubov a umelých zubných náhrad .................. 0 %
Úrazy krku
38. Zúženie hrtanu alebo priedušnice
ľahkého stupňa ..............................................15 %
39. Zúženie hrtanu alebo priedušnice
stredne ťažkého a ťažkého
stupňa s čiastočnou stratou hlasu ...............60 %
40. Strata hlasu (afónia) ......................................25 %
41. Strata reči následkom
poškodenia rečových orgánov
alebo nervovým poškodením ........................25 %
42. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou
kanylou (neoceňuje sa
súčasne s bodmi 38 až 40) ..........................50 %
Úrazy hrudníka, pľúc, srdca alebo pažeráka
43. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc
a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické
vyš.) ľahkého stupňa .....................................10 %
44. Obmedzenie hybnosti hrudníka
a zrasty pľúc a hrudnej steny
klinicky overené (spirometrické vyš.)
stredne ťažkého a ťažkého stupňa ..............30 %
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45. Iné následky poranenia pľúc podľa
stupňa a rozsahu, jednostranne...................40 %
46. Iné následky poranenia pľúc podľa
stupňa a rozsahu, obojstranne
(spirometrické vyš.)........................................80 %
47. Srdcové a cievne poruchy (iba po
priamom poranení, klinicky overené,
podľa stupňa poranenia, EKG vyš.) ..............80 %
48. Poúrazové zúženie pažeráka
ľahkého stupňa ..............................................10 %
49. Poúrazové zúženie pažeráka stredne
ťažkého až ťažkého stupňa...........................50 %
Úrazy brucha a tráviacich orgánov
50. Poškodenie funkcie tráviacich orgánov
podľa stupňa poruchy výživy .........................80 %
51. Strata sleziny..................................................15 %
52. Zúženie konečníka podľa rozsahu ................40 %
Úrazy močových a pohlavných orgánov
53. Strata jednej obličky ......................................20 %
54. Poúrazové následky poranenia obličiek
a močových ciest (vrátane sekundárnej
infekcie, podľa stupňa poškodenia) .............50 %
55. Strata jedného semenníka ...........................10 %
56. Strata oboch semenníkov
alebo strata potencie do 45 rokov
(overené phaloplethysmografiou) .................35 %
57. Strata oboch semenníkov alebo strata
potencie od 46 do 60 rokov (overené
phaloplethysmografiou) ................................20 %
58. Strata penisu alebo závažné
deformácie do 45 rokov ................................40 %
59. Strata penisu alebo závažné
deformácie od 46 do 60 rokov .....................20 %
60. Strata penisu alebo závažné
deformácie nad 60 rokov ..............................10 %
61. Poúrazové deformácie ženských
pohlavných orgánov.......................................50 %
Úrazy chrbtice a miechy
62. Obmedzenie hybnosti chrbtice
ľahkého stupňa ..............................................10 %
63. Obmedzenie hybnosti chrbtice stredne
ťažkého stupňa ..............................................25 %
64. Obmedzenie hybnosti chrbtice
ťažkého stupňa ..............................................55 %
65. Poúrazové poškodenie chrbtice
a miechy alebo miešnych koreňov
ľahkého stupňa ..............................................25 %
66. Poúrazové poškodenie chrbtice
a miechy alebo miešnych koreňov
stredne ťažkého stupňa ................................40 %
67. Poúrazové poškodenie chrbtice
a miechy alebo miešnych koreňov
ťažkého stupňa ..............................................80 %
Úrazy panvy
68. Ťažké poškodenie panvy
s poruchou statiky chrbtice
a funkcie dolných končatín ...........................55 %
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Úrazy horných končatín
Pod hodnotením vpravo sa rozumie
postihnutie dominantnej hornej končatiny,
vľavo nedominantnej hornej končatiny.
69. Strata hornej končatiny v ramennom
kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým
a ramenným kĺbom vpravo ...........................70 %
70. Strata hornej končatiny v ramennom
kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým
a ramenným kĺbom vľavo ..............................60 %
71. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu
v nepriaznivom postavení
(úplná abdukcia, addukcia alebo
postavenie im blízke) vpravo.........................35 %
72. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu
v nepriaznivom postavení
(úplná abdukcia, addukcia alebo
postavenie im blízke) vľavo ..........................30 %
73. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu
v priaznivom postavení (abdukcia 50 st.,
flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia
20 st.) vpravo .................................................30 %
74. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu
v priaznivom postavení (abdukcia 50 st.,
flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia
20 st.) vľavo....................................................25 %
75. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením,
predpaženie neúplné nad 135 st.)
vpravo ............................................................... 5 %
76. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
ľahkého stupňa (vzpaženie
predpažením, predpaženie neúplné
nad 135 st.) vľavo ............................................ 4 %
77. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
stredne ťažkého stupňa (vzpaženie
predpažením do 135 st.) vpravo...................10 %
78. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
stredne ťažkého stupňa (vzpaženie
predpažením do 135 st.) vľavo ....................... 8 %
79. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu
ťažkého stupňa (vzpaženie
predpažením do 90 st.) vpravo .....................18 %
80. Poúrazové obmedzenie hybnosti
ramenného kĺbu ťažkého stupňa
(vzpaženie predpažením
do 90 st.) vľavo ..............................................15 %
81. Recidivujúca posttraumatická luxácia
ramenného kĺbu vpravo (lekárom
viac než trikrát reponovaná) .........................15 %
82. Recidivujúca posttraumatická luxácia
ramenného kĺbu vľavo (lekárom
viac než trikrát reponovaná) ..................... 12,5 %
83. Nenapraviteľné vykĺbenie
akromioklavikulárneho kĺbu vpravo
(Tossy II a III)..................................................... 5 %
84. Nenapraviteľné vykĺbenie
akromioklavikulárneho kĺbu vľavo
(Tossy II a III)..................................................... 4 %
85. Pakĺb ramennej kosti vpravo ........................30 %
86. Pakĺb ramennej kosti vľavo ...........................25 %
87. Chronický zápal kostnej drene (iba po
otvorených zraneniach alebo
po operatívnych zákrokoch nutných
k liečeniu následkov úrazu) vpravo ..............30 %

88. Chronický zápal kostnej drene (iba po
otvorených zraneniach alebo po
operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu
následkov úrazu) vľavo ..................................25 %
89. Nenapravené sternoklavikulárne
vykĺbenie vpravo .............................................. 5 %
90. Nenapravené sternoklavikulárne
vykĺbenie vľavo................................................. 4 %
91. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy
dvojhlavého svalu vpravo ................................ 3 %
92. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy
dvojhlavého svalu vľavo................................2,5 %
Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia
93. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu
v nepriaznivom postavení
(úplná extenzia alebo úplná flexia
a postavenie im blízke) vpravo .....................30 %
94. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu
v nepriaznivom postavení
(úplná extenzia alebo úplná flexia
a postavenie im blízke) vľavo ........................25 %
95. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu
v priaznivom postavení
(uhol flexie 90 – 95 st.) vpravo .....................20 %
96. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu
v priaznivom postavení (uhol flexie
90 – 95 st.) vľavo ..........................................16 %
97. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu
vpravo .............................................................18 %
98. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu
vľavo ...............................................................15 %
99. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov
s nemožnosťou privrátenia alebo
odvrátenia predlaktia v nepriaznivom
postavení (v maximálnej pronácii alebo
supinácii) vpravo ............................................20 %
100. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov
s nemožnosťou privrátenia alebo
odvrátenia predlaktia v nepriaznivom
postavení (v maximálnej pronácii alebo
supinácii ) vľavo .............................................16 %
101. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia
predlaktia vpravo ...........................................20 %
102. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia
predlaktia vľavo .............................................16 %
103. Pakĺb oboch kostí predlaktia vpravo ............40 %
104. Pakĺb oboch kostí predlaktia vľavo...............30 %
105. Pakĺb vretennej kosti vpravo .........................30 %
106. Pakĺb vretennej kosti vľavo ...........................25 %
107. Pakĺb lakťovej kosti vpravo............................20 %
108. Pakĺb lakťovej kosti vľavo ..............................15 %
109. Nestabilný lakťový kĺb vpravo .......................15 %
110. Nestabilný lakťový kĺb vľavo ..........................10 %
111. Strata predlaktia so zachovaným
lakťovým kĺbom vpravo..................................50 %
112. Strata predlaktia so zachovaným
lakťovým kĺbom vľavo ....................................45 %
113. Chronický zápal kostnej drene kostí
predlaktia vpravo (iba po otvorených
zraneniach alebo po operatívnych
zákrokoch nutných k liečeniu
následkov úrazu) ....................................... 27,5 %
114. Chronický zápal kostnej drene kostí
predlaktia vľavo (iba po otvorených

zraneniach alebo po operatívnych
zákrokoch nutných k liečeniu
následkov úrazu) ....................................... 22,5 %
Strata alebo poškodenie ruky
115. Strata ruky v zápästí vpravo..........................50 %
116. Strata ruky v zápästí vľavo ............................45 %
117. Strata všetkých prstov ruky, prípadne
aj so záprstnými kosťami vpravo ..................50 %
118. Strata všetkých prstov ruky, prípadne
aj so záprstnými kosťami vľavo.....................42 %
119. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou
okrem palca vpravo .......................................45 %
120. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou
okrem palca vľavo...................................... 37,5 %
121. Úplná stuhnutosť zápästia
v nepriaznivom postavení (postavenie
v krajnom dlaňovom ohnutí) vpravo .............30 %
122. Úplná stuhnutosť zápästia
v nepriaznivom postavení (postavenie
v krajnom dlaňovom ohnutí) vľavo ...............25 %
123. Úplná stuhnutosť zápästia
v nepriaznivom postavení (postavenie
v krajnom dorzálnom ohnutí) vpravo............15 %
124. Úplná stuhnutosť zápästia
v nepriaznivom postavení (postavenie
v krajnom dorzálnom ohnutí) vľavo .......... 12,5 %
125. Úplná stuhnutosť zápästia
v priaznivom postavení (20 – 40 st.
dorzálneho ohnutia) vpravo ..........................20 %
126. Úplná stuhnutosť zápästia
v priaznivom postavení (20 – 40 st.
dorzálneho ohnutia) vľavo.............................17 %
127. Pakĺb člnkovej kosti vpravo ...........................15 %
128. Pakĺb člnkovej kosti vľavo ......................... 12,5 %
129. Obmedzenie hybnosti zápästia vpravo ........20 %
130. Obmedzenie hybnosti zápästia vľavo ...........17 %
131. Nestabilnosť zápästia vpravo
(potvrdené RTG alebo USG vyš.) ...................15 %
132. Nestabilnosť zápästia vľavo
(potvrdené RTG alebo USG vyš.) ...................10 %
Poškodenie palca
133. Strata posledného článku palca vpravo ........ 9 %
134. Strata posledného článku palca vľavo ........... 7 %
135. Strata palca so záprstnou kosťou vpravo ....25 %
136. Strata palca so záprstnou kosťou vľavo .......21 %
137. Strata oboch článkov palca vpravo ..............20 %
138. Strata oboch článkov palca vľavo .................18 %
139. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu
palca v nepriaznivom postavení
(krajná flexia) vpravo ....................................... 8 %
140. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(krajná flexia) vľavo .......................................... 7 %
141. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(v hyperextenzii) vpravo ................................... 7 %
142. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca v nepriaznivom postavení
(v hyperextenzii) vľavo...................................... 6 %
143. Úplná stuhnutosť základného
kĺbu palca vpravo............................................. 6 %
144. Úplná stuhnutosť základného
kĺbu palca vľavo ............................................... 5 %
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145. Obmedzenie hybnosti
karpometakarpálneho kĺbu palca
podľa stupňa vpravo ........................................ 9 %
146. Obmedzenie hybnosti
karpometakarpálneho kĺbu palca
podľa stupňa vľavo .......................................7,5 %
147. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca
v nepriaznivom postavení vpravo .................25 %
148. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca
v nepriaznivom postavení vľavo....................21 %
149. Porucha úchopovej funkcie palca pre
obmedzenie hybnosti základného
a medzičlánkového kĺbu vpravo ..................... 6 %
150. Porucha úchopovej funkcie palca pre
obmedzenie hybnosti základného
a medzičlánkového kĺbu vľavo ........................ 5 %
151. Porucha úchopovej funkcie palca pre
obmedzenie hybnosti
karpometakarpálneho kĺbu vpravo ................ 9 %
152. Porucha úchopovej funkcie palca pre
obmedzenie hybnosti
karpometakarpálneho kĺbu vľavo ................7,5 %
Poškodenie ukazováka
153. Strata posledného článku ukazováka
vpravo ............................................................... 5 %
154. Strata posledného článku ukazováka
vľavo ................................................................. 4 %
155. Strata dvoch článkov ukazováka
vpravo ............................................................... 8 %
156. Strata dvoch článkov ukazováka
vľavo ..............................................................6,5 %
157. Strata všetkých troch článkov
ukazováka vpravo ..........................................12 %
158. Strata všetkých troch článkov
ukazováka vľavo.............................................10 %
159. Strata ukazováka so záprstnou kosťou
vpravo .............................................................15 %
160. Strata ukazováka so záprstnou kosťou
vľavo ........................................................... 12,5 %
161. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov
ukazováka v krajnej extenzii alebo
flexii vpravo ....................................................15 %
162. Úplná stuhnutosť všetkých troch
kĺbov ukazováka v krajnej extenzii
alebo flexii vľavo ........................................ 12,5 %
163. Nemožnosť úplnej extenzie
niektorého z medzičlánkových kĺbov
ukazováka vpravo pri neporušenej
úchopovej funkcii ..........................................1,5 %
164. Nemožnosť úplnej extenzie
niektorého z medzičlánkových kĺbov
ukazováka vľavo pri neporušenej
úchopovej funkcii ............................................. 1 %
165. Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(obmedzenie flexie do dlane) vpravo............15 %
166. Porucha úchopovej funkcie ukazováka
(obmedzenie flexie do dlane) vľavo .......... 12,5 %
167. Nemožnosť úplnej extenzie
základného kĺbu ukazováka
s poruchou abdukcie vpravo ........................2,5 %
168. Nemožnosť úplnej extenzie
základného kĺbu ukazováka
s poruchou abdukcie vľavo ............................. 2 %
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Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka
169. Strata celého prsta s príslušnou
záprstnou kosťou vpravo ................................. 9 %
170. Strata celého prsta s príslušnou
záprstnou kosťou vľavo ................................... 7 %
171. Strata všetkých troch článkov alebo
dvoch článkov so stuhnutosťou
základného kĺbu vpravo .................................. 8 %
172. Strata všetkých troch článkov alebo
dvoch článkov so stuhnutosťou
základného kĺbu vľavo..................................... 6 %
173. Strata dvoch článkov prstov so
zachovanou funkciou základného
kĺbu vpravo ....................................................... 5 %
174. Strata dvoch článkov prstov
so zachovanou funkciou
základného kĺbu vľavo..................................... 4 %
175. Strata posledného článku jedného
z týchto prstov vpravo ...................................2,5 %
176. Strata posledného článku jedného
z týchto prstov vľavo ........................................ 2 %
177. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov
jedného z týchto prstov v krajnej extenzii
alebo flexii vpravo ............................................ 9 %
178. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov
jedného z týchto prstov v krajnom
natiahnutí alebo ohnutí vľavo ......................... 7 %
179. Porucha úchopovej funkcie prsta
(obmedzenie flexie do dlane) vpravo.............. 8 %
180. Porucha úchopovej funkcie prsta
(obmedzenie flexie do dlane) vľavo ................ 6 %
181. Nemožnosť úplnej extenzie jedného
z medzičlánkových kĺbov
pri neporušenej úchopovej
funkcii prsta vpravo, vľavo .............................. 1 %
182. Nemožnosť úplnej extenzie základného
kĺbu prsta s poruchou
abdukcie vpravo............................................1,5 %
183. Nemožnosť úplnej extenzie základného
kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo ........... 1 %
Traumatické poruchy nervov hornej končatiny
V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické
a trofické poruchy
184. Traumatická porucha axilárneho nervu
vpravo .............................................................30 %
185. Traumatická porucha axilárneho nervu
vľavo ...............................................................25 %
186. Traumatická porucha kmeňa radiálneho
nervu s postihnutím všetkých
inervovaných svalov vpravo ..........................45 %
187. Traumatická porucha kmeňa radiálneho
nervu s postihnutím všetkých
inervovaných svalov vľavo .............................37 %
188. Traumatická porucha radiálneho
nervu so zachovaním funkcie
trojhlavého svalu vpravo ...............................35 %
189. Traumatická porucha radiálneho nervu
so zachovaním funkcie trojhlavého
svalu vľavo......................................................27 %
190. Traumatická porucha
muskulokutánneho nervu vpravo .................30 %
191. Traumatická porucha
muskulokutánneho nervu vľavo ...................20 %

192. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho
nervu s postihnutím všetkých
inervovaných svalov vpravo ..........................40 %
193. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho
nervu s postihnutím všetkých
inervovaných svalov vľavo .............................33 %
194. Traumatická porucha distálnej časti
ulnárneho nervu so zachovaním funkcie
ulnárneho ohýbača karpu a časti
hlbokého ohýbača prstov vpravo ..................30 %
195. Traumatická porucha distálnej časti
ulnárneho nervu so zachovaním funkcie
ulnárneho ohýbača karpu a časti
hlbokého ohýbača prstov vľavo ....................25 %
196. Traumatická porucha kmeňa
mediálneho nervu s postihnutím
všetkých inervovaných svalov vpravo...........30 %
197. Traumatická porucha kmeňa
mediálneho nervu s postihnutím
všetkých inervovaných svalov vľavo .............25 %
198. Traumatická porucha distálnej časti
mediálneho nervu, postihnutie najmä
thenarového svalstva vpravo ........................15 %
199. Traumatická porucha distálnej časti
mediálneho nervu, postihnutie najmä
thenarového svalstva vľavo...........................12 %
200. Traumatická porucha všetkých troch
nervov, prípadne celého pletenca
ramena vpravo ...............................................60 %
201. Traumatická porucha všetkých troch
nervov, prípadne celého pletenca
ramena vľavo .................................................50 %
Úrazy dolných končatín
202. Strata jednej dolnej končatiny
v bedrovom kĺbe alebo v oblasti
medzi bedrovým a kolenným kĺbom.............60 %
203. Pakĺb stehennej kosti alebo nekróza
hlavice ............................................................40 %
204. Endoprotéza bedrového kĺbu bez
hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu ........15 %
205. Chronický zápal kostnej drene stehennej
kosti (iba po otvorených poraneniach
alebo po operačných zákrokoch
nutných k liečeniu následkov úrazu) ............25 %
206. Skrátenie jednej dolnej končatiny do 2 cm .... 0 %
207. Skrátenie jednej dolnej končatiny do 4 cm .... 5 %
208. Skrátenie jednej dolnej končatiny
do 6 cm ...........................................................15 %
209. Skrátenie jednej dolnej končatiny
nad 6 cm.........................................................25 %
210. Poúrazové deformity stehennej kosti
(zhojené zlomeniny) s osovou alebo
rotačnou odchýlkou, za každých
celých 5 st. odchýlky........................................ 5 %
211. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu
v priaznivom postavení (ľahké
odtiahnutie od základného postavenia
alebo minimálne ohnutie) .............................30 %
212. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu
ľahkého stupňa ..............................................10 %
213. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu
stredne ťažkého stupňa ................................20 %
214. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu
ťažkého stupňa ..............................................30 %

Poškodenie kolena
215. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom
postavení (flexia v uhle 20–30 st.) ...............30 %
216. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom
postavení (flexia v uhle 30 st. a viac) ...........45 %
217. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom
postavení (uhol flexie 15-20 st.) ...................25 %
218. Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu
(bez hodnotenia obmedzenia
hybnosti kĺbu).................................................15 %
219. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu
ľahkého stupňa ..............................................10 %
220. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu
stredne ťažkého stupňa ................................15 %
221. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu
ťažkého stupňa ..............................................25 %
222. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri
nedostatočnosti jedného bočného väzu ........ 5 %
223. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri
nedostatočnosti predného
alebo zadného skríženého väzu ...................15 %
224. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri
nedostatočnosti predného
a zadného skríženého väzu ..........................25 %
225. Trvalé následky po operačnom odst.ránení
jedného menisku (podľa rozsahu
odst.ránenej časti – minim. 1/3 menisku,
doklad operačného nálezu) ............................ 5 %
226. Trvalé následky po operačnom odstránení
oboch meniskov (podľa rozsahu
odstránenej časti – minim. 1/3 menisku,
doklad operačného nálezu) ..........................10 %
227. Trvalé následky po odst.ránení pately
vrátane atrofie stehenných
a lýtkových svalov ..........................................15 %
Poškodenie predkolenia
228. Strata dolnej končatiny v predkolení
so zachovaným kolenom ...............................50 %
229. Pakĺb holennej kosti oboch kostí
predkolenia ....................................................30 %
230. Chronický zápal kostnej drene kostí
predkolenia (iba po otvorených
poraneniach alebo po operačných
zákrokoch nutných k liečeniu
následkov úrazu) ...........................................22 %
231. Poúrazové deformácie predkolenia
vzniknuté zhojením zlomenín v osovej
alebo rotačnej odchýlke (odchýlka
musí byť preukázaná RTG vyš.)
za každých celých 5 st..................................... 5 %
Odchýlky nad 45 st. sa hodnotia
ako strata predkolenia
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu
232. Strata nohy v členkovom kĺbe
alebo pod ním ................................................40 %
233. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe ............30 %
234. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe
alebo pod ním ................................................25 %
235. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu
v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia
alebo väčšia plantárna flexia nad 20 st.) ....30 %
236. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu
v pravouhlom postavení ................................20 %
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237. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu
(plantárna flexia od 5 do 20 st.) ...................25 %
238. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu
ľahkého stupňa ................................................ 6 %
239. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu
stredne ťažkého stupňa ................................12 %
240. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu
ťažkého stupňa ..............................................20 %
241. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy ......12 %
242. Úplná strata pronácie a supinácie nohy ......15 %
243. Nestabilnosť členkového kĺbu ......................20 %
244. Plochá alebo vybočená noha následkom
úrazu a iné poúrazové deformácie
v oblasti členka a nohy ..................................25 %
245. Chronický zápal kostnej drene v tarzálnej
a metatarzálnej oblasti a pätnej kosti
(iba po otvorených poraneniach alebo
po operačných zákrokoch nutných
k liečeniu následkov úrazu) ..........................15 %
Poškodenie v oblasti nohy
246. Strata všetkých prstov nohy ..........................15 %
247. Strata oboch článkov palca nohy .................10 %
248. Strata oboch článkov palca nohy
so záprstnou kosťou alebo s jej časťou........15 %
249. Strata koncového článku palca nohy ............. 3 %
250. Strata iného prstu nohy
(vrátane malíčka), za každý prst ..................... 2 %
251. Strata malíčka nohy so záprstnou
kosťou alebo s jej časťou ..............................10 %
252. Úplná stuhnutosť medzičlánkového
kĺbu palca nohy................................................ 3 %
253. Úplná stuhnutosť základného kĺbu
palca nohy ........................................................ 7 %
254. Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca
nohy ................................................................10 %
255. Obmedzenie hybnosti
medzičlánkového kĺbu palca nohy ................. 3 %
256. Obmedzenie hybnosti základného
kĺbu palca nohy................................................ 7 %
257. Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného
prsta nohy ako palca, za každý prst ............... 1 %
258. Poúrazové obehové a trofické poruchy
na jednej dolnej končatine............................15 %

259. Poúrazové obehové a trofické poruchy
na oboch dolných končatinách .....................30 %
260. Poúrazové atrofie svalstva dolných
končatín, pri neobmedzenom rozsahu
pohybov v kĺbe, na stehne .............................. 5 %
261. Poúrazová atrofia svalstva dolných
končatín, pri neobmedzenom rozsahu
pohybov v kĺbe, na predkolení ........................ 3 %
Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny
V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické
a trofické poruchy
262. Traumatická porucha
ischiadického nervu ......................................50 %
263. Traumatická porucha
femorálneho nervu ........................................30 %
264. Traumatická porucha
obturatorného nervu .....................................20 %
265. Traumatická porucha kmeňa
peroneálneho nervu s postihnutím
všetkých inervovaných svalov .......................35 %
266. Traumatická porucha distálnej časti
peroneálneho nervu
s postihnutím funkcie prstov .......................... 5 %
267. Traumatická porucha kmeňa tibiálneho
nervu s postihnutím všetkých
inervovaných svalov ......................................30 %
268. Traumatická porucha hĺbkovej vetvy
tibiálneho nervu.............................................20 %
269. Traumatická porucha povrchovej vetvy
tibiálneho nervu.............................................10 %
Ostatné druhy poranenia
270. Jazvy a deformácie, ktoré
nezanechajú funkčné poškodenie ...nehradia sa
271. Poúrazové pigmentačné zmeny ........nehradia sa
272. Poúrazové bolesti bez funkčného
poškodenia.........................................nehradia sa
273. Strata vitality zuba ...............................nehradí sa
274. Strata zubu menej ako 50 % ..............nehradí sa
275. Duševné poruchy spôsobené
úrazom................................................nehradia sa

Stupeň poškodenia pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou korekciou.
Vizus
6/6
6/9
6/12
6/15
6/18
6/24
6/36
6/60
3/60
1/60
0
6/6
0%
2%
4%
6%
9%
12 %
15 %
18 %
25 %
28 %
30 %
6/9
2%
4%
6%
9%
12 %
15 %
18 %
21 %
28 %
31 %
35 %
6/12
4%
6%
9%
12 %
15 %
18 %
21 %
25 %
31 %
35 %
40 %
6/15
6%
9%
12 %
15 %
18 %
21 %
25 %
29 %
35 %
40 %
45 %
6/18
9%
12 %
15 %
18 %
21 %
25 %
29 %
33 %
39 %
45 %
50 %
6/24
12 %
15 %
18 %
21 %
25 %
29 %
33 %
38 %
44 %
50 %
60 %
6/36
15 %
18 %
21 %
25 %
29 %
33 %
38 %
43 %
49 %
60 %
70 %
6/60
18 %
21 %
25 %
29 %
33 %
38 %
43 %
49 %
55 %
70 %
85 %
3/60
25 %
28 %
31 %
35 %
39 %
44 %
49 %
55 %
65 %
85 %
95 %
1/60
28 %
31 %
35 %
40 %
45 %
50 %
60 %
70 %
85 %
100 % 100 %
0
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
60 %
70 %
85 %
95 %
100 % 100 %
Stupeň poškodenia zodpovedá nevratnému poškodeniu alebo strate zraku. Pri úplnej strate zraku oboch očí
nemôže celkový stupeň trvalého telesného poškodenia presiahnuť 100 %.
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