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Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

1. Úrazové pripoistenie a pripoistenie pre prípad choroby
poskytované Groupama poisťovňou a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova
21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama
Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146
Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ:
4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej
stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071
(ďalej len „poisťovateľ”) sa riadi príslušnými právnymi
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení
(ďalej len „OZ“), všeobecnými poistnými podmienkami
pre Bezpečný život – rizikové životné poistenie (ďalej len
„VPP BŽ“), týmito osobitnými poistnými podmienkami
pre úrazové pripoistenie a pripoistenie choroby k
produktu Bezpečný život – rizikové životné poistenie
(ďalej len „podmienky”), príslušnými zmluvnými
dojednaniami a poistnou zmluvou. Poistenie sa riadi
týmito podmienkami, ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy Bezpečný život – rizikové
životné poistenie.

2. Poisťovateľ na základe týchto podmienok poskytuje
poistné krytie na riziko úrazov a chorôb ohrozujúcich
telesné zdravie, práceschopnosť a život poistenej osoby,
a to buď vo forme poistnej sumy, dennej dávky,
mesačného dôchodku alebo oslobodenia od platenia
poistného. Poistné plnenia pre jednotlivé pripoistenia sú
uvedené v príslušných bodoch týchto podmienok.

3. Poisťovateľ v rámci pripoistenia úrazu v rizikovom
životnom poistení dojednáva pripoistenia nasledujúcich
rizík:
a. smrť následkom úrazu (ďalej len „SÚ”);
b. trvalé následky úrazu (ďalej len „TNÚ”) alebo
c. trvalé následky úrazu s progresiou 500 % (ďalej len

„TNÚsP”).

4. Poisťovateľ v rámci pripoistenia pre prípad úrazu
alebo choroby v rizikovom životnom poistení dojednáva
pripoistenia nasledujúcich rizík:

a. hospitalizáciu z dôvodu úrazu alebo choroby (ďalej
len „H”) alebo

b. hospitalizáciu s progresiou z dôvodu úrazu alebo
choroby (ďalej len „HsP”);

c. kritické choroby (ďalej len „KCH”);
d. chirurgické zákroky z dôvodu úrazu alebo choroby

(ďalej len „CHZ”);
e. pracovnú neschopnosť z dôvodu úrazu alebo

choroby (ďalej len „PN”);
f. zlomeniny kostí a popáleniny (ďalej len „ZaP”);
g. invaliditu z dôvodu úrazu alebo choroby (ďalej len „I”);
h. oslobodenie od platenia poistného v prípade

invalidity (ďalej len „OOPPI”).

Článok 2 – Výklad pojmov

Amatérsky športovec je športovec, ktorý nemá
registráciu na výkon športovej činnosti, účasť na
súťažiach a nevykonáva športovú činnosť s cieľom
získania príjmu na základe žiadnej pracovnej zmluvy
alebo inej zmluvy, predmetom ktorej je výkon športovej
činnosti so športovým klubom, organizáciou, spolkom
alebo športovým združením.
Čakacia doba je doba, počas ktorej nevzniká právo na
poistné plnenie a ktorá začína plynúť odo dňa začiatku
pripoistenia. V prípade úrazov sa čakacia doba
neuplatňuje, a to ani v prípade, ak je stanovená pre
hlavné poistenie. Jednotlivé čakacie doby sú stanovené
pre dané pripoistenie v príslušných bodoch týchto
podmienok.
Deň stanovenia diagnózy je deň, keď boli zistené
všetky potrebné kritériá a stanovená diagnóza bola
zapísaná do lekárskej dokumentácie vedenej príslušným
zdravotníckym zariadením alebo ošetrujúcim lekárom,
ktorý má odbornú špecializáciu potrebnú k posúdeniu
daného ochorenia alebo úrazu.
Dočasná pracovná neschopnosť je úplná,
kvalifikovaným lekárom uznaná neschopnosť poistenej
osoby vykonávať akúkoľvek pracovnú činnosť, ktorá jej
zabezpečuje príjem, mzdu, zisk alebo iný zárobok, a
ktorá bola spôsobená úrazom alebo chorobou.
Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva ošetrujúci lekár
po posúdení spôsobilosti na konkrétnu prácu
vykonávanú poistenou osobou, vrátane vplyvu práce a
pracovného prostredia na jej zdravotný stav.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ÚRAZOVÉ PRIPOISTENIE
A PRIPOISTENIE CHOROBY K PRODUKTU BEZPEČNÝ ŽIVOT –

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE



Práceneschopnosť môže byť uznaná z dôvodu choroby,
pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného
všeobecného ochorenia či z dôvodu nariadeného
karanténneho opatrenia. Dĺžku trvania pracovnej
neschopnosti stanovuje ošetrujúci lekár na základe
zdravotného stavu poistenej osoby. Dočasná pracovná
neschopnosť musí byť preukázaná poisťovateľovi
predložením kópie potvrdenia o dočasnej pracovnej
neschopnosti na území Slovenskej republiky (ďalej len
„SR”) spolu s príslušnými kódmi diagnóz vystaveného
kvalifikovaným lekárom alebo zdravotníckym
zariadením v SR, v ktorého lekárskej starostlivosti
poistená osoba bola alebo je v súvislosti s poistnou
udalosťou.
Dopravná nehoda je udalosť, počas ktorej poistená
osoba ako účastník cestnej premávky (napr. chodec,
vodič vozidla, spolujazdec vo vozidle) utrpela úraz.
Na účely týchto podmienok sa za dopravnú nehodu
nepovažuje:
– úraz chodca, ktorého príčinou nebolo pohybujúce sa

vozidlo;
– úraz osoby počas riadenia bicykla, ktorého príčinou

nebolo iné pohybujúce sa vozidlo ani pohyb chodca;
– úraz spolujazdca, ktorého príčinou nebolo

pohybujúce sa alebo zastavujúce vozidlo, v ktorom
sa nachádzal ani iné pohybujúce sa alebo
zastavujúce vozidlo.

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za
podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v
znení neskorších predpisov poskytuje z invalidného
poistenia.
Invalidita je fyzický stav poistenej osoby v zmysle
zákona o sociálnom poistení, keď pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav má poistená osoba pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Chirurgický zákrok je operácia vykonaná lekármi z
odborného lekárskeho hľadiska, ktorá bola
uskutočnená za účelom liečenia alebo zistenia choroby.
Choroba je podľa aktuálneho, všeobecne
akceptovaného stanoviska medicíny, taký abnormálny
telesný alebo duševný zdravotný stav poistenej osoby,
ktorého pôvod nie je kvalifikovaný ako úrazový, a
vykazuje objektívne príznaky. Choroba z povolania je
choroba, ktorá vznikla pôsobením špecifického rizika v
súvislosti s výkonom povolania poistenej osoby.
Karenčná doba je minimálny počet dní pracovnej
neschopnosti z dôvodu úrazu alebo choroby, počas
ktorých musí plynúť nepretržite pracovná neschopnosť
poistenej osoby za účelom vzniku práva na poistné
plnenie. Karenčná doba je určená v poistnej zmluve.
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť je percentuálny pokles schopnosti poistenej
osoby vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav v porovnaní so zdravou
fyzickou osobou.

Motorové vozidlo je bezkoľajový dopravný
prostriedok, ktorý na svoj pohon využíva silu niektorého
z druhov motora.
Nemotorové vozidlo je vozidlo pohybujúce sa
pomocou ľudskej alebo zvieracej sily (napr. bicykel,
bicykel s prídavným elektromotorom, ručný vozík,
záprahové vozidlo, vozík pre zdravotne postihnuté
osoby, električka).
Nemocnice, kliniky a zdravotné strediská sú
zdravotnícke zariadenia oprávnené vykonávať činnosti
zdravotnej starostlivosti, ktoré sú pod stálym odborným
lekárskym riadením a inšpekciou. Sú to aj:
– podnikové nemocnice;
– nemocnice ozbrojených síl;
– každé také zdravotnícke zariadenie s príslušným

oprávnením, do ktorého lekár môže poslať
poisteného na vyšetrenie.

Na účely týchto podmienok sa za nemocnice
nepovažujú:
– liečebné a sanatóriá vyhradené pre chorých s

pľúcnymi ochoreniami;
– liečebné a opatrovateľské ústavy pre trpiacich na

chronické, neliečiteľné choroby;
– liečebné kúpele a sanatóriá na doliečenie,

rehabilitačné zariadenia;
– sociálne domovy dôchodcov a ich oddelenia pre

pacientov, ústavy sociálnej starostlivosti;
– kúpeľné a iné liečebné ústavy;
– liečebné a opatrovateľské ústavy pre psychicky

chorých a pacientov s duševnou poruchou;
– protialkoholické liečebne a liečebne akýchkoľvek

iných závislostí.
Oceňovacia tabuľka je tabuľka poisťovateľa, ktorou sa
stanovuje percentuálny rozsah trvalých následkov úrazu
a percentuálne ohodnotenie zlomenín a popálenín.
Profesionálny športovec je športovec s oficiálnou
registráciou na výkon športovej činnosti, ktorého
športová činnosť je hlavným zdrojom jeho príjmu, na
základe pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy,
predmetom ktorej je výkon športovej činnosti so
športovým klubom, organizáciou, spolkom alebo
športovým združením.
Rozsah trvalých následkov je miera poškodenia
zdravia poistenej osoby, ktorú určí odborný lekár
posúdením straty telesných funkcií, komplikácií a
ostatných zranení, ktoré nastali v dôsledku úrazu.
Úraz je náhly vonkajší vplyv vznikajúci mimo vôle
poisteného, následkom ktorého poistená osoba zomrie
do štyroch rokov od jeho vzniku alebo do troch rokov
následok úrazu spôsobí invaliditu poistenej osoby alebo
následkom ktorého poistená osoba utrpí zranenie tela
alebo poškodenie zdravia, ktoré je možné vyliečiť. Na
účely týchto pripoistení sú kvalifikované ako úraz aj
nasledovné udalosti, v prípade ak nastanú náhle,
nezávisle od vôle poistenej osoby:
– utopenie sa vo vode;

2



3

– popáleniny, obarenie sa, úder bleskom, účinky
elektrického prúdu;

– vdýchnutie škodlivých plynov, pár, vniknutie
jedovatých látok alebo žieravín do organizmu.

Vznik choroby nie je kvalifikovaný ako úraz, vznik
infekčných chorôb nie je možné považovať za následky
úrazu. Samovražda a pokus o samovraždu nie je
úrazom.

Článok 3 – Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je udalosť vyplývajúca z úrazu
alebo choroby podľa ich definície v týchto
podmienkach, resp. s nimi priamo súvisiaca udalosť, v
prípade vzniku ktorej poisťovateľ poskytne poistné
plnenie podľa ustanovení uvedených v týchto
podmienkach.

2. Ak je poistnou udalosťou iná udalosť než smrť
poistenej osoby, právo na poistné plnenie vzniká
poistenému, pokiaľ nie je v poistnej zmluve alebo v
podmienkach uvedené inak. Ak je poistné plnenie
poskytované formou oslobodenia od platenia
poistného, právo na poistné plnenie prislúcha
poistníkovi.

Článok 4 – Čakacia doba

1. Nárok na poistné plnenie z pripoistenia vzniká
najskôr pri poistnej udalosti, ktorá nastane po uplynutí
stanovenej čakacej doby.

2. Ak počas poistnej doby pristúpi do poistnej zmluvy,
na základe písomnej žiadosti poistníka, ďalšia
pripoistená osoba, začína pre novú pripoistenú osobu
plynúť príslušná čakacia doba platná pre dané riziká od
začiatku poistného krytia týchto rizík, vo vzťahu k novej
pripoistenej osobe, ak nie je dohodnuté inak.

3. Ak sa počas poistnej doby uzatvorí nové pripoistenie,
začína plynúť príslušná čakacia doba platná pre dané
pripoistenie od začiatku poistného krytia tohto rizika, ak
nie je dohodnuté inak.

4. Čakacia doba sa pri úrazovom pripoistení
neuplatňuje ani v prípade, ak je stanovená pre hlavné
poistenie.

Článok 5 – Poistná doba, začiatok
pripoistenia

1. Pripoistenie sa uzatvára:
– na základe návrhu poistnej zmluvy spolu s hlavným

poistením rizikového životného poistenia;
– na základe písomnej žiadosti poistníka v čase trvania

hlavného poistenia s platnosťou k začiatku
nasledujúceho poistného obdobia.

V zmysle týchto podmienok nie je možné uzatvoriť
pripoistenia ako samostatné poistenie.

2. Pokiaľ bolo pripoistenie uzatvorené spolu s hlavným
poistením, je začiatok pripoistenia zhodný so začiatkom
hlavného poistenia. Pokiaľ bolo pripoistenie uzatvorené
počas trvania hlavného poistenia, je začiatok
pripoistenia zhodný so začiatkom nasledujúceho
poistného obdobia.

3. Pripoistenie hlavnej a vedľajšej poistenej osoby a
taktiež pripoistených osôb sa dojednáva na dobu určitú.
Minimálna poistná doba pre pripoistenie je 1 rok. Ak
nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia poistná doba,
dojednáva sa pripoistenie na maximálnu poistnú dobu
podľa podmienok konkrétneho pripoistenia, najdlhšie
však do konca hlavnej poistnej doby.

4. Akékoľvek pripoistenie dojednané v poistnej zmluve
pre vedľajšiu poistenú osobu zaniká najneskôr v deň
zániku hlavného poistenia vedľajšej poistenej osoby.

5. Akékoľvek poistenie alebo pripoistenie dojednané v
poistnej zmluve, vrátane pripoistení hlavnej poistenej
osoby, pripoistení detí a pripoistených osôb, zanikajú
najneskôr dňom zániku hlavného poistenia hlavnej
poistenej osoby, ak v poistnej zmluve nie je určená
vedľajšia poistená osoba.

Článok 6 – Posúdenie rizika, zdravotného
stavu

1. Poisťovateľ pri uzatváraní pripoistenia vyžaduje
vyplnenie zdravotného dotazníka vzťahujúceho sa na
poistenú osobu. Poisťovateľ je oprávnený požadovať aj
povinné lekárske vyšetrenie v rozsahu určenom
poisťovateľom.

2. V súvislosti s už existujúcimi chorobami je poisťovateľ
oprávnený žiadať pri uzatvorení poistenia ďalšie
lekárske prehliadky, vyšetrenia a posudky ako sú
zdravotná dokumentácia vedená ošetrujúcim lekárom,
výsledky vyšetrení, posudky odborných lekárov a pod.

Článok 7 – Poistné a platenie poistného

1. Sadzba poistného závisí od vstupného veku poistenej
osoby a poistnej doby pripoistenia, resp. časové bloku.
Poistné môže byť tiež závislé od ohodnotenia rizika a
zdravotného stavu, vykonávanej profesie, vplyvu už
existujúcich rizikových faktorov na úrazové riziká.

2. Frekvencia platenia poistného za pripoistenie a jej
splatnosť musí byť zhodná s frekvenciou platenia
poistného za hlavné poistenie a jej splatnosťou a môže
byť mesačná, štvrťročná, polročná alebo ročná. Poistné
za pripoistenie sa uhrádza spolu s poistným za hlavné



poistenie. Výška lehotného poistného a frekvencia
platenia poistného sú uvedené v poistnej zmluve resp. v
jej aktuálne platných dodatkoch.

3. V pripoistení sa nevytvára odkupná hodnota a tiež sa
neuplatňuje právo na podiely na výnosoch z investovania.
Pripoistenie nie je možné previesť do splateného stavu,
uskutočniť na ňom automatický prevod alebo pôžičku. Z
toho dôvodu nevzniká nárok na odkupnú hodnotu,
podiely na zisku ani na poistné plnenie pri dožití sa konca
poistnej doby poistenou osobou.

4. Pripoistenia nie sú predmetom poistného krytia pre
oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity.V
prípade oslobodenia hlavného poistenia od platenia
poistného v prípade invalidity poistenej osoby,
pripoistenia danej poistenej osoby zanikajú.

Článok 8 – Smrť následkom úrazu

1. Poistnou udalosťou pripoistenia smrti následkom
úrazu je smrť poistenej osoby následkom úrazu v čase
trvania pripoistenia, ktorá nastala najneskôr do štyroch
rokov od vzniku úrazu a bola v priamej príčinnej
súvislosti s uvedeným úrazom.

2. Poistným plnením pripoistenia smrti následkom úrazu
je poistná suma pre prípad smrti úrazom platná v deň
smrti poistenej osoby uvedená v poistnej zmluve, resp.
v jej aktuálne platnom dodatku. Poisťovateľ poskytne
poistné plnenie v dvojnásobnej hodnote tejto poistnej
sumy, ak priamou príčinou smrti následkom úrazu bola
dopravná nehoda v zmysle týchto podmienok.

3. Poistné plnenie za smrť úrazom je poisťovateľ
oprávnený znížiť o hodnotu poistného plnenia z
invalidity z toho istého úrazu.

4. V prípade, ak pred vyplatením poistného plnenia z
pripoistenia invalidity následkom toho istého úrazu
poistený zomrie poisťovateľ neplní za invaliditu z úrazu,
ale poskytne poistné plnenie za smrť úrazom.

5. Pripoistenie je možné uzatvoriť pre fyzickú osobu,
ktorej vstupný vek je 0 až 75 rokov v deň začiatku
pripoistenia.

6. Ak nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia poistná
doba, je koncom poistnej doby pripoistenia posledný
deň poistného obdobia, ktorý plynie v čase dovŕšenia
80. veku života pripoistenej osoby, najdlhšie však do
konca hlavnej poistnej doby.

7. K poskytnutiu poistného plnenia vyžaduje poisťovateľ
okrem dokumentov a informácií uvedených v bode 20,
čl. 5 VPP RŽP aj nasledovné dokumenty:
a. oznámenie o poistnej udalosti vydané poisťovateľom;

b. potvrdenie ošetrujúcej zdravotnej inštitúcie o
ošetrení poistenej osoby s uvedením dôvodu
ošetrenia (diagnózy), záverečnú lekársku správu,
výsledky prešetrenia okolností úrazu, oficiálne závery
príslušných orgánov, výsledky súdnych znalcov.

Článok 9 – Trvalé následky úrazu

1. Poistnou udalosťou pripoistenia trvalých následkov
úrazu je trvalé telesné poškodenie zdravia poistenej
osoby následkom úrazu, ktoré vzniklo v čase trvania
pripoistenia a ktoré je uvedené v Oceňovacej tabuľke
poisťovateľa pre TNÚ (príloha č. 1).

2. V prípade, že daný trvalý následok úrazu nie je
uvedený v Oceňovacej tabuľke pre TNÚ, môže byť
percento trvalého telesného poškodenia stanovené s
prihliadnutím k ohodnoteniu trvalého telesného
poškodenia uvedeného v Oceňovacej tabuľke pre TNÚ,
ktoré je svojou povahou najbližšie k danému trvalému
telesnému poškodeniu.

3. V prípade poistnej udalosti vyplatí poisťovateľ
jednorazové poistné plnenie pripoistenia trvalých
následkov úrazu vo výške príslušného percenta z
poistnej sumy platnej v deň úrazu. Príslušné percento
závisí od ohodnotenia konečnej povahy a rozsahu
trvalého následku úrazu uvedeného v oceňovacej
tabuľke poisťovateľa pre TNÚ a tiež od zvolenej varianty
pripoistenia.

4. Pokiaľ sú následky úrazu zhoršené z dôvodu
odmietnutia alebo nedodržiavania zodpovedajúcej
liečby poistenou osobou, poistné plnenie bude
stanovené podľa následkov úrazu, ktoré by za
rovnakých okolností utrpela zdravá osoba, pokiaľ by sa
podrobila zodpovedajúcej liečbe. V prípade už
existujúceho telesného poškodenia poistenej osoby
pred úrazom, budú základom poistného plnenia iba
skutočné následky daného úrazu, s ohľadom na
predchádzajúci zdravotný stav poistenej osoby.

5. Povahu a rozsah trvalého následku úrazu posúdi
poisťovateľ čo najskôr vzhľadom k charakteru telesného
poškodenia, najskôr však po roku odo dňa úrazu. V
prípade, ak nie je možné jednoznačne stanoviť konečnú
povahu a rozsah trvalého následku úrazu poistenej
osoby ani na konci 4. roku odo dňa úrazu, je konečná
povaha a rozsah trvalého následku úrazu stanovená
podľa stavu na konci tejto lehoty.

6. Pokiaľ v rámci pripoistenia trvalých následkov úrazu
(bez progresie) došlo k trvalému telesnému poškodeniu
zdravia poistenej osoby v priamej príčinnej súvislosti s
dopravnou nehodou, poisťovateľ poskytne dvojnásobné
poistné plnenie za splnenia ostatných podmienok tohto
článku.
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7. V prípade, ak jeden úraz zanechá viacero trvalých
následkov, je príslušné percento poistného plnenia
odvodené od súčtu ohodnotení jednotlivých trvalých
telesných poškodení, maximálne však do 100 %
hodnotenia úrazov.

8. Rozsahy trvalých následkov úrazov, ktoré nastali
počas trvania pripoistenia, sa sčítávajú a pripoistenie
zaniká, keď súčet rozsahov úrazov dosiahne hodnotu
100 %.

9. Pripoistenie je možné uzatvoriť aj s progresívnym
plnením podľa nasledovných podmienok:

10. Pripoistenie je možné uzatvoriť pre fyzickú osobu,
ktorej vstupný vek je 0 až 75 rokov v deň začiatku
pripoistenia.

11. Ak nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia
poistná doba, je koncom poistnej doby pripoistenia
posledný deň poistného obdobia, ktorý plynie v čase
dovŕšenia 80. veku života pripoistenej osoby, najdlhšie
však do konca hlavnej poistnej doby.

12. Ak poistená osoba zomrela pred vyplatením
poistného plnenia za trvalé následky úrazu, nie však na
následky tohto úrazu, vyplatí poisťovateľ oprávnenej
osobe poistné plnenie zodpovedajúce rozsahu trvalých
následkov úrazu poistenej osoby platného v čase smrti
poistenej osoby.

13. K poskytnutiu poistného plnenia vyžaduje
poisťovateľ okrem dokumentov a informácií uvedených
v bode 20, čl. 5 VPP RŽP aj nasledovné dokumenty:
a. oznámenie o poistnej udalosti vydané poisťovateľom,
b. potvrdenie ošetrujúcej zdravotnej inštitúcie o

ošetrení poistenej osoby s uvedením dôvodu
ošetrenia (diagnózy), záverečnú lekársku správu,
výsledky prešetrenia okolností úrazu, oficiálne závery
príslušných orgánov, výsledky súdnych znalcov.

Článok 10 – Kritické choroby

1. Poistnou udalosťou pripoistenia kritických chorôb je
stanovenie diagnózy jednej z kritických chorôb u
poistenej osoby alebo vykonanie jedného z lekárskych

zákrokov u poistenej osoby v čase trvania pripoistenia,
uvedených v bode 11 tohto článku.

2. Poistným plnením pripoistenia kritických chorôb je
poistná suma – platná v deň stanovenia diagnózy jednej
z uvedených kritických chorôb u poistenej osoby alebo
v deň vykonania jedného z uvedených lekárskych
zákrokov u poistenej osoby – uvedená v poistnej
zmluve, resp. v jej aktuálne platnom dodatku.

3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v dvojnásobnej
hodnote tejto poistnej sumy, ak poistnou udalosťou je:
a. v prípade poistenej osoby mužského pohlavia

stanovenie diagnózy zhubného nádoru hrubého
čreva alebo semenníkov alebo priedušiek a pľúc;

b. v prípade poistenej osoby ženského pohlavia
stanovenie diagnózy zhubného nádoru prsníka
alebo vaječníkov alebo priedušiek a pľúc.

4. Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie je
prežitie poistenej osoby po dobu aspoň 28 dní
nasledujúcich po dátume stanovenia diagnózy, resp. po
dátume vykonania lekárskeho zákroku.

5. Nevyhnutnou podmienkou pre vznik nároku na
poistné plnenie je skutočnosť, že sa príznaky kritickej
choroby, alebo choroby, ktorá viedla k lekárskemu
zákroku, po prvýkrát prejavili po uplynutí čakacej doby
troch mesiacov po dátume začiatku pripoistenia.

6. V prípade vzniku poistnej udalosti v rámci čakacej
doby poisťovateľ poskytne poistníkovi poistné uhradené
do dátumu vzniku poistnej udalosti za toto pripoistenie;
iné plnenia poisťovateľ v tomto prípade neposkytuje a
pripoistenie zanikne bez poskytnutia poistného plnenia.
Čakacia doba sú 3 mesiace a začína plynúť dňom
začiatku pripoistenia.

7. Pripoistenie je možné uzatvoriť pre fyzickú osobu,
ktorej vstupný vek je 3 až 64 rokov v deň začiatku
pripoistenia.

8. Ak nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia poistná
doba, je koncom poistnej doby pripoistenia posledný
deň poistného obdobia, ktorý plynie v čase dovŕšenia
65. veku života pripoistenej osoby, najdlhšie však do
konca hlavnej poistnej doby.

9. V prípade diagnostikovania viacerých kritických chorôb
súčasne alebo v prípade diagnostikovania ďalšej kritickej
choroby následne po poistnej udalosti, poisťovateľ
poskytne poistné plnenie len pre jednu poistnú udalosť a
pripoistenie zaniká výplatou poistného plnenia.

10. Ak do konca poistnej doby pripoistenia nenastane
poistná udalosť uvedená v tomto článku podmienok,

Koeficient
progresie

Hodnota
progresívneho

plnenia

Percentuálne
hodnotenie

úrazu

1 1 % - 20 % 1 % - 20 %

2 22 % - 60 % 21 % - 40 %

4 64 % - 140 % 41 % - 60 %

6 146 % - 260 % 61 % - 80 %

8 268 % - 340 % 81 % - 90 %

16 356 % - 500 % 91 % - 100 %

5



tak pripoistenie KCH skončí bez výplaty poistného
plnenia alebo poistného plnenia za dožitie sa konca
poistnej doby.

11. V prípade pripoistenia KCH sa poistnou udalosťou
rozumie:
a. diagnostikovanie zhubného (rakovinového) nádoru;
b. diagnostikovanie srdcového infarktu;
c. vykonanie operácie premostenia koronárnej artérie

(bypass);
d. mozgová porážka alebo cievna mozgová príhoda;
e. diagnostikovanie obličkovej nedostatočnosti;
f. transplantácia životne dôležitého orgánu;
g. diagnostikovanie slepoty;
h. diagnostikovanie závažných popálenín;
i. diagnostikovanie neschopnosti výkonu tzv. „4

každodenných úkonov“;
j. diagnostikovanie sklerózy multiplex;
k. infekcia vírusom HIV v dôsledku transfúzie krvi;
l. diagnostikovanie detských kritických ochorení;
resp. vznik udalostí, ak spomínaná diagnostika,
operácia skutočne u poisteného prebehla počas trvania
poistenia a poistený diagnózu prežil o 28 dní.

12. Definícia kritických chorôb a vymedzenie poistného
krytia pre pripoistenie KCH:
Rakovina: znamená výskyt jedného alebo viacerých
zhubných nádorov vrátane leukémie (okrem chronickej
lymfatickej leukémie), zhubných nádorov pochádzajúcich
z lymfatických uzlín (lymfómy) a Hodgkinovej choroby,
pre ktoré je charakteristický nekontrolovateľný rast
zhubných buniek a ich metastázy ako aj ich rozšírenie na
zdravé tkanivá a ich zničenie. Diagnózu musí potvrdiť
lekár odborník (onkológ).
Pripoistenie KCH sa nevzťahuje na nižšie uvedené
druhy rakoviny:
– zhubné nádory in situ – počiatočné štádium nádoru,

poukazujúce na zhubné rakovinové zmeny (aj
vrátane dysplázie krčka maternice typu CIN-1 – ľahký
predrakovinový stav, CIN-2 – stredne ťažký
predrakovinový stav, CIN-3 – ťažký predrakovinový
stav) alebo ktoré boli opísané ako histologický stav
pred zmenou v zhubnosti;

– melanómy, ktoré sú podľa histologického vyšetrenia
hrubé menej ako 1,5 mm alebo ktorých rozšírenie
nedosahuje stupeň 3 v Clarkovej klasifikácii.
Doplňujúce informácie: Clarkova klasifikácia
melanómu udáva hĺbku invázie v rámci kožných
vrstiev (stupeň 1-5),

– stav pokožky vo všetkých stupňoch zrohovatenia,
resp. bazocelulárny karcinóm;

– na všetky karcinómy šupinatých buniek pokožky,
pokiaľ sa nerozšírila aj na iné orgány;

– Kapošiho sarkóm a nádory vzťahujúce sa na nákazu
HIV, resp. AIDS;

– rakovinu prostaty, ktorú histologicky opísali v

klasifikácii TNM ako T1 (vrátane T1(a) alebo T1(b)
alebo tomuto zodpovedajúcu alebo inú, nižšiu
klasifikáciu),

doplňujúce informácie: TNM klasifikácia je odborníkmi
zostavená medzinárodná klasifikácia onkologických
ochorení a popisuje nádor podľa jeho veľkosti a šírenia,
T – tumor – popisuje veľkosť primárneho nádoru,
N – nodus – postihnutie regionálnych lymfatických uzlín,
M – metastázy – prítomnosť vzdialených metastáz,
T1 – nádor nie je možné odhaliť klinickým vyšetrením
alebo pomocou zobrazovacích metód,
T1a – nádor náhodne zistený histologicky v menej ako
5 % resekovaného tkaniva,
T1b – nádor náhodne zistený histologicky vo viac ako
5 % resekovaného tkaniva.
Srdcový infarkt: znamená odumretie časti srdcového
svalu ako výsledok nedostatočného zásobovania
postihnutej oblasti krvou, čoho dôkazom je typická
bolesť v hrudníku, nové zmeny v EKG a zvýšená
hodnota úrovne srdcového enzýmu.
Operácia premostenia koronárnej artérie (bypass):
vsadenie bypassu koronárnej artérie znamená, že na
základe odporúčania srdcového chirurga je vykonaná
aktuálna bypass operácia na korekciu uzavretia alebo
zúženia koronárnych artérií. Za bypass operáciu sa
nepovažujú také operačné techniky ako plastika ciev,
laserové ošetrenie alebo nechirurgické zákroky.
Mozgová porážka alebo cievna mozgová príhoda:
také diania v mozgovom cievnom systéme, ktoré majú
neurologické následky trvajúce dlhšie ako 24 hodín,
vrátane infarktu mozgových tkanív, mozgovej mŕtvice a
mozgovej embólie z mimolebečného zdroja. Trvalé
poškodenie nervového systému musí potvrdiť neurológ
najskôr 6 týždňov po udalosti, skorší škodový nárok je
neprijateľný. Vylúčené sú také mozgové symptómy ako
napr. migréna, mozgové poškodenie z traumy alebo
zníženého obsahu kyslíka, choroby cievneho systému
týkajúce sa očí alebo očného nervu, poruchy krvného
obehu systému rovnováhy.
Obličková nedostatočnosť: posledné štádium
choroby znamenajúcej neodvratné chronické zastavenie
činnosti obličiek, ktorého následkom je výkon
pravidelnej dialýzy alebo transplantácia obličiek.
Transplantácia životne dôležitého orgánu: poistená
osoba podstúpi skutočnú transplantáciu srdca (celého
srdca), pľúc, pečene, obličky, pankreasu (okrem
transplantácie buniek Langerhansových ostrovčekov)
alebo kostnej drene.
Slepota: úplná, klinicky potvrdená, neodvrátiteľná
strata zraku oboch očí následkom akútnej choroby
alebo úrazu. Slepotu musí diagnostikovať očný lekár.
Závažná popálenina: popálenina tretieho stupňa
(strata kože v celej hrúbke a postihnutie tkanív ležiacich
pod ňou), ktorá sa týka min. 20 % povrchu tela (%
postihnutia tela sa určuje podľa tzv. „pravidla 9” a
tabuľky podľa Lunda-Browdera). Doplňujúce infomácie:

6



pravidlo 9 je metóda pre orientačné určenie rozsahu
postihnutia u dospelej osoby a tabuľka podľa Lund-
Browdera je jej grafickým znázornením.
Neschopnosť výkonu tzv. „4 každodenných
úkonov” (dlhodobé opatrovanie): poistená osoba sa
stala následkom choroby alebo úrazu úplne a
neodvrátiteľne neschopná vykonať aspoň 4 činnosti z
nasledovných 6 kategórií bez aktívnej pomoci inej osoby:
– osobná hygiena: umývanie, kúpanie v miere

potrebnej na udržanie osobnej čistoty;
– obliekanie: obliekanie, resp. vyzliekanie všetkých

potrebných odevov;
– pohyb: premiestňovanie sa z jednej izby do druhej,

sadnutie si, vstanie z postele alebo zo stoličky;
– stravovanie, pitie: konzumácia pripraveného jedla a

nápojov;
– používanie toalety: posadenie sa na toaletu,

vstávanie z nej a zabezpečenie osobnej hygieny;
– kontinencia: Sebakontrola vyprázdňovania moču a

stolice.
Skleróza multiplex: jednoznačná diagnostika sklerózy
multiplex a demyelinizácie s pretrvávajúcimi
neurologickými anomáliami a typickými príznakmi
zhoršenia funkcií. Potvrdenie diagnózy odborným
lekárom neurológom s neurologickými vyšetreniami
(napr. lumbálna punkcia, meranie zrakových a
sluchových reakcií, MRI centrálneho nervového systému).
Infekcia HIV v dôsledku transfúzie krvi:
– infekcia vírusom HIV v dôsledku podania transfúzie

krvi je preukázaná infekcia HIV v dôsledku prijatia
krvi kontaminovanej vírusom HIV, podanej poistenej
osobe pri transfúzii krvi v čase trvania tohto
pripoistenia;

– zdravotnícke zariadenie, ktoré kontaminovanú krv
podalo, musí písomne potvrdiť svoju zodpovednosť
za prenos vírusu HIV na poistenú osobu;

– pri hlásení poistnej udalosti je potrebné doložiť
lekárske potvrdenie o diagnóze HIV/AIDS a lekárske
potvrdenie o tom, že príčinou infekcie vírusom HIV
alebo ochorenia AIDS je transfúzia infikovanej krvi.
Lekárske potvrdenie o diagnóze musí vystaviť
odborný lekár. Lekárske potvrdenie o príčine infekcie
alebo ochorenia musí vystaviť odborný lekár
zdravotníckeho zariadenia, ktoré transfúziu krvi
vykonalo;

– nakazená poistená osoba nie je hemofylikom;
– pretrváva životu nebezpečná situácia a nie je známy

spôsob liečby.
Diagnostikovanie detských kritických ochorení:
diagnostikovanie niektorej z uvedených chorôb u
maloletého dieťaťa v čase trvania pripoistenia v zmysle
vyššie uvedených definícií:
– slepota;
– transplantácia životne dôležitého orgánu;
– skleróza multiplex;
– infekcia vírusom HIV v dôsledku transfúzie krvi;

– rakovina;
– operácia bypass;
– srdcový infarkt;
– mozgová porážka alebo cievna mozgová príhoda;
– obličková nedostatočnosť;
– závažné popáleniny.
V prípade, ak nie je dojednané samostatné pripoistenie
dieťaťa, limitom poistného plnenia z rizika
Diagnostikovanie detských kritických ochorení, je jedna
tretina (maximálne však 3 000 €) pre každé dieťa,
maximálne jedenkrát počas platnosti poistnej zmluvy, z
hodnoty aktuálnej poistnej sumy pripoistenia kritických
chorôb, ktorú má dojednanú rodič dieťaťa ako hlavná
a/alebo vedľajšia poistená osoba.

13. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je
okrem predloženia dokumentov vymenovaných v čl. 5,
bod 20 VPP RŽP aj predloženie nasledovných
dokumentov a preukázanie nasledovných skutočností,
ktoré posudzuje a schvaľuje odborný lekár poisťovateľa:
a. diagnostika zhubného nádorového ochorenia

(rakovina) prebieha na základe vhodného
histologického vyšetrenia;

b. podmienky schválenia udalosti srdcového infarktu sú
nasledovné:
b/1. dokumentácia typickej hrudnej bolesti v

anamnéze;
b/2. existencia EKG odchýlok charakteristických pri

infarkte;
b/3. vykázanie zvýšenia enzýmových hodnôt

charakteristických pre odumretie srdcového
svalu

Z uvedených troch kritérií sú dve postačujúce pre
diagnostiku infarktu.

c. pre schválenie operácie premostenia koronárnej artérie
(bypass) je potrebná anamnéza predchádzajúca
operácii, resp. detailné vyšetrenie a popis operácie
alebo jeho výpis. Pred operáciou premostenia
koronárnej artérie koronárnej cievy a transplantáciou
orgánu, ak tieto neprebehnú na území SR, je potrebná
konzultácia s odborným lekárom poisťovateľa;

d. v prípade mozgovej porážky alebo cievnej mozgovej
príhody prebieha schválenie udalosti
dokumentovaním trvalého poškodenia mozgu
zistené neurológom povereným poisťovateľom;

e. schválenie udalosti obličkovej nedostatočnosti
prebieha doložením laboratórnych výsledkov
vzťahujúcich sa na chronický a neodvratný výpadok
činnosti ako aj potvrdením dialýzy prebiehajúcej
počas 60 dní;

f. pre schválenie transplantácie životne dôležitého
orgánu je potrebná anamnéza, resp. dokumentácie
transplantačnej operácie alebo jej výpisy;

g. slepotu, ktorá nastala následkom choroby alebo
úrazu, musí podložiť očný lekár popri chorobopise
vedúcom ku konečnému stavu;
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h. závažná popálenina sa schváli po predložení
záverečnej nemocničnej správy obsahujúcej
zodpovedajúce kritériá;

i. schválenie diagnózy neschopnosti výkonu tzv. „4
každodenných činností“ prebieha na základe
vyšetrenia odborným lekárom povereným
poisťovateľom;

j. diagnostika sklerózy multiplex prebieha na základe
stanoviska neurológa povereného poisťovateľom na
základe anamnézy, priebehu choroby, laboratórnych
výsledkov, neurologických symptómov ako aj
vykonaných zobrazovacích procesov;

k. schválenie diagnostiky infekcie vírusom HIV
pochádzajúcej z krvnej transfúzie je založená na
laboratórnej diagnostike infekcie vírusom HIV, resp.
na dokumentácii klinických laboratórnych odchýlok
syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS);

l. diagnostika detských kritických chorôb v zmysle
týchto podmienok, resp. schválenie vzniku udalostí
je totožná s metodikou zaužívanou u dospelých
poistených osôb.

Článok 11 – Hospitalizácia

1. Poistnou udalosťou pripoistenia hospitalizácie je z
lekárskeho hľadiska nevyhnutná hospitalizácia poistenej
osoby z dôvodu úrazu alebo choroby v čase trvania
pripoistenia, ak hospitalizácia nastane v priamej
príčinnej súvislosti s úrazom alebo chorobou poistenej
osoby a znamená pobyt v nemocnici po dobu najmenej
24 hodín. Poistná udalosť vzniká dňom prijatia poistenej
osoby do nemocničnej lôžkovej starostlivosti a končí
dňom, keď je z tejto starostlivosti riadne prepustená na
základe prepúšťacej správy.

2. Pripoistenie je možné uzatvoriť pre fyzickú osobu,
ktorej vstupný vek je 3 až 69 rokov v deň začiatku
pripoistenia.

3. Ak nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia poistná
doba, je koncom poistnej doby pripoistenia posledný
deň poistného obdobia, ktorý plynie v čase dovŕšenia
70. veku života pripoistenej osoby, najdlhšie však do
konca hlavnej poistnej doby.

4. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je
trvanie pripoistenia nepretržite odo dňa úrazu alebo
vzniku choroby, pre ktoré bola poistená osoba
hospitalizovaná, do okamihu poistnej udalosti.

5. Za jednu a tú istú poistnú udalosť sa považuje
opakovaná hospitalizácia, ak od ukončenia poslednej
hospitalizácie z dôvodu tej istej diagnózy uplynulo
menej než 12 mesiacov.

6. Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti je
poskytované maximálne za 365 dní hospitalizácie.

7. Čakacia doba v prípade choroby je 90 dní a začína
plynúť dňom začiatku pripoistenia. V prípade poistnej
udalosti, ktorou je hospitalizácia z dôvodu úrazu, sa
čakacia doba neuplatňuje. Osobitná čakacia doba v
prípade hospitalizácie súvisiacej s tehotenstvom alebo s
pôrodom je 240 dní.

8. Poistným plnením pripoistenia hospitalizácie je výška
dennej dávky za hospitalizáciu v dôsledku úrazu alebo
choroby – platná v deň hospitalizácie poistenej osoby,
uvedená v poistnej zmluve, resp. v jej aktuálne platnom
dodatku – vynásobená počtom kalendárnych dní
hospitalizácie.

9. Pre účely stanovenia výšky poistného plnenia sa deň,
kedy bola poistená osoba hospitalizovaná, spočítava s
dňom, kedy bola z tejto hospitalizácie prepustená, a
považujú sa za jeden deň hospitalizácie.

10. Poistné plnenie je možné poskytnúť naraz iba na
jednu poistnú udalosť – nepretržitú hospitalizáciu aj v
prípade, ak jej pričinou je viacero úrazov alebo chorôb
súčasne. Na ďalšiu poistnú udalosť je možné poskytnúť
poistné plnenie, ak predchádzajúca nemocničná
starostlivosť sa lekársky jednoznačne ukončila.

11. Poisťovateľ poskytne zvýšené poistné plnenie, ak
dôvodom hospitalizácie je v prípade poistenej osoby:
– mužského pohlavia operácia zhubného nádoru

hrubého čreva, semenníkov, priedušiek a pľúc;
– ženského pohlavia operácia zhubného nádoru

prsníka, vaječníkov, priedušiek a pľúc.
Za dni strávené v nemocničnej lôžkovej starostlivosti v
prípade hospitalizácie poistenej osoby z dôvodu
vykonania operácie zhubného nádoru vyššie
vymenovaných orgánov, poskytne poistovateľ zvýšené
poistné plnenie vo výške 1,5-násobku poistného
plnenia.
Doplňujúce informácie: zhubný nádor (rakovina) je
nález jedného alebo viacerých zhubných nádorov, pre
ktoré je charakteristický nekontrolovateľný rast
zhubných buniek a ich metastázy ako aj ich rozšírenie
na zdravé tkanivá a ich zničenie. Diagnózu musí
potvrdiť odborný lekár (onkológ). Poisťovateľ je
oprávnený preskúmať výsledky onkologických nálezov
a vyšetrení odobratých tkanív a prehodnotiť, či
diagnóza uvedená v lekárskych dokumentoch spadá do
poistného krytia v zmysle týchto podmienok. Definícia
zhubného nádoru v zmysle týchto podmienok
neobsahuje zhubné nádory in situ – počiatočné
štádium nádoru, poukazujúce na zhubné rakovinové
zmeny (aj vrátane dysplázie krčka maternice typu
CIN-1 – ľahký predrakovinový stav, CIN-2 – stredne ťažký
predrakovinový stav, CIN-3 – ťažký predrakovinový stav)
alebo ktoré boli opísané ako histologický stav pred
zmenou v zhubnosti.
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12. Za dni strávené na jednotke intenzívnej starostlivosti
v prípade hospitalizácie poistenej osoby a za splnenia
ostatných podmienok tohto článku, poskytne
poistovateľ dvojnásobné poistné plnenie.

13. Pripoistenie je možné dojednať aj s progresívnym
plnením. Poistným plnením pri hospitalizácii s
progresívnym plnením je hodnota dennej dávky za
hospitalizáciu v dôsledku úrazu alebo choroby – platná
v deň hospitalizácie poistenej osoby, uvedená v poistnej
zmluve, resp. v jej aktuálne platnom dodatku –
vynásobená počtom dní hospitalizácie podľa
nasledovnej tabuľky:

14. K poskytnutiu poistného plnenia vyžaduje
poisťovateľ okrem dokumentov a informácií uvedených
v bode 20, čl. 5 VPP RŽP aj nasledovné dokumenty:
a. oznámenie o poistnej udalosti vydané poisťovateľom;
b. potvrdenie ošetrujúcej zdravotnej inštitúcie o

ošetrení poistenej osoby s uvedením dôvodu
ošetrenia (diagnózy).

15. V prípade nepretržitej hospitalizácie môže
poisťovateľ poskytnúť poistné plnenie každých 30 dní
priebežne podľa podmienok v poistnej zmluve a v
zmysle tohto článku.

16. Pripoistenie zaniká aj dňom právoplatného
priznania invalidného dôchodku pripoistenej osobe
príslušným oddelením Sociálnej poisťovne.

Článok 12 – Chirurgické zákroky

1. Poistnou udalosťou pripoistenia chirurgických
zákrokov je z lekárskeho hľadiska nevyhnutný
chirurgický zákrok z dôvodu úrazu alebo choroby
poistenej osoby vykonaný v čase trvania pripoistenia,
ktorý je uvedený v tabuľke chirurgických zákrokov (ďalej
len „TCHZ“) (príloha č. 2). Chirurgický zákrok musí byť
v priamej príčinnej súvislosti s úrazom alebo chorobou
poistenej osoby.

2. Pripoistenie je možné uzatvoriť pre fyzickú osobu,
ktorej vstupný vek je 3 až 69 rokov v deň začiatku
pripoistenia.

3. Ak nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia poistná
doba, je koncom poistnej doby pripoistenia posledný
deň poistného obdobia, ktorý plynie v čase dovŕšenia

70. veku života pripoistenej osoby, najdlhšie však do
konca hlavnej poistnej doby.

4. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je
trvanie pripoistenia nepretržite odo dňa úrazu alebo
vzniku choroby do dňa vykonania chirurgického
zákroku.

5. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, že
poistená osoba je nažive minimálne 7 dní po vykonaní
chirurgického zákroku.

6. Čakacia doba v prípade chirurgického zákroku z
dôvodu choroby je 90 dní a začína plynúť dňom
začiatku pripoistenia. V prípade poistnej udalosti,
ktorou je chirurgický zákrok z dôvodu úrazu, sa čakacia
doba neuplatňuje.

7. Poistným plnením pripoistenia chirurgických
zákrokov je poistná suma – platná v deň poistnej
udalosti – uvedená v poistnej zmluve, resp. v jej
aktuálne platnom dodatku – vynásobená percentom
podľa zaradenia chirurgického zákroku v TCHZ. V TCHZ
sú chirurgické zákroky rozdelené do troch kategórií
podľa charakteru a rozsahu chirurgického zákroku na:
malé, stredné a veľké zákroky.

8. Poistným plnením v prípade veľkého chirurgického
zákroku je aktuálna poistná suma – platná v deň
poistnej udalosti – uvedená v poistnej zmluve, resp. v jej
aktuálne platnom dodatku.
Poistným plnením v prípade stredného chirurgického
zákroku je 50 % z aktuálnej poistnej sumy – platnej v
deň poistnej udalosti – uvedenej v poistnej zmluve, resp.
v jej aktuálne platnom dodatku.
Poistným plnením v prípade malého chirurgického
zákroku je 25 % z aktuálnej poistnej sumy – platnej v
deň poistnej udalosti – uvedenej v poistnej zmluve, resp.
v jej aktuálne platnom dodatku.

9. V prípade opakovaných chirurgických zákrokov z
dôvodu toho istého úrazu alebo tej istej choroby
poskytne poisťovateľ poistné plnenie len raz za celú
poistnú dobu.

10. Pokiaľ je v rámci jednej operácie vykonaných viacero
chirurgických zákrokov z dôvodu toho istého úrazu
alebo z dôvodu tej istej choroby (malý, stredný, veľký)
bude poistné plnenie vyplatené len z chirurgického
zákroku s najvyšším ohodnotením.
Pokiaľ je v rámci jednej operácie vykonaných viacero
chirurgických zákrokov z dôvodu rôznych chorôb (malý,
stredný, veľký) bude poistné plnenie vyplatené len z
chirurgického zákroku s najvyšším ohodnotením.

11. Ak bolo poskytnuté poistné plnenie za malý alebo

Koeficient
progresie

Poistné
plnenie

Dĺžka
hospitalizácie

1 1 – 90 dní 1. – 90. deň

2 92 – 270 dní 91. – 180. deň

3 273 – 540 dní 181. – 270. deň

4 544 – 920 dní 271. – 365. deň
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stredný chirurgický zákrok z dôvodu úrazu alebo
choroby a následne nastane poistná udalosť z dôvodu
toho istého úrazu alebo tej istej choroby a vznikol nárok
na poistné plnenie za stredný alebo veľký chirurgický
zákrok, tak poisťovateľ v tomto prípade poskytne
poistné plnenie vo výške rozdielu poistnej sumy medzi
danými chirurgickými zákrokmi podľa nasledovných
pravidiel:
– v prípade, že stredný chirurgický zákrok nasleduje po

malom chirurgickom zákroku – poistné plnenie je vo
výške rozdielu poistnej sumy medzi stredným a
malým chirurgickým zákrokom;

– v prípade, že veľký chirurgický zákrok nasleduje po
malom chirurgickom zákroku – poistné plnenie je vo
výške rozdielu poistnej sumy medzi veľkým a malým
chirurgickým zákrokom;

– v prípade, že veľký chirurgický zákrok nasleduje po
strednom chirurgickom zákroku – poistné plnenie je
vo výške rozdielu poistnej sumy medzi veľkým a
stredným chirurgickým zákrokom.

12. Maximálna výška poistných plnení z jednotlivých
poistných udalostí poistenej osoby, ktoré nastali počas
jedného poistného roka, je 200 % poistnej sumy pre
toto pripoistenie.

13. K poskytnutiu poistného plnenia vyžaduje
poisťovateľ okrem dokumentov a informácií uvedených
v bode 20, čl. 5 VPP RŽP aj nasledovné dokumenty:
– oznámenie o poistnej udalosti vydané

poisťovateľom;
– potvrdenie ošetrujúcej zdravotnej inštitúcie o

chirurgickom zákroku poistenej osoby s uvedením
dôvodu pre chirurgický zákrok (diagnózy), záverečnú
lekársku správu;

– výsledky prešetrenia okolností úrazu, oficiálne závery
príslušných orgánov, výsledky súdnych znalcov.

Článok 13 – Zlomeniny, popáleniny

1. Poistnou udalosťou pripoistenia zlomeniny,
popáleniny je zlomenina alebo popálenina, ktorá je v
priamej príčinnej súvislosti s úrazom poistenej osoby a
ktorá nastala v čase trvania a ktorá je uvedená v
Oceňovacej tabuľke poisťovateľa pre zlomeniny a
popáleniny (ďalej len OT ZP) (príloha č. 3).

2. Zlomenina kosti je traumatické úplné porušenie
celistvosti kosti následkom pôsobenia vonkajšej
mechanickej sily. Poisťovateľ považuje za zlomeninu
kosti aj zlomeninu živého zubu. Poisťovateľ považuje za
poistnú udalosť popáleninu 3. stupňa (strata kože v
celej hrúbke a postihnutie tkanív ležiacich pod ňou),
ktorá sa týka min. 20 % povrchu tela (% postihnutia
tela sa určuje podľa tzv. „pravidla 9” a tabuľky podľa
Lunda-Browdera).
Doplňujúce infomácie: pravidlo 9 je metóda pre

orientačné určenie rozsahu postihnutia u dospelej
osoby a tabuľka podľa Lund-Browdera je jej grafickým
znázornením.

3. Pripoistenie je možné uzatvoriť pre fyzickú osobu,
ktorej vstupný vek je 0 až 79 rokov v deň začiatku
pripoistenia.

4. Ak nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia poistná
doba, je koncom poistnej doby pripoistenia posledný
deň poistného obdobia, ktorý plynie v čase dovŕšenia
80. veku života pripoistenej osoby, najdlhšie však do
konca hlavnej poistnej doby.

5. Poistné plnenie pripoistenia zlomenín, popálenín je
vo výške príslušného percenta z poistnej sumy platnej v
deň úrazu, následkom ktorého nastala poistná udalosť.

6. Maximálna výška percentuálneho súčtu ohodnotenia
jednotlivých zlomenín/popálenín z jednej poistnej
udalosti poistenej osoby je 100%.

7. Za jednu poistnú udalosť sa považuje, ak úraz
spôsobil viacero popálenín súčasne a ak úraz spôsobil
viacero zlomenín súčasne.

8. K poskytnutiu poistného plnenia vyžaduje poisťovateľ
okrem dokumentov a informácií uvedených v bode 20,
čl. 5 VPP RŽP aj nasledovné dokumenty:
– oznámenie o poistnej udalosti vydané poisťovateľom;
– potvrdenie ošetrujúcej zdravotnej inštitúcie o

ošetrení poistenej osoby v súvislosti so zlomeninou,
prasknutím kosti spolu s výsledkom röntgenového
vyšetrenia a s uvedením dôvodu ošetrenia
(diagnózy), záverečnú lekársku správu;

– potvrdenie ošetrujúcej zdravotnej inštitúcie o
ošetrení poistenej osoby v súvislosti s popáleninou s
uvedením dôvodu ošetrenia (diagnózy), záverečnú
lekársku správu;

– výsledky prešetrenia okolností úrazu, oficiálne závery
príslušných orgánov, výsledky súdnych znalcov.

Článok 14 – Pracovná neschopnosť

1. Poistnou udalosťou pripoistenia pracovnej
neschopnosti je dočasná pracovná neschopnosť
poistenej osoby potvrdená ošetrujúcim lekárom, ktorá
nastala z dôvodu úrazu alebo choroby v čase trvania
pripoistenia a zároveň poistenej osobe vznikol nárok na
dávky z nemocenského poistenia.

2. Poistná udalosť začína dňom, keď pracovná
neschopnosť nastala a končí dňom, keď z lekárskeho
hľadiska už nie je ďalej potrebná a bola riadne
ukončená.

3. Pripoistenie je možné uzatvoriť pre fyzickú osobu,
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ktorej vstupný vek je 15 až 64 rokov v deň začiatku
pripoistenia.

4. Poisťovateľ do pripoistenia nepríjme osobu, o ktorej
vie, že je študent, nezamestnaná osoba, osoba v
domácnosti, rodič na rodičovskej/materskej dovolenke,
dôchodca, invalidný dôchodca.

5. Ak nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia poistná
doba, je koncom poistnej doby pripoistenia posledný
deň poistného obdobia, ktorý plynie v čase dovŕšenia
65. veku života pripoistenej osoby, najdlhšie však do
konca hlavnej poistnej doby alebo do právoplatného
priznania akéhokoľvek starobného dôchodku,
predčasného starobného dôchodku, invalidného
dôchodku, podľa toho čo nastane skôr.

6. Čakacia doba v prípade pracovnej neschopnosti z
dôvodu choroby je 90 dní a začína plynúť dňom
začiatku pripoistenia. V prípade poistnej udalosti,
ktorou je pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu, sa
čakacia doba neuplatňuje.

7. Nárok na poistné plnenie vznikne, ak pracovná
neschopnosť poistenej osoby prekročila stanovenú
karenčnú dobu.

8. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je
trvanie pripoistenia nepretržite odo dňa úrazu alebo
vzniku choroby, následkom ktorej došlo k pracovnej
neschopnosti, do dňa začiatku poistnej udalosti.

9. Poistným plnením pripoistenia pracovnej neschopnosti
je výška dennej dávky za pracovnú neschopnosť z dôvodu
úrazu alebo choroby – platná v deň začiatku pracovnej
neschopnosti poistenej osoby, uvedená v poistnej zmluve,
resp. v jej aktuálne platnom dodatku – vynásobená
počtom kalendárnych dní pracovnej neschopnosti.

10. Poistné plnenie je vyplatené spätne od 1. dňa
pracovnej neschopnosti za každý kalendárny deň až po
posledný deň pracovnej neschopnosti.

11. Maximálne poistné plnenie počas 5 po sebe
nasledujúcich rokov je za 400 dní pracovnej
neschopnosti (od 1. dňa pracovnej neschopnosti, tzn.
vrátane karenčnej doby).

12. V prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu
viacerých chorôb alebo úrazov súčasne, poskytne
poisťovateľ zvýšené poistné plnenie vo výške 1,2-
násobku poistného plnenia za jednu poistnú udalosť.

13. Poisťovateľ je oprávnený preveriť zdravotný stav
poistenej osoby u lekárov, ktorí vystavili potrebné
zdravotné potvrdenia o danej pracovnej neschopnosti.

14. K poskytnutiu poistného plnenia vyžaduje
poisťovateľ okrem dokumentov a informácií uvedených
v bode 20, čl. 5 VPP RŽP aj nasledovné dokumenty:
– oznámenie škodovej udalosti;
– pracovnú zmluvu alebo živnostenský list;
– ošetrujúcim lekárom vystavené potvrdenie o pracovnej

neschopnosti s uvedením dôvodu (diagnózy);
– potvrdenie o úhrade nemocenského poistenia za

posledný uplynulý kalendárny mesiac.

15. V prípade nepretržitého trvania poistnej udalosti
presahujúceho 45 kalendárnych dní, môže poistená
osoba požiadať o priebežné poistné plnenie v zmysle
tohto článku. Priebežné poistné plnenie sa poskytuje raz
mesačne po dobu, kým pracovná neschopnosť trvá a
kým ju poistená osoba pravidelne na mesačnej báze
preukazuje poisťovateľovi potvrdením o trvaní
pracovnej neschopnosti. Pre poskytnutie poistného
plnenia je potrebné splniť všetky požiadavky uvedené v
predchádzajúcom bode tohto článku.

16. Poistník a poistený sú povinní poisťovateľovi
oznámiť, že:
a. poistený v čase trvania pripoistenia stratí oprávnenie

na denné dávky počas práceneschopnosti, napr. sa
stane študentom, nezamestnanou osobou, osobou v
domácnosti, rodičom na rodičovskej/materskej
dovolenke. Poistník a poistený môžu znovu písomne
požiadať poisťovateľa o dojednanie pripoistenia, ak
poistený znovu nadobudne právo na dennú dávku
počas prácenechopnosti. V takomto prípade je
poisťovateľ oprávnený znovu vykonať zdravotné
ocenenie poistenej osoby.

b. sa poistený v čase trvania pripoistenia stal
poberateľom starobného, invalidného dôchodku
alebo iného typu dôchodku.

17. Poistená osoba je povinná informovať poisťovateľa
bez zbytočného odkladu o poklese hrubého mesačného
príjmu poistenej osoby, ak tento poklesne o viac ako
20 %. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, je
poisťovateľ oprávnený pri poistnej udalosti poskytnúť
znížené poistné plnenie v súlade s aktuálnym mesačným
príjmom poistenej osoby.

Článok 15 – Invalidita

1. Poistnou udalosťou pripoistenia invalidity je
priznanie invalidného dôchodku poistenej osobe z
dôvodu úrazu alebo choroby, ak rozhodnutie o
priznaní invalidného dôchodku poistenej osobe zo
sociálneho poistenia nadobudlo právoplatnosť v čase
trvania pripoistenia a počas života poistenej osoby a
najneskôr do troch rokov odo dňa úrazu alebo vzniku
choroby, z dôvodu ktorého nastala invalidita a zároveň,
ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť je viac ako 40 %.
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2. Poistnou udalosťou pripoistenia invalidity je priznanie
invalidného dôchodku poistenej osobe z dôvodu úrazu
alebo choroby, ak rozhodnutie o priznaní invalidného
dôchodku poistenej osobe zo sociálneho poistenia
nadobudlo právoplatnosť v čase trvania pripoistenia a
počas života poistenej osoby a najneskôr do troch rokov
odo dňa úrazu alebo vzniku choroby, z dôvodu ktorého
nastala invalidita a zároveň, ak miera poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %.

3. Dátum vzniku nároku na poistné plnenie je deň
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní
invalidného dôchodku poistenej osobe podľa
príslušných právnych predpisov SR.

4. Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie je
trvanie pripoistenia nepretržite odo dňa úrazu alebo
vzniku choroby, z dôvodu ktorého nastala invalidita, do
dňa začiatku poistnej udalosti.

5. Čakacia doba v prípade invalidity z dôvodu choroby
je 2 roky a začína plynúť dňom začiatku pripoistenia. V
prípade poistnej udalosti, ktorou je invalidita z dôvodu
úrazu, sa čakacia doba neuplatňuje.

6. Poisťovateľ do pripoistenia nepríjme osobu, o ktorej
vie, že je invalidný dôchodca alebo v minulosti jej bol
stanovený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav v
porovnaní so zdravou fyzickou osobou o viac ako 40 %.

7. Pripoistenie je možné uzatvoriť pre fyzickú osobu,
ktorej vstupný vek je 15 až 61 rokov v deň začiatku
pripoistenia.

8. Poistným plnením pripoistenia invalidity je poistná
suma vo forme pravidelného mesačného invalidného
dôchodku z dôvodu úrazu alebo choroby – platná v deň
vzniku nároku na poistné plnenie, uvedená v poistnej
zmluve, resp. v jej aktuálne platnom dodatku,
vynásobená príslušným percentom podľa typu
stanovenej invalidity.

9. Poistným plnením v prípade invalidity v zmysle bodu
1 tohto článku je 50 % z poistnej sumy. Poistným
plnením v prípade invalidity v zmysle bodu 2 tohto
článku je 100 % poistnej sumy.

10. Ak invalidita poistenej osoby nastala v priamej
príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou a v čase
trvania pripoistenia, poisťovateľ poskytne dvojnásobné
poistné plnenie za splnenia ostatných podmienok tohto
článku.

11. Ak nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia
poistná doba, je koncom poistnej doby pripoistenia

posledný deň poistného obdobia, ktorý plynie v čase
dovŕšenia 62. veku života pripoistenej osoby, najdlhšie
však do konca hlavnej poistnej doby alebo do
právoplatného priznania akéhokoľvek starobného
dôchodku, predčasného starobného dôchodku, podľa
toho čo nastane skôr.

12. Poisťovateľ začne poistenej osobe vyplácať poistné
plnenie mesačne odo dňa vzniku nároku na poistné
plnenie, do konca prebiehajúceho poistného roka.
Vyplácanie poistného plnenia sa predlžuje na ďalší
poistný rok, ak poistená osoba preukáže, že má
naďalej priznaný invalidný dôchodok zo sociálneho
poistenia.

13. Poisťovateľ ukončí poskytovanie poistného plnenia
dňom ukončenia poistnej doby alebo v prípade smrti
poistenej osoby, podľa toho čo nastane skôr.

14. K poskytnutiu poistného plnenia vyžaduje
poisťovateľ okrem dokumentov a informácií uvedených
v bode 20, čl. 5 VPP RŽP aj nasledovné dokumenty:
a. právoplatné rozhodnutie o priznaní invalidného

dôchodku;
b. lekársku správu a údaje zo zdravotnej dokumentácie

ošetrujúceho zdravotníckeho zariadenia a
zhodnotenie liečby s určením diagnostického záveru,
stabilizácie úrazu alebo ochorenia, jeho ďalšieho
vývoja, ďalšej liečby;

c. overené slovenské preklady lekárskej správy a
zdravotnej dokumentácie ošetrujúceho zdravotníckeho
zariadenia, ak sa invalidita určila v zahraničí, resp. ak
liečba prebiehala určitý čas v zahraničí;

d. ak invalidita nastala z dôvodu úrazu – výsledky
prešetrenia okolností úrazu, oficiálne závery
príslušných orgánov, výsledky súdnych znalcov.

Článok 16 – Oslobodenie od platenia
poistného v prípade invalidity

1. Poistnou udalosťou pripoistenia oslobodenia od
platenia poistného v prípade invalidity je priznanie
invalidného dôchodku poistenej osobe z dôvodu úrazu
alebo choroby, ak rozhodnutie o priznaní invalidného
dôchodku poistenej osobe zo sociálneho poistenia
nadobudlo právoplatnosť v čase trvania pripoistenia a
počas života poistenej osoby a najneskôr do troch rokov
odo dňa úrazu alebo vzniku choroby, z dôvodu ktorého
nastala invalidita a zároveň, ak miera poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %.

2. Deň vzniku nároku na poistné plnenie je deň
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní
invalidného dôchodku poistenej osobe podľa
príslušných právnych predpisov SR.

3. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je
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trvanie pripoistenia nepretržite odo dňa úrazu alebo
vzniku choroby, z dôvodu ktorého nastala invalidita, do
dňa začiatku poistnej udalosti.

4. Čakacia doba v prípade invalidity z dôvodu choroby
sú 2 roky a začína plynúť dňom začiatku pripoistenia. V
prípade poistnej udalosti, ktorou je invalidita z dôvodu
úrazu, sa čakacia doba neuplatňuje.

5. Poisťovateľ do pripoistenia nepríjme osobu, o ktorej
vie, že je invalidný dôchodca alebo v minulosti jej bol
stanovený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav v
porovnaní so zdravou fyzickou osobou o viac ako 40 %.

6. Pripoistenie je možné uzatvoriť pre fyzickú osobu,
ktorej vstupný vek je 15 až 61 rokov v deň začiatku
pripoistenia.

7. Poistným plnením pripoistenia oslobodenia od
platenia poistného v prípade invalidity je oslobodenie
od platenia poistného za hlavné poistenie poistenej
osoby, kde hodnota poistného za hlavné poistenie je
platná v deň vzniku nároku na poistné plnenie,
uvedená v poistnej zmluve, resp. v jej aktuálne platnom
dodatku.

8. Ak nie je v poistnej zmluve dojednaná kratšia poistná
doba, je koncom poistnej doby pripoistenia posledný
deň poistného obdobia, ktorý plynie v čase dovŕšenia
62. veku života pripoistenej osoby, najdlhšie však do
konca hlavnej poistnej doby alebo do právoplatného
priznania akéhokoľvek starobného dôchodku,
predčasného starobného dôchodku, podľa toho čo
nastane skôr.

9. Poisťovateľ prevezme povinnosť platiť poistné za
hlavné poistenie poistenej osoby odo dňa vzniku
nároku na poistné plnenie, do konca prebiehajúceho
poistného roka. Poistné plnenie sa predlžuje na ďalší
poistný rok, ak poistená osoba preukáže, že má naďalej
priznaný plný invalidný dôchodok zo sociálneho
poistenia.

10. Poisťovateľ neprevezme povinnosť platiť poistné za
pripoistenia poistenej osoby odo dňa začiatku poistnej
udalosti. Pripoistenia poistenej osoby zanikajú v prípade
oslobodenia od platenia poistného danej poistenej
osoby.

11. K poskytnutiu poistného plnenia vyžaduje
poisťovateľ okrem dokumentov a informácií uvedených
v bode 20, čl. 5 VPP RŽP aj nasledovné dokumenty:
– právoplatné rozhodnutie o priznaní invalidného

dôchodku;
– lekársku správu a údaje zo zdravotnej dokumentácie

ošetrujúceho zdravotníckeho zariadenia a
zhodnotenie liečby s určením diagnostického záveru,
stabilizácie úrazu alebo ochorenia, jeho ďalšieho
vývoja, ďalšej liečby;

– overené slovenské preklady lekárskej správy a
zdravotnej dokumentácie ošetrujúceho
zdravotníckeho zariadenia, ak sa invalidita určila v
zahraničí, resp. ak liečba prebiehala určitý čas v
zahraničí;

– ak invalidita nastala z dôvodu úrazu – výsledky
prešetrenia okolností úrazu, oficiálne závery
príslušných orgánov, výsledky súdnych znalcov.

Článok 17 – Pripoistenie dieťaťa

1. Pre dieťa je možné dojednať nasledovné pripoistenia:
smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu alebo
trvalé následky úrazu s progresiou, denné odškodné pri
hospitalizácii, zlomeniny a popáleniny, detské kritické
choroby a chirurgický zákrok v zmysle podmienok
daných pripoistení.

2. Vstupný vek pre dieťa je 0 – 14 rokov. Keď sa poistené
dieťa stane dospelou poistenou osobou v zmysle tohto
poistenia, je možné dojednať aj ostatné pripoistenia,
ktoré majú minimálny vstupný vek 15 rokov.

3. Poisťovateľ poskytne dvojnásobné plnenie pri
poistnej udalosti z dôvodu úrazu, ak úraz dieťaťa nastal
v čase trvania pripoistenia a zároveň v čase oficiálnych
školských prázdnin.

Článok 18 – Bonus za bezškodový priebeh
poistenia

1. Bonus za bezškodový priebeh poistenia je možné
priznať v pripoisteniach, ktoré spĺňajú nasledovné
podmienky:
– minimálna poistná doba hlavného poistenia je 3

roky;
– počas sledovaného obdobia nebolo poskytnuté

poistné plnenie ani nahlásená škodová udalosť z
pripoistenia a ani nie je žiadna škodová udalosť v
procese likvidácie;

– na poistnej zmluve nie je evidované dlžné poistné v
čase priznania bonusu.

2. Sledované obdobie, na konci ktorého sa zisťuje nárok
poistníka na priznanie bonusu, je zhodné s dojednaným
časovým blokom, minimálne sú to však 3 roky. Ak v
poistnej zmluve nie je určený časový blok, len hlavná
poistná doba, sledovaným obdobím je každých 10
rokov poistnej doby.

3. Základom pre určenie výšky bonusu je bežné poistné
na poistnej zmluve a bonus sa priznáva do 30 dní od
konca sledovaného obdobia. Poisťovateľ poskytne
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bonus poistníkovi zaslaním sumy bonusu na posledné
poisťovateľovi známe číslo bankového účtu poistníka
alebo zohľadnením v nasledovnej platbe poistného,
podľa rozhodnutia poistníka.

4. Výška bonusu v závislosti od sledovaného
obdobia/časového bloku:

5. V prípade ak bol poistníkovi priznaný bonus za
bezškodový priebeh a v rámci doby štyroch rokov od
priznania bonusu za bezškodový priebeh je nahlásená
poistná udalosť, ktorá vznikla počas doby za ktorú sa
poistníkovi bezškodový priebeh priznal, a zároveň výška
poistného plnenia je menšia alebo sa rovná výške
priznaného bonusu za bezškodový priebeh, tak z toho
dôvodu nie je vyplatené žiadne poistné plnenie.

6. V prípade ak bol poistníkovi priznaný bonus za
bezškodový priebeh a v rámci doby štyroch rokov od
priznania bonusu za bezškodový priebeh je nahlásená
poistná udalosť, ktorá vznikla počas doby za ktorú sa
poistníkovi bezškodový priebeh priznal, a zároveň výška
poistného plnenia je väčšia než výška priznaného
bonusu za bezškodový priebeh, tak poisťovateľ vyplatí
poistné plnenie v hodnote rozdielu týchto dvoch súm
(pôvodné poistné plnenie a už priznaný bonus za
bezškodový priebeh).

Článok 19 – Výluky

1. Poisťovateľ nepovažuje za poistnú udalosť
nasledovné prípady:
– udalosti súvisiace s pôsobením jadrovej energie,

pôsobením ionizačného žiarenia, rádioaktívneho
alebo obdobného žiarenia; výnimkou sú prípady,
keď k poistnej udalosti dôjde pri lekárom
predpísaných liečebných postupoch a zákrokoch a
tiež ak dôvodom ožiarenia bola poistná udalosť;

– následky vznikajúce z liečebných procesov, zásahov,
ktoré vykonal (alebo dal vykonať) poistený, ak ich
dôvodom nie je poistná udalosť;

– poistné udalosti, ku ktorým dôjde v súvislosti s
mentálnymi poruchami a poruchami správania sa;

– ak poistná udalosť nastala v súvislosti s liečbou
vykonanou osobou bez odborného lekárskeho
vzdelania;

– ak poistná udalosť nastala v súvislosti s estetickým
alebo kozmetickým zákrokom, plastickou chirurgiou
(okrem poúrazových stavov, korekcií);

– ak poistná udalosť nastala v súvislosti s chirurgickými
zákrokmi, nemocničnými ošetreniami alebo

liečebnými procedúrami, ktorých opodstatnenosť
nebola potvrdená lekárom;

– úrazy vyplývajúce z používania lietajúcich zariadení
(padáka, balóna, rogala, paraglidingu, vrátane
akéhokoľvek iného lietajúceho stroja, ktorý prepravuje
skokana), s výnimkou takých úrazov, ktoré utrpel
poistený ako cestujúci lietadla, ako civilný cestujúci v
lietadle s povolením pre civilnú vzdušnú dopravu
alebo počas organizovaného vyhliadkového letu alebo
na vojenskom lietadle s povolením a vymedzením pre
osobnú dopravu (za cestujúceho je kvalifikovaná tá
osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom vzdušného
dopravného prostriedku a nepatrí k posádke);

– úrazy postihujúce diváka na súťažiach (tréningoch)
motorových vozidiel, ktorý sa nenachádza v priestore
vymedzenom organizátorom, vrátane testovacích
túr a raelly súťaží;

– úrazy postihujúce diváka na celoštátnych a
medzinárodných súťažiach (aj tréningoch na súťaže)
v skoku na lyžiach, jazde bobom, snežným skútrom,
ak sa divák nenachádza v priestore vymedzenom
organizátorom;

– ten úraz, ktorý nastal počas riadenia železničného,
vzdušného, vodného alebo cestného dopravného
prostriedku poisteným bez vodičského oprávnenia
alebo iného potrebného úradného povolenia, alebo
v príčinnej súvislosti s týmto úrazom, vrátane vedenia
motorového vozidla mimo verejných komunikácií
alebo pod vplyvom alkoholu;

– poistné udalosti vyplývajúce z aktívnej účasti na
povstaní, vzbure, nepokojoch, teroristických činoch.

2. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak poistná
udalosť nastala:
a. v pozemnom, vzdušnom alebo vodnom dopravnom

prostriedku poháňanom motorovou silou, a to v
dôsledku účasti na celoštátnej, medzinárodnej
športovej súťaže alebo v rámci prípravy (aj tréningu)
na takúto súťaž, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak;

b. v priamej alebo nepriamej príčinnej súvislosti s
účasťou na vojnových udalostiach alebo v občianskej
vojne, ak poistený slúži alebo bol povolaný do
služieb ozbrojených síl v čase vojny, vrátane prípadu,
kedy poistený slúži ako profesionálny vojak v
ozbrojených silách akejkoľvek krajiny alebo
medzinárodnej organizácie, avšak nevzťahujúc sa na
poistné udalosti, ktoré vzniknú počas plnenia
povinností úradnej alebo verejnej služby na území
Slovenskej republiky;

c. v priamej alebo nepriamej príčinnej súvislosti s
nákazou poisteného vírusom HIV alebo jeho
mutáciami a variantmi, v súvislosti so syndrómom
získaného zlyhania imunity AIDS (podľa definície
Svetovej zdravotníckej organizácie);

d. v súvislosti s účasťou poisteného na teroristických
akciách.

Časový blok
Násobok priemerného
mesačného poistného

3 roky 1,0
5 rokov 1,8
10 rokov 3,6
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3. Poisťovateľ neprijíma do poistenia osobu, o ktorej vie, že:
a. je v dočasnej pracovnej neschopnosti;
b. poberá invalidný dôchodok (plný alebo čiastočný) ;
c. je postihnutá nervovou alebo duševnou poruchou;
d. je závislá od alkoholu a iných návykových a

omamných látok;
e. trpí vírusom HIV, ochorením AIDS;
f. má diagnostikované onkologické ochorenie bez

ukončenej liečby, resp. od ukončenia liečby ešte
neuplynulo 10 rokov;

g. dovŕšila poisťovateľom stanovený výstupný vek
platný k poisteniu.

4. Právo na poistné plnenie alebo jeho časť
nenadobudne fyzická osoba a/alebo právnická osoba v
prípade, ak by právne predpisy a/alebo rozhodnutia
príslušného štátu, Európskej únie, medzinárodnej
verejnej organizácie a/alebo medzinárodného
spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na poisťovateľa v
súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti a/alebo z
dôvodu, že poisťovateľ je súčasťou skupiny, na ktorú sa
uvedené predpisy vzťahujú, alebo z dôvodu, že uvedené
predpisy sa vzťahujú na ktoréhokoľvek člena skupiny,
ktorej súčasťou je aj poisťovateľ, neumožňovali a/alebo
zakazovali vyplatenie plnenia alebo jeho časti takejto
osobe (napr. z dôvodu ochrany pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a/alebo ochrany pred
financovaním terorizmu).

5. Pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak,
poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak poistná
udalosť vznikla:
a. následkom akejkoľvek činnosti spojenej s

vykonávaním extrémnych športov a bojových
športov alebo umení;

b. následkom pracovných činnosti poisteného pod
zemským povrchom, pod vodou alebo vo výškach;

c. následkom pracovných alebo športových činností
poisteného súvisiacich s akrobaciou, krotením
zvierat, kaskadérstvom;

d. následkom pracovných činností poisteného ako člena
záchranných tímov počas ich zásahu alebo cvičení
(najmä pracovníci horskej služby), pracovných
činností poisteného ako člena špeciálnych policajných
alebo vojenských zásahových jednotiek počas zásahu
alebo cvičenia (najmä jednotky rýchleho nasadenia,
protiteroristické jednotky), pracovných činností
poisteného ako člena bezpečnostnej alebo strážnej
služby (najmä osobní strážcovia, ochrana prevozu
peňazí, stráženie objektov);

e. následkom manipulácie poisteného s výbušninami,
alebo prístrojmi obsahujúcimi výbušniny, vrátane ich
výroby, transportu alebo údržby v rámci jeho
pracovných činností (najmä odmínovanie,
zneškodňovanie munície, pyrotechnické práce).

6. Poisťovateľ nepovažuje za poistnú udalosť
nasledovné prípady:
a. samovraždy alebo sebapoškodenia poistenej osoby

alebo pokusom o ne;
b. ak poistená osoba neskoro vyhľadala lekára a v

dôsledku toho už nebolo možné ovplyvniť liečbu
podaním liekov, ale iba operáciou, alebo
nemocničnou starostlivosťou;

c. poistnej udalosti súvisiacej s úmyselným konaním
poistenej osoby zúčastnenej na trestnom čine alebo
pokusoch o ne;

d. poistnej udalosti vzniknutej v príčinnej súvislosti s
úrazom, ktorý vznikol pred začiatkom poistenia,
resp. choroby, ktorá vznikla pred začiatkom
poistenia;

e. umelého prerušenia tehotenstva, s výnimkou ak
tehotenstvo je dôsledok trestného činu alebo ak
dôvodom prerušenia tehotenstva je zachovanie
zdravia tehotnej ženy;

f. chirurgických zákrokov súvisiacich s konzervatívnou
liečbou mäkkých tkanív (väzy, svaly atď.);

g. zákrokov a nemocničnej starostlivosti v súvislosti s
neplodnosťou, umelým oplodnením;

h. zákrokov a nemocničnej starostlivosti v súvislosti so
sterilizáciou, s výnimkou ak dôvodom je zachovanie
zdravia poistenej osoby na základe odborného
lekárskeho posudku;

i. operácie zubov, nahradzovanie zubov;
j. operácie súvisiacej so zmenou pohlavia.

7. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie,
ak poistná udalosť nastala v dôsledku úmyselného
konania oprávnenej osoby.

8. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie
poistného plnenia z poistnej zmluvy, ak príčinou
poistnej udalosti bola skutočnosť, o ktorej sa dozvedel
až po vzniku poistnej udalosti a ktorú nemohol zistiť pri
uzatváraní poistenia alebo pri zmene poistenia z
dôvodu vedome nepravdivo zodpovedaných alebo
neúplne zodpovedaných písomných otázok
poisťovateľa a ak by pri znalosti tejto skutočnosti v čase
uzatvorenia poistenia toto poistenie neuzavrel.

9. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie
z poistnej zmluvy, ak osoba, ktorá má právo na poistné
plnenie, uvedie pri uplatňovaní tohto práva vedome
nepravdivé alebo hrubo skreslené podstatné údaje
týkajúce sa rozsahu poistnej udalosti alebo ak zamlčí
podstatné údaje týkajúce sa tejto poistnej udalosti.

10. V prípade, že poistený neposkytne vyhlásenie o
pozbavení lekárskej mlčanlivosti a z tohto dôvodu
zostanú závažné okolnosti neobjasnené, poisťovateľ nie
je povinný poskytnúť poistné plnenie.
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11. Osobitné výluky pre jednotlivé pripoistenia:
a. táto časť platí pre pripoistenia OPPI, I, CHZ, H, TN, SU:

pripoistenie sa nevzťahuje – okrem výluk uvedených
vo VPP RŽP – ani na úrazy, ktoré nastali počas
výkonu športovej činnosti profesionálnych alebo
poloprofesionálnych športovcov (na súťažiach alebo
tréningoch), ako ani na ktorúkoľvek športovú
činnosť poisteného vykonávanú za finančnú
odmenu, ktorá nie je uvedená v poistnej zmluve.

b. táto časť platí pre pripoistenia CHZ, H:
poisťovateľ neposkytuje – okrem výluk obsiahnutých
vo VPP RŽP – poistné plnenie vo forme dennej dávky
ani za hospitalizáciu z dôvodu operácie mandlí
a/alebo zásahy s tým súvisiace.

c. Táto časť platí pre pripoistenie ZaP:
c/1. poisťovateľ neposkytuje – okrem výluk

obsiahnutých vo VPP RŽP – poistné plnenie ani
za popáleniny spôsobené opaľovaním na slnku
a v dôsledku používania prístrojov vyžarujúcich
umelé UV žiarenie.

c/2. poisťovateľ neposkytuje – okrem výluk
obsiahnutých vo VPP RŽP – poistné plnenie ani
za škodové udalosti z časti alebo v plnej miere,
priamo alebo nepriamo spôsobené akýmkoľvek
ochorením kostí, ako sú patologické zlomeniny,
zápal kostnej drene (osteomyelitída), vážny
úbytok kostnej hmoty (osteoporóza), mäknutie
kostí (osteomalácia), resp. za komplikácie
súvisiace s týmito ochoreniami.

d. Táto časť platí pre pripoistenia PN:
d/1. pracovnú neschopnosť, ktorá bola riadne

ukončená s počtom dní menším než je
stanovená karenčná doba, poisťovateľ
nepovažuje za poistnú udalosť a neposkytne
žiadne poistné plnenie.

d/2. poistnou udalosťou nie je pracovná
neschopnosť poistenej osoby, ktorá začne v
období, keď poistená osoba nepoberá príjem
zo závislej činnosti alebo nemá pravidelný
príjem z podnikania alebo z inej samostatnej
zárobkovej činnosti resp. v období, keď poberá
podporu v nezamestnanosti, alebo je na
materskej/rodičovskej dovolenke.

d/3. poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie ani za

poistnú udalosť, ktorá vznikla z dôvodu:
– karantény (všeobecné ohrozenie zdravia,

epidémia, alebo iné);
– starostlivosti o dieťa.

Článok 20 – Zánik pripoistenia

1. Okrem prípadov uvedených vo VPP RŽP pripoistenie
zaniká v zmysle týchto podmienok aj:
– zánikom hlavného poistenia;
– výpoveďou pripoistenia;
– v dôsledku poistnej udalosti počas čakacej doby, ak

sa na dané pripoistenie uplatňuje čakacia doba (platí
pre SÚ, KCH, I, OOPPI);

– vyplatením poistného plnenia po vzniku poistnej
udalosti (platí pre SÚ, KCH, I).

2. Osobitné dôvody zániku pripoistenia:
a. ak poistený v čase trvania pripoistenia PN stratí

oprávnenie na denné dávky počas
práceneschopnosti, napr. sa stane študentom,
nezamestnanou osobou, osobou v domácnosti,
rodičom na rodičovskej/materskej dovolenke, tak
pripoistenie PN zaniká ku koncu poistného obdobia;

b. pripoistenie poistenej osoby zanikne v deň
nasledujúci potom, kedy sa hlavné poistenie
poistenej osoby stane oslobodeným od platenia
poistného, pri zániku hlavného poistenia poistenej
osoby ako aj vyplatením poistného plnenia pre
prípad smrti následkom úrazu.

Článok 21 – Záverečné ustanovenia

1. V otázkach neupravených týmito OPP sú
smerodajnými VPP RŽP, OZ, ustanovenia platných
slovenských právnych predpisov a poistná zmluva
rizikového životného poistenia.

2. Od ustanovení týchto OPP je možné sa odchýliť v
poistnej zmluve, ak to ustanovenia týchto OPP
pripúšťajú, ak to vyplýva z povahy ustanovení OPP,
alebo ak je to v prospech poisteného.

3. Tieto poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa
1. 5. 2016.
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Príloha č. 1 – OCEŇOVACIA TABUĽKA PRE TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU „B”

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

1 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm2 do 5 %

2 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm2 do 15 %

3 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm2 do 25 %

4 Ľahké objektívne príznaky alebo lekárskym pozorovaním zistené subjektívne ťažkosti bez
objektívneho nálezu po ťažkých poraneniach hlavy podľa stupňa

5 % - 20 %

5 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa 20 % - 100 %

6 Subjektívne ťažkosti po ťažkých poraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu
zisteného lekárskym pozorovaním ľahkého stupňa

do 5 %

7 Subjektívne ťažkosti po ťažkých poraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu
zisteného lekárskym pozorovaním stredného stupňa

do 10 %

8 Subjektívne ťažkosti po ťažkých poraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu
zisteného lekárskym pozorovaním ťažkého stupňa

do 15 %

9 Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa do 10 %

10 Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa do 15 %

11 Traumatické poškodenie trojklanného nervu podľa stupňa 5 % - 15 %

12 Poškodenie tváre alebo krku vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť bez funkčných porúch do 10 %

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

do 10 %

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

do 20 %

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

do 35 %

16 Moková fistula po poranení spodiny lebečnej (likvor) 15 %

POŠKODENIA NOSA ALEBO ČUCHU

17 Strata hrotu nosa 10 %

18 Strata celého nosa bez poruchy dýchania 20 %

19 Strata celého nosa s poruchou dýchania 25 %

20 Deformácia nosa bez poruchy dýchania do 5 %

21 Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou dýchania do 10 %

22 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení do 10 %

23 Perforácia nosovej priehradky 5 %

24 Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín do 10 %

25 Strata čuchu podľa rozsahu do 10 %

26 Strata chuti podľa rozsahu do 10 %

STRATA OČÍ ALEBO ZRAKU

27 Pri úplnej strate zraku nemôže byť hodnotenie celkových trvalých následkov na jednom
oku viac ako 25 %, na druhom oku viac ako 75 % a na oboch očiach viac ako 100 %.
Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 029, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 052 a 053 sa
však hodnotia i nad túto hranicu.

28 Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti sa hodnotia
podľa pomocnej tabuľky č. 1

29 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej
menejcennosti

5 %

30 Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej
šošovky aspoň 4 hodiny denne

15 %

31 Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej
šošovky menej ako 5 hodiny denne

18 %



18

32 Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej neznášanlivosti
kontaktnej šošovky

25 %

33 Ak sa hodnotí podľa bodov 030, 031 alebo 032, nemožno súčasne hodnotiť zníženie
zrakovej ostrosti podľa bodu 028.

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

15 %

35 Artefakia sa hodnotí podľa bodu 028 s možnosťou pripočítania prípadnej poruchy
akomodácie.

36 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov
podľa stupňa

do 25 %

37 Koncentrické zúženie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej
tabuľky č. 2

38 Ostatné zúženie zorného poľa sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 3

39 Porucha priechodnosti slzných ciest na jednom oku 5 %

40 Porucha priechodnosti slzných ciest na oboch očiach 10 %

41 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku 5 %

42 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach 10 %

43 Rozšírenie a ochrnutie zrenice (na vidiacom oku) podľa stupňa 2 % - 5 %

44 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež
ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu, i poúrazový glaukóm na jednom oku
(nezávisle od poruchy vízu)

do 5 %

45 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež
ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu, oboch očí (nezávisle od poruchy vízu)

do 10 %

46 Ptóza horného viečka (na vidiacom oku) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu
jednostranná

5 % - 25 %

47 Ptóza horného viečka (na vidiacom oku) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu
obojstranná

30 % - 60 %

48 Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu)
jedného oka

0,50 %

49 Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu)
oboch očí

1 %

50 Traumatická porucha akomodácie jednostranná 5 % - 8 %

51 Traumatická porucha akomodácie obojstranná 3 % - 5 %

52 Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný jednostranný 5 % - 10 %

53 Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný obojstranný 10 % - 15 %

54 Pri hodnotení podľa bodov 052 a 053 nie je možné súčasne hodnotiť podľa bodov
044 a 045

POŠKODENIE UŠÍ ALEBO PORUCHA SLUCHU

55 Strata časti ušnice alebo jej deformita do 5 %

56 Strata jednej ušnice 10 %

57 Strata oboch ušníc 15 %

58 Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie 5 %

59 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázateľný ako následok úrazu, slizničný do 10 %

60 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázateľný ako následok úrazu, s tvorbou
cholesteatomu

do 20 %

61 Nahluchlosť jednostranná ľahkého stupňa 0 %

62 Nahluchlosť jednostranná stredného stupňa do 5 %
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63 Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa do 12 %

64 Nahluchlosť obojstranná ľahkého stupňa do 10 %

65 Nahluchlosť obojstranná stredného stupňa do 20 %

66 Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa do 35 %

67 Strata sluchu jedného ucha 15 %

68 Strata sluchu druhého ucha 25 %

69 Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 40 %

70 Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa 10 % - 20 %

71 Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa 30 % - 50 %

POŠKODENIE CHRUPU

Strata zubov alebo ich časti, len ak vznikne pôsobením vonkajšieho násilia

72 Strata časti zuba (iného ako frontálneho) ak má za následok stratu vitality zuba 0,50 %

73 Strata jedného zuba (iného ako frontálneho), za každý 1 %

74 Strata polovice frontálneho zuba bez straty vitality, za každý 0,50 %

75 Strata aspoň tretiny frontálneho zuba so stratou vitality, za každý 1 %

76 Strata jedného frontálneho zuba, za každý 2 %

77 Za deformitu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych)
zubov, za každý poškodený stály zub

0,50 %

78 Za obrúsenie pilierových zubov pod korunky fixných náhrad, sponových zubov alebo
vyberateľných náhrad úrazom stratených zubov, za každý zub

0,50 %

79 Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých náhrad a dočasných (mliečnych) zubov 0,00 %

POŠKODENIE JAZYKA

80 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ
sa už nehodnotí podľa bodov 084 až 087

do 15 %

ÚRAZY KRKU

81 Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa do 15 %

82 Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa do 30 %

83 Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa
Podľa bodu 083 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 084 až 088.

do 65 %

84 Čiastočná strata hlasu 10 % - 20 %

85 Strata hlasu (afónia) 25 %

86 Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov 30 %

87 Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov
Pri hodnotení podľa bodov 084 až 087 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 083
alebo 088.

10 % - 20 %

88 Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou
Pri hodnotení podľa bodu 089 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 084 až 087.

50 %

89 Strata hrtana 80 %

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁK

90 Obmedzenie pohyblivosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené
ľahkého stupňa

do 10 %

91 Obmedzenie pohyblivosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené
stredného stupňa

do 20 %

92 Obmedzenie pohyblivosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené
ťažkého stupňa

do 30 %

93 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné 15 % - 40 %

94 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné 25 % - 100 %
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95 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa
porušenia funkcie

10 % - 100 %

95 Poúrazové poškodenie prsnej žľazy do 15 %

96 Fistula pažeráka 30 %

97 Následky po náhrade pažeráka 30 % - 60 %

98 Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa do 10 %

99 Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa 11 % - 30 %

100 Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa 31 % - 60 %

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV

101 Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu do 25 %

102 Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy a výživy 10 % - 100 %

103 Strata sleziny 15 %

104 Strata časti sleziny podľa stupňa poruchy funkcie do 15 %

105 Sterkorálna fistula podľa miesta a rozsahu reakcie v okolí 30 % - 60

106 Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná do 20 %

107 Nedovieravosť análnych zvieračov úplná 60 %

108 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála ľahkého stupňa do 10 %

109 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála stredného stupňa (verifikované tzv.
Hegarove dilatátory)

do 20 %

110 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála ťažkého stupňa (verifikované tzv.
Hegarove dilatátory)

do 50 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV

111 Strata časti obličky podľa stupňa poruchy funkcie do 25 %

112 Strata jednej obličky 25 %

113 Strata oboch obličiek 75 %

114 Poúrazové následky poranení obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie
ľahkého stupňa

do 10 %

115 Poúrazové následky poranení obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie
stredného stupňa

do 20 %

116 Poúrazové následky poranení obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie
ťažkého stupňa

do 50 %

117 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry
Nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 114 až 116

50 %

118 Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 15 % - 50 %

119 Hydrokéla 5 %

120 Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) 10 %

121 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 50 rokov vrátane 35 %

122 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 50 do 60 rokov vrátane 20 %

123 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 10 %

124 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 50 rokov vrátane do 40 %

125 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity od 50 do 60 rokov vrátane do 20 %

126 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov
Ak sa hodnotí podľa bodov 124 až 126, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie
podľa bodov 121 až 123.

do 10 %

127 Poúrazové deformity ženských pohlavných orgánov 10 % - 50 %

ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY

128 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice ľahkého stupňa do 5 %

129 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice stredného stupňa do 15 %

130 Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice ťažkého stupňa do 25 %
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131 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice ľahkého stupňa do 5 %

132 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice stredného stupňa do 15 %

133 Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice ťažkého stupňa
Pri hodnotení podľa bodov 128 až 133 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov
134 až 136.

do 25 %

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

10 - 25 %

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

26 % - 40 %

136
Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými
objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa

41 % - 100 %

137 Paraplégia 100 %

138 Kvadruplégia 200 %

139 Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych
príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym
pozorovaním, s opakovanými kontrolnými vyšetreniami

do 15 %

ÚRAZ PANVY

140 Porušenie panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín
u žien do 45 rokov

30 % - 65 %

141 Porušenie panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín
u žien nad 45 rokov

15 % - 50 %

142 Porušenie panvového pletenca s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín
u mužov

15 % - 50 %

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov.

Pre ľavákov platí opačné hodnotenie.

143 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným
kĺbom – nefunkčný pahýľ, vpravo

60 %

144 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným
kĺbom – nefunkčný pahýľ, vľavo

50 %

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

55 %

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

45 %

147 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení, vpravo 35 %

148 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení, vľavo 30 %

149 Úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom
(odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo

30 %

150 Úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom
(odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo

25 %

151 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením,
predpaženie neúplné nad 135°), vpravo

do 5 %

152 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením,
predpaženie neúplné nad 135°), vľavo

do 4 %

153 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením,
predpaženie neúplné do 135°), vpravo

do 10 %

154 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením,
predpaženie neúplné do 135°), vľavo

do 8 %

155 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením,
predpaženie neúplné do 90°), vpravo

do 18 %



22

156 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením,
predpaženie neúplné do 90°), vľavo

do 15 %

157 Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa
sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie podľa bodov 151 až 156
zvyšuje o jednu tretinu.

zvýšenie

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

2,50 %

159 Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) 5 %

160 Pakĺb ramennej kosti vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) 40 %

161 Pakĺb ramennej kosti vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) 33,50 %

162 Chronický zápal kostnej drene iba po otvorených poraneniach alebo po operačných
zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu, vpravo

30 %

163 Chronický zápal kostnej drene iba po otvorených poraneniach alebo po operačných
zákrokoch potrebných pri liečbe následkov úrazu, vľavo

25 %

164 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vpravo 20 %

165 Habituálne vykĺbenie ramena (reluxované rameno), vľavo
Plnenie podľa bodov 164 a 165 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia
ďalších vykĺbení podľa tabuľky A, body 226 a 227.

16,50 %

166 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo 3 %

167 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo 2,50 %

168 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie
ramenného kĺbu, vpravo

6 %

169 Nenapravené akromioklavikulárne vkĺbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie
ramenného kĺbu, vľavo

5 %

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

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

3 %

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

2,50 %

173 Stav po poranení svalov horných končatín bez obmedzenia rozsahu pohybov so
znížením sily overené svalovým testom (EMG)

do 5 %

POŠKODENIE OBLASTI LAKťOVéHO KĺBU A PREDLAKTIA

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

30 %

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

25 %

176 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom
(ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo

20 %

177 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom
(ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo

16,50 %

178 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 6 %

179 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 5 %

180 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vpravo do 12 %

181 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vľavo do 10 %

182 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 18 %

183 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 15 %

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

20 %
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185 Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia
predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej
pronácii alebo supinácii – v krajnom odvrátení alebo privrátení), vľavo

16,50 %

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

do 20 %

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

do 16 %

188 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vpravo do 5 %

189 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vľavo do 4 %

190 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vpravo do 10 %

191 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavo do 8 %

192 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo do 20 %

193 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo do 16 %

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

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

196 Pakĺb vretennej kosti (vrátane obmedzenej hybnosti), vpravo 30 %

197 Pakĺb vretennej kosti (vrátane obmedzenej hybnosti), vľavo 25 %

198 Pakĺb lakťovej kosti (vrátane obmedzenej hybnosti), vpravo 20 %

199 Pakĺb lakťovej kosti (vrátane obmedzenej hybnosti), vľavo 15 %

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

do 27,5 %

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

do 22,5 %

202 Kývavý lakťový kĺb, vpravo do 30 %

203 Kývavý lakťový kĺb, vľavo do 25 %

204 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo 55 %

205 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo
Strata alebo poškodenie ruky

45 %

206 Poúrazové deformity v predlaktí, vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej
úchylke, za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie)

2 %

207 Strata ruky v zápästí, vpravo 50 %

208 Strata ruky v zápästí, vľavo 42 %

209 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 50 %

210 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 42 %

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

212 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 37,50 %

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

30 %

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

25 %

215 Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vpravo do 20 %

216 Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°) vľavo do 17 %

217 Úplné chrbtové ohnutie ruky, vpravo 15 %

218 Úplné chrbtové ohnutie ruky, vľavo 12,50 %

219 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo 15 %

220 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo 12,50 %

221 Kývavosť zápästia ľahkého stupňa, vpravo do 5 %

222 Kývavosť zápästia ľahkého stupňa, vľavo do 4 %

223 Kývavosť zápästia stredného stupňa, vpravo do 10 %
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224 Kývavosť zápästia stredného stupňa, vľavo do 8 %

225 Kývavosť zápästia ťažkého stupňa, vpravo do 12 %

226 Kývavosť zápästia ťažkého stupňa, vľavo do 10 %

227 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vpravo do 6 %

228 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vľavo do 5 %

229 Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vpravo do 12 %

230 Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vľavo do 10 %

231 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo do 20 %

232 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo do 17 %

POŠKODENIE PALCA

233 Väčšie straty mäkkých častí so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazové
deformácie, vpravo

4,50 %

234 Väčšie straty mäkkých častí so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazové
deformácie, vpravo

3,50 %

235 Strata časti koncového článku palca, vpravo 9 %

236 Strata časti koncového článku palca, vľavo 7 %

237 Strata koncového článku palca, vpravo 9 %

238 Strata koncového článku palca, vľavo 7 %

239 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 25 %

240 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 21 %

241 Strata oboch článkov palca, vpravo 18 %

242 Strata oboch článkov palca, vľavo 15 %

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

8 %

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

7 %

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

7 %

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

6 %

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

6 %

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

5 %

249 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 6 %

250 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 5 %

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

9 %

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

7,50 %

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

6 %

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

5 %

255 Trvalé následky po zle zhojenej Benettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem
plnenia za poruchu funkcie, vpravo

do 3 %

256 Trvalé následky po zle zhojenej Benettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem
plnenia za poruchu funkcie, vľavo

do 2,5 %

257 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo 25 %
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258 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo 21 %

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

do 2 %

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

do 1,5 %

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

do 4 %

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

do 3 %

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

do 10 %

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

do 8 %

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

do 2 %

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

do 1,5 %

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

do 4 %

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

do 3 %

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

do 6 %

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

do 5 %

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

do 3 %

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

do 2,5 %

273 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho
kĺbu stredného stupňa, vpravo

do 6 %

274 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho
kĺbu stredného stupňa, vľavo

do 5 %

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

do 9 %

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

do 7,5 %

277 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca pri neporušenej uchopovacej
funkcii, vpravo

5 %

278 Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca pri neporušenej uchopovacej
funkcii, vľavo

2,50 %

279 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca pri neporušenej uchopovacej
funkcii, vpravo

3 %

280 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca pri neporušenej uchopovacej
funkcii, vľavo

2 %

POŠKODENIE UKAZOVÁKA

281 Väčšie straty mäkkých časti so zjazvením a poruchou citlivosti, alebo poúrazové
deformácie, vpravo

2 %

282 Väčšie straty mäkkých častí so zjazvením a poruchou citlivosti, alebo poúrazové
deformácie, vľavo

1,50 %
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283 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo 3 %

284 Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo 2,50 %

285 Strata koncového článku ukazováka, vpravo 4 %

286 Strata koncového článku ukazováka, vľavo 3 %

287 Strata dvoch článkov ukazováka bez meravosti základného kĺbu, vpravo 8 %

288 Strata dvoch článkov ukazováka bez meravosti základného kĺbu, vľavo 6 %

289 Strata dvoch článkov ukazováka s meravosťou základného kĺbu, vpravo 10 %

290 Strata dvoch článkov ukazováka s meravosťou základného kĺbu, vľavo 8 %

291 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12 %

292 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10 %

293 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 15 %

294 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 12,50 %

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

296 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo
Nie je možné súčasne hodnotiť poruchu uchopovacej funkcie podľa položiek
297 až 304.

10 %

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

298 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 12,50 %

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

4 %

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

3,50 %

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

6 %

302 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú
2 až 3 cm, vľavo

4 %

303 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú
3 až 4 cm, vpravo

8 %

304 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú
3 až 4 cm, vľavo

6 %

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

10 %

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

8 %

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

1,50 %

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

1 %

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

3 %

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

2 %

311 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vpravo 2,50 %

312 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo 2 %

POŠKODENIE PROSTREDNÍKA, PRSTENNÍKA A MALÍČKA

313 Väčšie straty mäkkých častí so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov,
alebo poúrazové deformácie, vpravo

1,50 %

314 Väčšie straty mäkkých častí so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov,
alebo poúrazové deformácie, vľavo

1 %

315 Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3 %
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316 Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2 %

317 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3 %

318 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2 %

319 Strata dvoch článkov bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vpravo 5 %

320 Strata dvoch článkov bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vľavo 4 %

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

8 %

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

6 %

323 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo 9 %

324 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo 7,50 %

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

9 %

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

7,50 %

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

2 %

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

1,50 %

329 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm,
vpravo

3 %

330
Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm,
vľavo

2 %

331
Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
vpravo

5 %

332
Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
vľavo

4 %

333
Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm,
vpravo

8 %

334
Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm,
vľavo

6 %

335 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej
uchopovacej funkcii prsta, vpravo

1 %

336 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej
uchopovacej funkcii prsta, vľavo

0,50 %

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

2 %

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

1 %

339 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vpravo 1,50 %

340 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo 1 %

TRAUMATICKé PORUCHY NERVOV HORNEJ KONČATINY

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.

Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam.

341 Traumatická poruchy axilárneho nervu, vpravo do 30 %

342 Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo do 25 %

343 Traumatická porucha axilárneho nervu – izolovaná senzitívna lézia do 5 %

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

do 45 %
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345 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných
svalov, vľavo

do 37,5 %

346 Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo do 35 %

347 Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo do 37,5 %

348 Traumatická porucha vretenného nervu – izolovaná senzitívna lézia do 5 %

349 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo do 30 %

350 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo do 20 %

351 Traumatická porucha svalovokožného nervu – izolovaná senzitívna lézia do 5 %

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

do 40 %

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

do 33 %

354 Traumatická porucha lakťového nervu – izolovaná senzitívna lézia do 12 %

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

do 30 %

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

do 25 %

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

do 30 %

358 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných
svalov, vľavo

do 25 %

359 Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového
svalstva, vpravo

do 15 %

360 Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového
svalstva, vľavo

do 12,5 %

361 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vpravo do 60 %

362 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vľavo do 50 %

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

363 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe 55 %

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

365 Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40 %

366 Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem hodnotenia obmedzenej pohyblivosti kĺbu) 15 %

367 Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných
zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu

do 25 %

368 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 1 cm 0

369 Skrátenie jednej dolnej končatiny o 1 až 2 cm do 2,5 %

370 Skrátenie jednej dolnej končatiny od 2 do 4 cm do 5 %

371 Skrátenie jednej dolnej končatiny od 4 do 6 cm do 15 %

372 Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm do 25 %

373 Poúrazové deformity stehennej kosti (zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou
úchylkou), za každých 5° úchylky
Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky
nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny. Úchylky sa hodnotia až
vtedy, ak presahujú 5° (musia byť preukázané na RTG).

5 %

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

40 %

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

30 %

376 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa do 10 %

377 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu stredného stupňa do 20 %

378 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa do 30 %
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POŠKODENIE KOLENA

379 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad
uhol 20°

30 %

380 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (ohnutie nad 30°) 45 %
381 Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení

Ak sa hodnotí podľa bodov 375 až 377, nemožno súčasne hodnotiť obmedzenú
hybnosť kolena podľa bodov 379 až 381.

do 30 %

382 Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu) 15 %

383 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa do 10 %

384 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa do 20 %
385 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa

Ak sa hodnotí podľa bodov 379 až 381, nemožno súčasne hodnotiť meravosť kolena
podľa bodov 375 až 377.

do 30 %

386 Kývavosť kolenného kĺbu ľahkého stupňa do 10 %

387 Kývavosť kolenného kĺbu stredného stupňa s poškodením pobočných väzov a čiastočne
skríženého väzu, verifikované artroskopiou, USG, CT, NMR a pod.

do 20 %

388 Kývavosť kolenného kĺbu ťažkého stupňa s kompletne poškodeným skríženým a
pobočným väzom, verifikované artroskopiou, USG, CT, NMR a pod.

do 30 %

389 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ľahkého
a stredného stupňa (bez preukázaných blokád)

do 10 %

390 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ťažkého
stupňa (s preukázanými opakovanými blokádami)

do 25 %

391 Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku – parciálna menisektómia – čiastočná
strata jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu inak podľa
poruchy funkcie

2,50 %

392 Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku – subtotálne menisektómia – strata
jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu inak podľa
poruchy funkcie

5 %

393 Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov – úplná strata oboch meniskov
(pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu inak podľa poruchy funkcie)

10 %

POŠKODENIE PREDKOLENIA
394 Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom 45 %
395 Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom 50 %
396 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 40 %
397 Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po

operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu
do 25 %

398 Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej
úchylke (úchylky musia byť preukázané na rtg) za každých 5°
Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky
nemožno súčasne započítať relatívne skrátenie končatiny.

5 %

POŠKODENIE V OBLASTI ČLENKOVéHO KĺBU
399 Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 40 %
400 Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie

stupne plantárnej flexie)
30 %

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

25 %

402 Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie do chodidla okolo 5°) 20 %
403 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa do 6 %
404 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa do 12 %
405 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa do 20 %
406 Kývavosť členkového kĺbu ľahkého stupňa do 5 %
407 Kývavosť členkového kĺbu stredného stupňa do 10 %
408 Kývavosť členkového kĺbu ťažkého stupňa do 15 %
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409 Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity
v oblasti členka a nohy

do 25 %

410 Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len
po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie
následkov úrazu

15 %

411 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka alebo s kýpťom v plantárnej flexii 30 %

412 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25 %

POŠKODENIE V OBLASTI NOHY

413 Strata časti chodidla v oblasti metatarzov 20 %

414 Strata všetkých prstov nohy 15 %

415 Strata oboch článkov palca nohy 10 %

416 Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou 15 %

417 Strata oboch článkov palca nohy 10 %

418 Strata koncového článku palca nohy 3 %

419 Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka) za každý prst 2 %

420 Strata jedného alebo dvoch článkov prsta nohy za každý prst 1 %

421 Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10 %

422 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3 %

423 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 7 %

424 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 10 %

425 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy do 3 %

426 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy do 7 %

427 Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca za každý prst 1 %

428 Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine bez porušenia funkcie do 10 %

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

do 5 %

430 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe,
na predkolení

do 3 %

TRAUMATICKé PORUCHY NERVOV DOLNEJ KONČATINY

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.

Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam.

431 Traumatická porucha sedacieho nervu do 30 %

432 Traumatická porucha sedacieho nervu – izolovaná senzitívna lézia do 10 %

433 Traumatická porucha stehnového nervu do 20 %

434 Traumatická porucha stehnového nervu – izolovaná senzitívna lézia do 5 %

435 Traumatická porucha bederno-krížového pletenca do 50 %

436 Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov do 25 %

437 Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov do 5 %

438 Traumatická porucha píšťalového nervu – izolovaná senzitívna lézia do 5 %

439 Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov do 25 %

440 Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu do 20 %

441 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu do 5 %

442 Traumatická porucha koncových vetiev senzitívnych nervov dolnej končatiny 0,50 %

RÔZNE

443 Keloidné jazvy do 1 % telesného povrchu do 1 %

444 Keloidné a rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) od 1 %
do 15 % telesného povrchu

do 15 %

445 Keloidné a rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15 %
telesného povrchu

do 40 %
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POMOCNÉ TABUĽKY pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku

Tabuľka č. 1- Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou
korekciou.
Hodnoty sú uvedené v percentách plnenia trvalých telesných poškodení

Tabuľka č. 2 – Plnenie za telesné poškodenie pri koncentrickom zúžení zorného poľa

Tabuľka č. 3 – Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stupeň zúženia jedného oka oboch očí rovnako
jedného oka pri slepote

druhého

Percentá plnenia trvalých telesných poškodení

k 60° 0 10 40

k 50° 5 25 50

k 40° 10 35 60

k 30° 15 45 70

k 20° 20 55 80

k 10° 23 75 90

k 50° 25 100 100

Hemianopsia

homonymná ľavostranná 35% jednostranná temporálna 15%-20%

homonymná pravostranná 45% jednostranná horná 5%-20%

binasálna 10% jednostranná dolná 10%-20%

bitemporálna 60%-70% kvantová nasálna horná 4%

horná obojstranná 10%-15% nasálna dolná 6%

dolná obojstranná 30%-50% temporálna horná 6%

nasálna jednostranná 6% temporálna dolná 12%
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Príloha č. 2 – TABUĽKA CHIRURGICKÝCH
ZÁKROKOV

1. Malé chirurgické zákroky
a. Zákroky v oblasti všeobecnej chirurgie

– Endoskopia s diagnostickým účelom;
– Odber vzoriek cez kožu (percutan biopsia);
– Chirurgický odber vzoriek, okrem odberu z

telových dutín (biopsia);
– Odstránenie menších nezhubných nádorov a cýst;
– Otvorenie abscesov;
– Odsatie krvných výronov;
– Odstránenie fisúry na konečníku;
– Odstránenie menších hemoroidov;
– Vyrezanie fistule;
– Angiografia okrem veľkých centrálnych ciev;
– Chirurgické ošetrenie poranenia;
– Amputovanie prstu bez plastickej korekcie;
– Zatvorenie, korekcia stóm;
– Odstránenie nechtov z infekčných alebo

traumatologických dôvodov;
– Likvidácia kameňov;
– Odstránenie periférnych nervov, bursectomia;
– Výmena obväzov, alebo menšie chirurgické

zákroky na hlbších popáleninách 2. stupňa.
b. Zákroky v oblasti traumatológie a ortopedickej

chirurgie
– Naprávanie zlomenín;
– Odstránenie kovových prvkov po osteosyntéze;
– Perkutánna fixácia zlomenín, drôtovanie;
– Odstránenie exostóz a menších kostných výrastkov

spôsobujúcich potiaže;
– Ošetrenie otvorenej zlomeniny bez zásahu na kosti

(predovšetkým mäkkých tkanív);
– Otvorenie, cievkovanie kĺbového puzdra;
– Fixácia malých kĺbov skrutkovaním, nitmi;
– Otvorenie malého kĺbu pri chronickom zápale

alebo iných chronických zmenách;
– Tendolýza ruky;
– Ošetrenie zlomeniny člnkovitej kosti;
– Cievkovanie hrudníka.

c. Zákroky v oblasti brušnej dutiny
– Laparoskopia, prípadne kombinovaná s menšími

zákrokmi;
– Neradikálne ošetrenie krvácania pažeráku;
– Endoskopické odstránenie polypov na žalúdku,

dvanástniku a tenkom čreve (bez komplikácií do
veľkosti 1 cm);

– Chirurgické zákroky v okolí konečníka;
– Sklerotizácia orgánov chemickými látkami.

d. Urologická chirurgia
– Nefrostomická drenáž, jej výmena;
– Zavedenie katétra Ureter a súvisiace zákroky;
– Neradikálne zákroky na prostate;
– Zákroky na miešku a penise nesúvisiace s

toporením a odtokom moču;
– Biopsia semenníkov a mechúra;
– Katetrizácia po zastavení moču a Biopsia mechúra.

e. Chirurgia ORL
– Menšie zákroky na hltane (napr. biopsia);
– Jednoduché zákroky nevyhnutného otvorenia

dýchacích ciest;
– Ošetrenie zranení s vážnym poškodením

vonkajšieho ucha;
– Odôvodnený rekonštrukčný zákrok na vonkajšom

uchu;
– Akútne operácie bubienku;
– Operácie nosnej priehradky.

f. Očná chirurgia
– Zákroky na častiach mimo aparátu lámajúceho

svetlo, ktorých prípadné následky neovplyvňujú
videnie;

– Odstránenie cudzieho telesa z očnej gule (netýka
sa aparátu lámajúceho svetlo a vnútorného
aparátu).

g. Srdcovocievne chirurgické zákroky
– Pericardiocentéza;
– Čiastočné odstránenie veľkých ciev, ošetrenie

zranení;
– Anastomóza žíl a tepien;
– Jednoduchá varicektomia;
– Úprava elektród kardiostimulátora, ich vsadenie,

výmena;
– Čiastočné odstránenie povrchového lymfatického

systému.
h. Chirurgia v oblasti gynekológie

– Zákroky pri nenádorových chorobných zmenách
krčka a úžiny maternice;

– Zákroky pri nenádorových ochoreniach
nevyžadujúcich odstránenie maternice (s
vylúčením tehotenstva a jeho komplikácií);

– Zákroky pri nezhubných chorobných zmenách
pošvy;

– Zákroky pri nezhubných zmenách perinea a
vonkajších pohlavných orgánov.

i. Neurochirurgia
– Odstránenie väčších nervov, alebo uvoľnenie

zrastov;
– Chirurgické ošetrenie rôznych nezhubných

nádorov väčších nervov;
– Neurorafia rôzneho typu.

j. Chirurgia ústnej dutiny
– Menšie zákroky na jazyku, slinných žľazách, a v

ústnej dutine.
k. Onkologické zákroky

– Vpravenie látok – nosičov žiarenia do tkanív, ciev,
alebo telových dutín.

2. Stredné chirurgické zákroky
a. Zákroky na centrálnej a periférnej nervovej

sústave
– Ožarovanie častí mozgu, resp. vpravenie látok –

nosičov žiarenia;
– Otvorenie lebečných kostí a mozgových membrán

s terapeutickým účelom;
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– Odsatie závadných tekutín, alebo ich trvalé
odvedenie vývodom;

– Plastika lebečných kostí a mozgových membrán;
– Odstránenie nádorov lebečných kostí a

mozgových membrán;
– Punkcia miechy;
– Zákroky na tvrdých, resp. mäkkých membránach

miechy;
– Operácia ganglií trojklaného nervu;
– Rôzne formy neurorafie, premiestňovanie nervov;
– Oslobodenie nervov spod vonkajšieho tlaku;
– Likvidácia nervového rozvetvenia alebo herniácie.

b. Zákroky na žľazách s vnútorným vylučovaním
– Čiastočné odstránenie štítnej žľazy, prištítnych

teliesok a nadobličiek.
c. Očná chirurgia

– Zákroky na slzných kanálikoch;
– Zákroky na očných viečkach (výnimka: odstránenie

menších útvarov);
– Zákroky na očných svaloch;
– Zákroky na sliznici (výnimka: odstránenie menších

útvarov);
– Zákroky na očnom bielku (výnimka: odstránenie

menších útvarov);
– Zákroky na šošovke;
– Zákroky na sklovci.

d. Chirurgia ORL
– Vytvorenie ušného boltca;
– Odstránenie zvukovodu spolu s ušným boltcom,

resp. ich rekonštrukcia;
– Uvoľnenie, odstránenie kladivka;
– Plastika bubienku;
– Odstránenie chorobných tkanív bradavkového

výbežku spánkovej kosti;
– Otvorenie stredného a vnútorného ucha;
– Radikálne zákroky na likvidáciu chronického

zápalu stredného ucha;
– Zákrok na vestibulárnom systéme;
– Čiastočné, alebo úplné odstránenie, korekcia nosa;
– Zákroky pri upchaní nosových ciest;
– Trvalé odkrytie prínosných dutín, resp. ich

čiastočná alebo úplná sanácia;
– Plastické a rozširovacie zákroky na hltane;
– Prierez dýchacích ciest, resp. jeho zatvorenie;
– Zákroky na rozšírenie hlasivkovej dutiny;
– Vonkajšie zásahy do hrtana, zákroky na hrtane;
– Rozšírenie, fixovanie priedušnice.

e. Chirurgia hrudníka
– Odstránenie hrotov pľúc;
– Resekcia a zašitie pľúc;
– Vyprázdnenie a zatvorenie pľúcnej dutiny;
– Prerezanie frenického nervu;
– Vzájomné izolovanie pľúc, odstránenie zrastov;
– Otvorenie hrudníka;
– Odstránenie chorobného obsahu hrudnej dutiny;
– Otvorenie mediastenia, endoskopia;
– Čiastočné odstránenie hrudnej steny;

– Otvorenie hrudnej steny;
– Čiastočné odstránenie pohrudnice;
– Rekonštrukcia pohrudnice;
– Zákroky na bránici (výnimka: rekonštrukcia).

f. Srdcovocievne chirurgické zákroky
– Katetrizácia srdca;
– Otvorenie osrdcovníka, odstránenie tekutiny;
– Implantácia, výmena kardiostimulátora;
– Likvidácia chorobných spojov medzi rozvetveniami

koronárnej tepny;
– Otvorená masáž srdca;
– Diagnostické a terapeutické zásahy na veľkých

centrálnych cievach (angiografia, liekové,
diagnostické a chirurgické zákroky bez otvorenia
tepny);

– Odstránenie krvných zrazenín z tepien končatín;
– Odstránenie lokálneho kôrnatenia na stredných a

veľkých cievach;
– Vyrezanie, resp. rekonštrukcia chorobných úsekov

tepien končatín;
– Komplexné zákroky na rozšírených kŕčových žilách

dolných končatín;
– Zákroky na obídenie nepriechodných častí

kŕčových žíl končatín;
– Chirurgické zatvorenie stredných alebo veľkých

ciev;
– Šitie a záplatové plastiky ciev;
– Odvedenie ascites zo systému kŕčových žíl

prostredníctvom umelého prepojenia;
– Zákroky na lymfatických cievach.

g. Zákroky v oblasti všeobecnej chirurgie
– Invazívna zobrazovacia diagnostika;
– Chirurgické odobratie vzoriek – biopsia tkanív z

jednotlivých častí tela;
– Operácie sleziny (výnimka: odstránenie);
– Otvorenie hltanu v krčnej časti a prvkov tráviaceho

systému;
– Rozšírenie, preklenutie zúženia hltana;
– Szklerotizácia rozšírených kŕčových žíl hltana;
– Zašitie otvorených častí žalúdka a črevného

systému (výnimka: slepé črevo);21
– Vytvorenie dočasného, alebo permanentného

vývodu hltanu a sústavy žalúdka a čriev;
– Chirurgické vyrezanie menších chorobných zmien

z hltanu a sústavy žalúdka a čriev;
– Prerezanie hlavného kmeňa blúdivého nervu v

oblasti hrudníka alebo brucha;
– Bypass tenkého čreva;
– Odstránenie invaginácií a kolík črevného traktu;
– Uvoľnenie zrastov v brušnej dutine;
– Zákroky pri zápale slepého čreva;
– Otvorenie pečene, hľuze pečene;
– Zákroky na žlčníku;
– Otvorenie spoločného žlčovodu;
– Endoskopia na žlčovodoch a pankreatických

kanálikoch s terapeutickým, alebo diagnostickým
účelom;
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– Zviazanie pankreatickej cysty s brušnou stenou,
resp. systémom žalúdka a čriev;

– Operácie pruhov brušnej steny, brušnej dutiny,
mäkkých tkanív a stehenného pruhu;

– Otvorenie brušnej steny (s diagnostickým, alebo
terapeutickým účelom);

– Fixovanie orgánov v brušnej dutine;
– Resekcia pobrušnice, veľkej predstrery.

h. Urologické zákroky
– Rez na obličkách, v obličkovej panvičke a

močovodoch, otvorenie vývodu alebo chorobných
útvarov;

– Fixovanie ľadviny, perkutanová zobrazovacia
diagnostika obličiek, odstránenie kameňa a ďalšie
zákroky;

– Odstránenie častí močovodov, rekonštrukcia
odstránených častí močovodu;

– Spriechodnenie močovodu;
– Zatvorenie fistule močového mechúra;
– Operácie močového mechúra cez močovody;
– Šitie močového mechúra;
– Otvorenie, močových ciest, ich amputácia a

opätovné spojenie;
– Plastiky močových ciest, rekonštrukcia;
– Zákroky na zúženiach močových ciest;
– Operácie prostaty cez močovody;
– Operácie vodného pruhu semenníkov, pruhu

semenníkových žíl, (operácie hydrocele, varicocele);
– Iné zákroky na semenníkoch, nadsemenníkoch;
– Operácie semenovodu;
– Operácie penisu (výnimka: plastika).

i. Gynekologické operácie
– Operácie vaječníkov;
– Operácie vajcovodov (výnimka: plastiky);
– Otvorenie, fixovanie maternice, odstránenie

nezhubných nádorov;
– Jednoduché odstránenie maternice;
– Plastiky pošvy;
– Likvidácia fistule pošvy;
– Fixovanie pahýľov pošvy;
– Odstránenie vulvy;
– Plastika vulvy a perinea.

j. Zákroky v oblasti traumatológie a ortopedickej
chirurgie
– Chirurgické spájanie zlomenín;
– Čiastočné odstránenie, resp. plastika lebečných

kostí;
– Odstránenie krčného rebra;
– Odstránenie I. rebra;
– Odstránenie odumretej časti kosti;
– Osteotómie;
– Endoskopia kĺbov s diagnostickým, alebo

terapeutickým účelom;
– Odstránenie kĺbovej blany;
– Neradikálne odstránenie kostných nádorov (s

výnimkou malých kĺbov);
– Odstránenie kostných výrastkov;

– Úplné odstránenie menších kostí;
– Predĺženie a korekcia končatiny;
– Skracovanie končatiny;
– Rôzne typy fixovania chrbtice;
– Odstránenie protézy (výnimka: koleno, bedrový

kĺb, lakeť);
– Plastiky kĺbov (výnimka: koleno, bedrový kĺb,

rameno, lakeť);
– Skracovanie kostí;
– Plastiky šliach;
– Operácia Dupuytrenovej kontraktúry;
– Chirurgická rekonštrukcia šliach;
– Operácia Bakerovej cysty;
– Likvidácia zvápenatených mäkkých častí a

nádorov;
– Odstránenie, uvoľnenie a presadenie svalu;
– Plastika, transplantácia aponeuróz;
– Amputácie, opakované amputácie nôh, druhotné

uzatvorenie pahýľa, korekcia pahýľa.
k. Plastická a korekčná chirurgia, ktorá súži na

nápravu následkov ochorení
– Plastické zákroky na prsníkoch;
– Plastické zákroky na koži;
– Plastiky lalokov.

3. Veľké chirurgické zákroky
a. Zákroky na centrálnej a periférnej nervovej

sústave
– Odstránenie krvných výronov, hnisavých ložísk,

nádorov a cýst z mozgu;
– Prerezanie spojenia medzi jednotlivými časťami

mozgu;
– Vyrezanie menších plôch v mozgu;
– Odstránenie mozgových abscesov;
– Odstránenie jednej pologule;
– Trvalé odvedenie nadmernej chorobnej produkcie

mozgového moku;
– Odstránenie zvýšeného tlaku na miechu

otvorením miechy;
– Ošetrenie cysty na chrbticovej mieche;
– Odstránenie nádorov miechy;
– Odvedenie nadmernej chorobnej produkcie

miešneho moku;
– Operácie povrazcov ganglií sympatickej nervovej

sústavy pozdĺž chrbtice v krčnej, resp. chrbtovej
časti.

b. Zákroky na žľazách s vnútorným vylučovaním
– Úplné odstránenie štítnej žľazy, prištítnych teliesok

a nadobličiek;
– Odstránenie hypofýzy, alebo jej nádorov;
– Odstránenie, alebo transplantácia detskej žľazy;
– Transplantácia žľazy s vnútorným vylučovaním v

rámci jedného organizmu.
c. Očná chirurgia

– Operácie odlupovania sietnice;
– Odstránenie očnej gule, vyčistenie očnej jamky;
– Plastika očnej jamky, alebo opätovné vytvorenie.
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d. Chirurgia ORL
– Implantácia slimáka;
– Otvorenie vnútorného zvukovodu zo strany

lebečnej dutiny;
– Odstránenie častí stredného a vnútorného ucha

pri chorobných zmenách, alebo likvidácia
chorobných zmien;

– Radikálny zákrok pri nádoroch krčných mandlí;
– Likvidácia príušnice s uchovaním tvárových nervov;
– Rozšírené, resp. úplné odstránenie hrtanu.

e. Chirurgické zákroky na hrudníku
– Otvorenie dýchacích ciest s diagnostickým účelom;
– Odstránenie častí dýchacích ciest, ich opätovné

spojenie, rekonštrukcia;
– Umelé vytvorenie hrtanu;
– Fixovanie priedušiek, odstránenie ich častí,

rekonštrukcia;
– Odstránenie pľúcneho laloka, lalokov;
– Odstránenie polovice pľúc;
– Plastika hrudníka;
– Zatvorenie fistule priedušiek;
– Operácia pruhu bránice.

f. Srdcovocievne chirurgické zákroky
– Operácie srdcových chlopní;
– Transplantácia umelej chlopne;
– Operácie aorty;
– Operácie na priehradkách medzi srdcovými

komorami;
– Operácie na hlavnej pľúcnej tepne;
– Odstránenie krvnej zrazeniny zo srdcovej komory;
– Odstránenie krvnej zrazeniny z koronárnych ciev;
– Bypass koronárnych ciev;
– Rozšírenie zúženia koronárnych ciev;
– Otvorenie koronárnej cievy;
– Čiastočné, alebo úplné odstránenie osrdcovníka;
– Odstránenie nádoru zo srdca;
– Odstránenie vydutej časti srdcového svalu

(aneuryzmy);
– Transplantácia srdca;
– Odstránenie krvnej zrazeniny z centrálnych

krčných, brušných tepien a tepien trupu;
– Plastika centrálnych krčných, brušných tepien a

tepien trupu;
– Bypass veľkých ciev;
– Spojenia portokaválnych ciev;
– Fixovanie, klipovanie vydutých tepien mozgu;
– Plastiky zúžených ciev bez otvorenia cievy.

g. Zákroky v oblasti všeobecnej chirurgie
– Transplantácia kostnej drene;
– Odstránenie sleziny;
– Otvorenie, resp. zašitie hrudného a brušného

úseku pažeráku;
– Ošetrenie prietrže pažeráku (diverticulum);
– Čiastočné, alebo úplné odstránenie pažeráka,

postupná rekonštrukcia;
– Úplné odstránenie pažeráka s čiastočným

odstránením žalúdka;

– Plastické operácie prechodu medzi pažerákom a
žalúdkom;

– Fixácia žíl pažeráku;
– Resekcia žalúdka (úplná, alebo čiastočná);
– Prerezanie rozvetvení blúdivého nervu;
– Resekcia tenkého a hrubého čreva;
– Zatvorenie vývodov na pažeráku a črevnom trakte;
– Úplné, alebo čiastočné odstránenie hrubého

čreva;
– Rekonštrukcia svalov uzatvárajúcich hrubé črevo;
– Odstránenie časti pečene;
– Transplantácia pečene;
– Šitie, rekonštrukcia pečene;
– Spojenia medzi pečeňou a črevným systémom;
– Jazvy spoločného vývodu pankreasu a žlčníka;
– Implantácia Kehrovej trubice do spoločného

žlčového a pečeňového vývodu;
– Rekonštrukcia spoločného žlčového a pečeňového

vývodu;
– Plastika zvierača Oddi;
– Odstránenie papily dvanástnika;
– Operácie pankreasu;
– Rekonštrukcie pri pruhu bránice;
– Radikálne operácie prsníkov.

h. Urologické zákroky
– Odstránenie časti obličky;
– Jedno – a obojstranné odstránenie obličky;
– Transplantácia obličky;
– Oddelenie zrastov obličiek;
– Vytvorenie spojenia medzi močovodom a črevným

traktom;
– Implantácia, plastika močovodov;
– Implantácia, plastika močového mechúra;
– Zatvorenie fistule močového mechúra;
– Operácie prostaty cez močový mechúr;
– Plastika penisu.

i. Gynekologické operácie
– Plastiky vajcovodov;
– Radikálne odstránenie maternice;
– Rekonštrukcia pošvy.

j. Zákroky v oblasti traumatológie a ortopedickej
chirurgie
– Odstránenie hornej čeľuste;
– Odstránenie rebra spolu s chrtovou časťou

paravertebrálnych ganglií;
– Radikálne operácie kostných nádorov;
– Implantácia protézy kolena, bedrového a

ramenného kĺbu a lakťa;
– Odstránenie a výmena protézy bedrového kĺbu;
– Operácie pri vykĺbení bedrového kĺbu;
– Rekonštrukcia, vytvorenie palca;
– Amputácia dolnej končatiny proximálne od

priehlavku (od členku);
– Amputácia hornej končatiny proximálne od

zápästia;
– Opakovaná amputácia.
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OCEŇOVACIA TABUĽKA PRE ZLOMENINY A POPÁLENINY

Zlomeniny panvového pletenca (bez kostrče)

1 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 100 %

2 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 50 %

3 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 30 %

4 Jednoduché neotvorené zlomeniny 20 %

Zlomeniny stehennej alebo pätovej kosti

5 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 50 %

6 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 40 %

7 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 30 %

8 Jednoduché neotvorené zlomeniny 18 %

Zlomeniny píšťaly, ramennej, vretennej alebo zápästnej kosti

9 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 40 %

10 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 30 %

11 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 20 %

12 Jednoduché neotvorené zlomeniny 15 %

Zlomeniny hornej alebo dolnej čeľuste, vnútorného členka, vonkajšieho členka
a lakťovej kosti

13 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 30 %

14 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 20 %

15 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 16 %

16 Jednoduché neotvorené zlomeniny 10 %

Zlomeniny lopatky, kľúčnej kosti, jabĺčka, hrudnej kosti, záprstnej kosti, priehlavku alebo
predpriehlavkovej kosti

17 Otvorené zlomeniny 20 %

18 Neotvorené zlomeniny 13 %

Zlomeniny chrbtice (stavce okrem kostrče)

19 Všetky kompresívne zlomeniny tela stavca 20 %

20 Zlomeniny tŕňového, priečneho alebo kĺbového výbežku 7 %

Zlomeniny čelovej, spánkovej, temennej alebo záhlavovej kosti

21 S vpáčením úlomkov 30 %

22 Bez vpáčenia úlomkov 10 %

23 Zlomeniny spodiny lebečnej 50 %

Zlomeniny jedného alebo viacerých rebier, lícnej kosti, kostrče alebo ihlice (okrem členka)

24 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna otvorená a jedna úplná) 16 %

25 Všetky ostatné otvorené zlomeniny 12 %

26 Viacnásobné zlomeniny (aspoň jedna úplná) 8 %

27 Jednoduché neotvorené zlomeniny 5 %

Zlomeniny prstu ruky alebo nohy, zubu

28 Otvorené zlomeniny 5 %

29 Neotvorené zlomeniny 3 %

30 Zlomeniny živého zubu 3 %

Popáleniny

31 Popáleniny kože 3.stupňa pokrývajúce 20% a viac telesného povrchu 100 %


