
Popis
Percento z poistnej sumy

Dominantná Nedominantná
Skupina 1 - Trvalé následky horných končatín (telesné poškodenie)

1 Anatomická strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi ramenným kĺbom  
a lakťovým kĺbom s pahýľom nevhodným na protézovanie 65% 55%

2 Anatomická strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi ramenným kĺbom  
a lakťovým kĺbom s pahýľom vhodným na protézovanie 55% 45%

3 Anatomická strata oboch horných končatín v ramennom kĺbe alebo medzi ramenným 
kĺbom a lakťovým kĺbom 200% za obe horné končatiny 

4 Úplné stuhnutie ramenného kĺbu 35% 30%
5 Obmedzenie pasívnej hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa 10,5 % – 18 % 8,5 % – 15 %
6 Obmedzenie pasívnej hybnosti ramenného kĺbu stredného stupňa 5,5 % – 10 % 4,5 % – 8 %
7 Obmedzenie pasívnej hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa až 5 % až 4 %
8 Habituálne vykĺbenie ramena 15% 12%
9 Endoprotéza ramennej hlavice 3% 2%
10 Nenapraviteľné vykĺbenie sternoklavikulárneho a/alebo akromioklavikulárneho kĺbu 6% 5%
11 Pakĺb ramennej kosti 40% 30%
12 Úplné stuhnutie lakťového kĺbu 25% 20%
13 Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa 12,5 % – 18 % 10,5 % – 15 %
14 Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu stredného stupňa 8,5 % – 12 % 5,5 % – 10 %
15 Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa až 8 % až 5 %
16 Viklavý lakťový kĺb 17% 15%
17 Anatomická strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe 55% 45%
18 Pakĺb oboch kostí predlaktia 40% 30%
19 Pakĺb vretennej kosti 30% 25%
20 Pakĺb lakťovej kosti 20% 15%
21 Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – úplná stuhnutosť 20% 16%

22 Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – obmedzená supinácia a pronácia predlaktia 
ťažkého stupňa 15% 12%

23 Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – obmedzená supinácia a pronácia predlaktia 
stredného stupňa 12% 9%

24 Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – obmedzená supinácia a pronácia predlaktia 
ľahkého stupňa 10% 7%

25 Anatomická strata ruky v zápästí 50% 40%
26 Anatomická strata všetkých prstov ruky (vrátane záprstných kostí) 48% 38%
27 Anatomická strata všetkých prstov ruky s výnimkou palca 45% 35%
28 Úplné stuhnutie zápästia 25% 20%
29 Obmedzenie hybnosti zápästia ťažkého stupňa 10,5 % – 18 % 8,5 % – 15 %
30 Obmedzenie hybnosti zápästia stredného stupňa 5,5 % – 10 % 3,5 % – 8 %
31 Obmedzenie hybnosti zápästia ľahkého stupňa až 5 % až 3 %
32 Pakĺb člnkovej kosti 15% 12%
33 Anatomická strata palca ruky vrátane záprstnej kosti 27% 21%
34 Anatomická strata oboch článkov palca na ruke 20% 16%
35 Anatomická strata koncového článku palca na ruke 12% 7%
36 Úplné stuhnutie všetkých kĺbov palca na ruke 20% 16%
37 Úplné stuhnutie karpo-metakarpálneho kĺbu palca na ruke 9% 8%
38 Úplné stuhnutie základného kĺbu palca na ruke 9% 7,5%
39 Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca na ruke 8% 7%
40 Obmedzenie hybnosti karpo-metakarpálneho kĺbu palca na ruke 6% 5%
41 Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca na ruke 4% 3%
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42 Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu palca na ruke 3% 2%
43 Anatomická strata ukazováka 15% 12%
44 Anatomická strata dvoch článkov ukazováka 8% 6%
45 Anatomická strata koncového článku ukazováka 5% 4%
46 Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka 12% 10%
47 Úplné stuhnutie základného kĺbu ukazováka 7% 6%
48 Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu ukazováka 5% 4%
49 Úplné stuhnutie posledného kĺbu ukazováka 1,5% 1%
50 Obmedzenie hybnosti základného článku ukazováka 3% 2%
51 Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu ukazováka 2% 1%
52 Obmedzenie hybnosti posledného kĺbu ukazováka 1% 0,5%
53 Anatomická strata všetkých troch článkov III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 7% 5%
54 Anatomická strata dvoch článkov III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 4% 3%
55 Anatomická strata jedného článku III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 3% 2%
56 Úplné stuhnutie III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 5% 4%
57 Úplné stuhnutie základného kĺbu III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 3% 2,5%
58 Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 2% 1,5%
59 Úplné stuhnutie posledného kĺbu III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 1% 0,5%
60 Obmedzenie hybnosti v niektorom kĺbe III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst 1% 0,5%

61 Trvalé poúrazové obmedzenie krvného obehu alebo lymfatického systému hornej 
končatiny až 5 % až 4 %

62 Poúrazová atrofia svalstva hornej končatiny 2% 1%
63 Úplné ochrnutie celého nervového pletenca ramena (plexus brachialis) 70% 50%
64 Úplné ochrnutie nervus axillaris 30% 25%
65 Úplné ochrnutie nervus radialis 35% 27%
66 Úplné  ochrnutie  nervus musculocutaneus 30% 20%
67 Úplné ochrnutie nervus ulnaris 30% 25%
68 Úplné ochrnutie nervus medianus 30% 25%

69

Plošné jazvy po popáleninách na horných končatinách:
– pokrývajúce do 1 % telesného povrchu 
– pokrývajúce viac ako 1 % do 4 % telesného povrchu
– pokrývajúce viac ako 4 % do 9 % telesného povrchu
– pokrývajúce viac ako 9 % do 18 % telesného povrchu
– pokrývajúce viac ako 18 % telesného povrchu
V prípade jazvy je možné posúdenie trvalého následku po úraze až keď je zdravotný stav 
z lekárskeho hľadiska ustálený a stabilizovaný.
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Skupia 2 - Poranenia horných končatín (telesné poškodenie)
70 Zlomenina kľúčnej kosti, vnútrokĺbová 15%
71 Zlomenina kľúčnej kosti, s posunutím úlomkov a/alebo trieštívá a/alebo otvorená 10%
72 Zlomenina kľúčnej kosti 4%
73 Zlomenina lopatky s posunutím úlomkov a alebo trieštivá a/alebo otvorená 10%
74 Zlomenina lopatky 5%
75 Zlomenina horného konca ramennej kosti vnútrokĺbová 23%

76 Zlomenina horného konca ramennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo 
otvorená 16%

77 Zlomenina horného konca ramennej kosti 5%

78 Zlomenina strednej časti ramennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo 
otvorená 17 %

79 Zlomenina strednej časti ramennej kosti 5 %
80 Zlomenina dolného konca ramennej kosti, vnútrokĺbová 23 %

81 Zlomenina dolného konca ramennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo 
otvorená 16 %

82 Zlomenina dolného konca ramennej kosti 8 %
83 Zlomenina horného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti, vnútrokĺbová 15 %

84 Zlomenina horného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo 
trieštivá a/alebo otvorená 11 %

85 Zlomenina horného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti 5 %

86 Zlomenina strednej časti lakťovej a/alebo vretennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo 
trieštivá a/alebo otvorená 10 %

87 Zlomenina strednej časti lakťovej a/alebo vretennej kosti 5 %
88 Zlomenina dolného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti, vnútrokĺbová 15 %

89 Zlomenina dolného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo 
trieštivá a/alebo otvorená 11 %

90 Zlomenina dolného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti 5 %



91 Zlomenina člnkovitej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená 8 %
92 Zlomenina člnkovitej kosti 5 %
93 Zlomenina inej zápästnej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená 5 % za každú
94 Zlomenina inej zápästnej kosti 1,5 % za každú
95 Zlomenina 1. záprstnej kosti, vnútrokĺbová 11 %
96 Zlomenina 1. záprstnej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená 8 %
97 Zlomenina 1. záprstnej kosti 3 %
98 Zlomenina 2. – 5. záprstnej kosti, vnútrokĺbová 3 % za každú
99 Zlomenina 2. – 5. záprstnej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená 2 % za každú
100 Zlomenina 2. – 5. záprstnej kosti 1 % za každú
101 Zlomenina palca, vnútrokĺbová 8 %
102 Zlomenina palca s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená 6 %
103 Zlomenina palca 4 %
104 Zlomenina 2. – 5. prsta, vnútrokĺbová 3 % za každý
105 Zlomenina 2. – 5. prsta s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená 2 % za každý
106 Zlomenina 2. – 5. prsta 1 % za každý
107 Vykĺbenie lakťovej a/alebo vretennej kosti 10 %
108 Vykĺbenie ramenného kĺbu 7 %
109 Vykĺbenie kľúčnej kosti 5 %
110 Vykĺbenie zápästia 4 %
111 Vykĺbenie jedného kĺbu na prste 2 % za každý

112 Úplné prerušenie svalu a/alebo šľachy a/alebo väzu na úrovni predlaktia,  
zápästia a/alebo ruky 4 %

113 Úplné prerušenie svalu a/alebo šľachy a/alebo väzu na úrovni ramena 3 %

114 Rana prenikajúca do podkožía; distorzia; strata celej nechtovej platničky; pomliaždenie 
svalu, šľachy, cievy a/alebo nervu 0,5 % - 4 %

Skupina 3 - Choroby horných končatín

115 Syndróm karpálneho tunela (syndróm zúženia, útlak stredného nervu) vyžadujúci 
chirurgickú liečbu 25%

116 Tenisový lakeť (radiálna/laterálna epikondilitída, zápal vonkajšieho hrbolu ramennej kosti) 
vyžadujúci chirurgickú liečbu 25%

117 Zápal žíl v oblasti horných končatín (flebotrombóza, tromboflebitída) 25%
118 Akútna zástava krvného riečiska v tepnovej časti v oblasti horných končatín 25%
119 Reumatoidná artritída malých kĺbov rúk 25%


