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POISTNÁ ZMLUV A  
 

HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE – 115 – dlhodobé  
s hlásením - ČNL 

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika 
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B 
číslo účtu: IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

 (ďalej len „poisťovateľ“) 

a 

 Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, 010 01 Žilina 
IČO 36145190  

zapísaná v Štatistickom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky 
e-mail: pgu@vuczilina.sk 

číslo účtu: IBAN SK24 8180 0000 0070 0048 1889. BIC: SPSRSKBA 

 (ďalej len „poistník“) 
 

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien, 
doplnení a úprav túto zmluvu o poistení úrazu. 
 

Článok 1 
Predmet a rozsah poistenia 

1. Predmetom poistenia je úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačných prác (ďalej aj „akcie“) 
organizovanej poistníkom na území Slovenskej republiky v nasledujúcom rozsahu: 

a) pre prípad smrti následkom úrazu, 
b) pre prípad trvalých následkov úrazu, 
c) čas nevyhnutného liečenia úrazu. 

2. Poistenie sa uzaviera v rozsahu ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre úrazové 
poistenie (ďalej aj „VPP ÚP“). 
 

Článok 2 
Definícia úrazu 

Za úraz sa pre účely tohto poistenia považuje udalosť definovaná v čl. 5 VPP ÚP. 

 

Článok 3 
Poistené osoby 

Poistenými osobami sú osoby, ktoré sa na základe písomnej dohody s poistníkom zúčastnia aktivačnej 
práce, ktorí sú: 

a) uvedení v prílohe č. 1 s názvom Zoznam poistených osôb, 
b) nahlásení poisťovateľovi ako poistené osoby v priebehu platnosti tejto zmluvy (článok 7 

bod 2 tejto zmluvy), za podmienky že tieto osoby boli nahlásené v lehote podľa článku 7 
bod 2 tejto zmluvy, 

(ďalej len „poistené osoby“),s výnimkou nepoistiteľných osôb podľa VPP ÚP. 

 

Článok 4 
Poistná doba 

1. Poistná zmluva sa uzaviera na dobu určitú s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.12.2019.  
2. Poistenie pre každú poistenú osobu začína okamihom nástupu na akciu, (zápisom príchodu do 

evidencie účastníkov), najskôr však dňom účinnosti tejto zmluvy, t.j. 1.1.2019 a končí okamihom 
ukončenia akcie, (zápis odchodu do evidencie účastníkov). 

3. Poistné obdobie je 1 mesiac. 
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Článok 5 
Poistná suma 

Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie vo výške podľa 
nasledujúcich ustanovení: 

a) v prípade smrti v dôsledku úrazu poistenej osoby sumu 5.000,00 EUR, 
b) v prípade, ak úraz zanechá poistenej osobe trvalé následky, sumu zodpovedajúcu 

rozsahu trvalých následkov, stanovenú v súlade s ustanoveniami čl. 16 VPP ÚP, najviac 
sumu 3.000,00 EUR, 

c) v prípade času nevyhnutného liečenia úrazu, v súlade s ustanoveniami čl. 8 tejto zmluvy, 
najviac sumu 1.000,00 EUR. 

Článok 6 
Poistné 

1. Poistné spolu za všetky riziká pre jednu poistenú osobu na 1 mesiac je 2,50 EUR. Poistné je bežné. 
Poistné zahŕňa daň z poistenia vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani 
z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platného od 1.1.2019.  

2. Poistné za každú uskutočnenú akciu je vo výške násobku počtu mesiacov, počtu poistených osôb a 
výšky mesačného poistného za jednu poistenú osobu (podľa bodu 1 tohto článku). 

3. Poistné za každú akciu zvlášť poukáže poistník 2 dni pred uskutočnením akcie na účet poisťovateľa 
č. účtu IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX, 6600547090/1111 UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol je číslo poistnej zmluvy, konštantný 
symbol 3558. 

4. Pokiaľ bude poistník v omeškaní s platením poistného, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania 
(§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka). 

Článok 7 
Povinnosti poistníka 

1. Poistník je povinný oboznámiť poistené osoby so Všeobecnými poistnými podmienkami pre 
úrazové poistenie a touto zmluvou.  

2. Poistník je povinný predložiť poisťovateľovi menné zoznamy poistených osôb minimálne 2 dni pred 
uskutočnením akcie, a to pre každú akciu osobitne. V Zozname poistených osôb musí byť uvedené 
meno a priezvisko poistenej osoby, jej rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa jej bydliska, 
počet dní trvania akcie s uvedenou hodinou začiatku a konca akcie a vypočítané poistné. Pre 
nahlasovanie poistených osôb použije poistník tlačivo podľa prílohy č. 1. 
 

Článok 8  
Poistné plnenie za čas nevyhnutného liečenia úrazu 

1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie času nevyhnutného liečenia, poisťovateľ vyplatí 
poistenému poistné plnenie, ak dôjde k úrazu poisteného a priemerný čas nevyhnutného liečenia je 
dlhší ako dva týždne (minimálne 15 dní). Priemerný čas nevyhnutného liečenia úrazu je čas, ktorý je 
podľa poznatkov lekárskej vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného 
poškodenia spôsobeného úrazom.  

2. Poisťovateľ stanoví výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia percentuálne z dojednanej poistnej 
sumy. Percentuálna výška poistného plnenia sa pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú 
diagnózu) určí podľa Oceňovacích tabuliek pre čas nevyhnutného liečenia (ďalej aj „oceňovacie 
tabuľky pre ČNL“), ktoré tvoria Prílohu č. 2 k tejto poistnej zmluve a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.  

3. V oceňovacích tabuľkách pre ČNL sú uvedené jednotlivé druhy telesných poškodení spôsobených 
úrazom a percentuálna výška ich ohodnotenia, ktorá zodpovedá priemernému času nevyhnutného 
liečenia úrazu vrátane nevyhnutnej rehabilitácie.  

4. Maximálna percentuálna výška poistného plnenia za čas nevyhnutného liečenia úrazu je 100% 
dojednanej poistnej sumy.  

5. Ak telesné poškodenie, spôsobené úrazom, nie je uvedené v oceňovacích tabuľkách pre ČNL, 
výška plnenia sa určí podľa priemerného času nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a 
rozsahu tohto telesného poškodenia. Aj v tomto prípade je poisťovateľ povinný plniť iba vtedy, ak je 
tento čas dlhší ako dva týždne (minimálne 15 dní).  

6. Ak bolo poistenému spôsobené jedným úrazom niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, plní 
poisťovateľ za čas nevyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je ohodnotené najvyšším 
percentom. 

7. V oceňovacích tabuľkách pre ČNL môže byť uvedená ďalšia podmienka pre poskytnutie poistného 
plnenia (napr. overenie diagnózy určeným pracoviskom, povinná fixácia a repozícia, odborné príp. 
rtg. potvrdenie, povinná hodspitalizácia, obmedzenia habituálnej luxácie). 
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8. Za infrakcie, fisúry, abrupcie, odlomenie hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, 
za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) poisťovateľ vyplatí poistné plnenie vo 
výške 50% poistného plnenia za úplnú zlomeninu. Fisúry lebečných kostí sa považujú za úplné 
zlomeniny. 

9. Za pomliaždenie končatiny alebo časti tela poisťovateľ vyplatí poistné plnenie iba ak bolo liečené 
pevnou fixáciou. 

10. Za podvrtnutie končatiny poisťovateľ vyplatí poistné plnenie iba ak bolo spojené s krvným výronom 
a liečené pevnou fixáciou. 

11. Poisťovateľ nie je povinný plniť za čas nevyhnutného liečenia, ak poistený zomrie do jedného 
mesiaca odo dňa úrazu.  

12. Ak dôjde v čase liečenia úrazu k ďalšiemu úrazu poisteného, poisťovateľ plní za priemerný čas 
nevyhnutného liečenia nového úrazu nezávisle od plnenia za predchádzajúci úraz.  

13. V prípadoch uvedených v oceňovacích tabuľkách pre ČNL, môže poisťovateľ zvýšiť poistné plnenie 
až o polovicu. 

14. Pokiaľ sa po skončení liečenia úrazu prejavia ďalšie následky toho istého úrazu vyžadujúce si 
dodatočné nevyhnutné liečenie, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť za toto dodatočné nevyhnutné 
liečenie poistné plnenie. 

 
Článok 9 

Hlásenie a vybavovanie poistných udalostí 
1. Poistník oznámi poistnú udalosť poisťovateľovi na tlačive pre likvidáciu poistnej udalosti, na ktorom 

potvrdí, že osoba ktorá utrpela úraz, bola v čase keď došlo k úrazu, poistenou osobou. 
2. Tlačivo „Oznámenie o úraze“ zašle poistník na adresu: 

Union poisťovňa, a.s., Likvidácia poistných udalostí, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
3. Poisťovateľ zlikviduje poistnú udalosť v súlade s ustanoveniami VPP ÚP a ustanoveniami tejto 

poistnej zmluvy a vyplatí poistné plnenie podľa čl. 16 a 18 VPP ÚP poistenej osobe (§ 816 
Občianskeho zákonníka) a poistné plnenie podľa čl. 17 VPP ÚP oprávneným osobám (§ 817 
Občianskeho zákonníka). 

Článok 10 
Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu 

1. Prevádzkovateľom je Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 31322051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, 
vl.č. 383/B (ďalej len „poisťovateľ“). Sprostredkovateľom je osoba uvedená v poistnej zmluve ako 
sprostredkovateľ. 

2. Zodpovednou osobou poisťovateľa je riaditeľ úseku právneho a compliance, adresa na 
doručovanie písomností je totožná s adresou sídla poisťovateľa, elektronická adresa je: 
dataprotection@union.sk.  

3. Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej a 
zaisťovacej činnosti podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“). Poskytnutie 
osobných údajov, pri ktorých nie je vyznačená ich nepovinnosť, je potrebné pre uzavretie poistnej 
zmluvy a v prípade ich neposkytnutia nie je možné poistnú zmluvu uzavrieť. Právnym základom 
spracúvania sú aj iné právne predpisy, napr. zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
pričom v zmysle uvedeného zákona je prevádzkovateľ povinný spracúvať osobné údaje  v 
rozsahu podľa uvedeného zákona na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z 
trestnej činnosti a financovania terorizmu. 

4. Dotknutými osobami sú najmä: poistený, poistník, osoba oprávnená na prijatie poistného plnenia 
v prípade smrti poistenej osoby, poškodený. 

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu podľa § 78 
zákona o poisťovníctve: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum 
narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové 
číslo a adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti. V prípade, ak sa 
spracúvajú ďalšie osobné údaje napríklad údaje týkajúce sa zdravia, tieto sú spracúvané v 
rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy a na zistenie rozsahu 
povinnosti poskytnúť poistné plnenie. 
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6. Príjemcovia osobných údajov 
Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä: 

- spoločnostiam, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s korešpondenciou medzi poisťovateľom 
a dotknutými osobami: Direct Marketing a.s., IČO: 31377793, Tatra Billing, s.r.o., IČO: 
35810572, Itella Information s.r.o, IČO: 44352557, Zelená pošta s.r.o., IČO: 49529233 

- spoločnostiam zabezpečujúcim služby v oblasti informačných technológií, 

- spoločnostiam, ktoré konajú za a v prospech poisťovateľa v súvislosti s uplatňovaním práv vo 
vzťahu k poistníkovi vyplývajúcich z poistnej zmluvy, 

- spoločnosti, ktorá zabezpečuje digitalizáciu dokumentov poisťovateľa: NUPSESO, a.s., IČO: 
36525791, 

- spoločnosti vykonávajúcej činnosť archívneho strediska a správy registratúry: IRON 

MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36232734, 

- spoločnosti, ktorá vyhodnocuje prieskum spokojnosti so službami poisťovateľa: Metrixlab 

Nederland B.V. Rotterdam, Holandsko, IČO: 59608838, 

- externému audítorovi poisťovateľa: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 

35739347 

- zaisťovacím spoločnostiam. 
 
 
V priebehu trvania poistnej zmluvy môže dôjsť k zmene spoločností uvedených vyššie, pričom 
aktuálny zoznam týchto spoločností a oznámenie o zmenách sú uvedené na webovom sídle 
www.union.sk, časť „Ochrana osobných údajov“. 
 
 

7. Doba uchovávania osobných údajov: 
Poisťovateľ bude uchovávať poskytnuté osobné údaje počas trvania poistenia a po zániku 
poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však 15 
rokov od skončenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. 
 
 

8. Práva dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči 
poisťovateľovi: 

8.1. Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak  
tomu  tak  je,  má  právo  získať  prístup  k týmto  osobným  údajom  spolu  s 
informáciami uvedenými v tomto poučení. 

8.2. Právo na to, aby poisťovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné 
osobné údaje. 

8.3. Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na 
účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali. 

8.4. Právo na to, aby Poisťovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak: 

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania 
ich správnosti, 

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných 
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

- poisťovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. 

8.5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla poisťovateľovi, a tiež 
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. 

8.6. Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u poisťovateľa. 
8.7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že 

spracúvanie  osobných  údajov zo  strany  poisťovateľa, ktoré  sa jej  týka, je v rozpore s 
právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. 

8.8. Právo u Poisťovateľa namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu 
právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe 
úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo 
žiadať Poisťovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od 

http://www.union.sk/
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automatizovanej formy spracúvania, pričom Poisťovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to 
tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci 
poisťovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia poisťovateľ informuje dotknuté 
osobu v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti. 

8.9. Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov. 

8.10. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať 
informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či 
údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov. 

 
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť 
zákonný zástupca. 
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany 
osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka. 
 
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: 
a) písomne na adrese sídla poisťovateľa alebo na elektronickej adrese 

dataprotection@union.sk,  
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa 

domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu 
zápisnice je poisťovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, 

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), pričom je ten povinný túto žiadosť 
alebo zápisnicu odovzdať poisťovateľovi bez zbytočného odkladu. 

9. Poisťovateľ používa automatizované nástroje na spracovanie osobných údajov dotknutých osôb 
za účelom vyhodnotenia ich určitých osobných aspektov (profilovanie). Profilovanie je akákoľvek 
forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto 
osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, 
predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s jej 
majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, 
polohou alebo pohybom. Osobné údaje dotknutej osoby sa takto spracúvajú najmä na účely 
analýzy poistného rizika alebo identifikovanie potenciálnych poistných podvodov, či na účely 
ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. 

10. Osobné údaje nebudú zverejnené. 
11. Prenos osobných údajov 

Poisťovateľ predpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov vyššie uvedeným príjemcom 
osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska (osobám uvedeným v bode 6 týchto informácií). 
Do tretích krajín uskutoční Poisťovateľ prenos osobných údajov iba ak Európska komisia rozhodla, 
že tieto krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany alebo ak neexistuje také rozhodnutie, tak iba 
vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a dotknutá osoba má 
k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy. 

 
Článok 11 

Všeobecné ustanovenia 
1. Pre poistenie dojednané touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a 

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie. 
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jedno vyhotovenie. 
3. Poistená osoba ani poistník sa nepodieľajú na výnosoch poisťovateľa. 
4. Výška odkupnej hodnoty pri predčasnom ukončení zmluvy sa v súlade s § 788 ods. 2 písm. f) 

Občianskeho zákonníka dojednáva na 0 EUR. 
5. Za uzavretie tejto poistnej zmluvy vznikne zamestnancovi poisťovateľa nárok na peňažnú odmenu, 

ktorá je zamestnancovi vyplácaná poisťovateľom jednorazovo alebo mesačne počas prvého roka 
platnosti poistnej zmluvy. 

6. Príjmy poistiteľa, poistenej osoby a oprávnených osôb z poistnej zmluvy podliehajú zdaneniu v 
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zákon 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ustanovuje, ktoré plnenia z 
poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, resp. iné daňové náležitosti týkajúce sa poistenia. 
Poistník, poistená osoba alebo oprávnená osoba podávajú sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb 
poisťovateľa písomnou formou prostredníctvom pošty alebo osobne na ktoromkoľvek jeho 
pracovisku alebo elektronicky (staznosti-up@union.sk alebo prostredníctvom kontaktného 

mailto:dataprotection@union.sk
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formulára umiestneného na www.union.sk). O výsledku vybavenia sťažnosti bude osoba 
podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia sťažnosti. V odôvodnených 
prípadoch je možné lehotu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti predĺžiť, nie však na viac ako 60 
kalendárnych dní; o dôvodoch neskoršieho vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť 
písomne informovaná. Viac informácií o spôsobe vybavovania sťažností je uvedených na 
www.union.sk/kontaktny-formular. Ak poistník, poistený alebo oprávnená osoba nie je spokojná s 
tým, ako Poisťovateľ vybavil jeho sťažnosť, alebo ak nedostal odpoveď do 30 dní od jej podania, 
má právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. 
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovej stránke Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. 

7. Pre právne pomery vyplývajúce z uzavretej poistenej zmluvy platí právny poriadok SR. 
8. Práva a povinnosti poisťovateľa a poistenej osoby / poistníka sú uvedené v právnych predpisoch a 

VPP ÚP. 
9. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
10. Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka 

ktorákoľvek zmluvná strana (poistník i poisťovateľ) do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. 
Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. 

11. Osobitne sa dojednáva, že poistenie nezanikne smrťou poistenej osoby. 

Článok 11 
Vyhlásenie poistníka 

Som si vedomý/á, že v zmysle zákona o poisťovníctve poisťovateľ môže spracúvať moje osobné údaje 
a osobné údaje poisteného a poistených detí, vrátane informácií o ich zdravotnom stave na účel 
vymedzený v článku Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu. 
Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že: 

o pred uzavretím tejto poistnej zmluvy mu boli predložené VPP ÚP a taktiež boli priložené k 
tejto poistnej zmluve, 

o pred uzavretím poistnej zmluvy mu bol odovzdaný Informačný dokument o poistnom 
produkte pre Hromadné úrazové poistenie – dlhodobé s hlásením. 

 
 
 
Žilina dňa 19.12.2018               Košice dňa 19.12.2018 
 
za poistníka       za poisťovateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Mgr. Milan Mazúr - riaditeľ     Marta Fritzká 
Považská galéria umenia v Žiline    špecialista podpory distribučných sietí 
 
 
 
 
 
Číslo obch. zmluvy:   11-MAK-27 

Meno získateľa:   Respect Slovakia, s.r.o. 

Číslo získateľa / Panel:  PANEL 5 
 
 
 
 
 

http://www.union.sk/kontaktny-formular
http://www.mhsr.sk/
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ZOZNAM POISTENÝCH OSÔB 
 
Výška poistného: 60  EUR   

Počet mesiacov: 12                           Dátum akcie od 1.1.2019 do 31.12.2019  

Poistník:  Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, 010 01 Žilina 

Vypracoval:  Ing. Andrea Kaššaiová  telefón:  055/2815 219 

 
MENNÝ ZOZNAM POISTENÝCH OSÔB 

Por.    
č. 

Meno a priezvisko Rodné číslo /  
Dátum narodenia 

Adresa bydliska Poistné 
v EUR 

1. Ing. Martin Janičák   30,00 

2. Mária Jantáková   30,00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Vyhlásenie poistníka: Vyhlasujem, že som písomne splnomocnený osobami, uvedenými v tomto 
zozname ako poistené osoby resp. ich zákonnými zástupcami na poskytnutie ich osobných údajov 
do poistnej zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žilina  dňa  19.12.2018                        ...................................................                                                                                                
                                                                                                             podpis poistníka / 

   osoby oprávnenej konať za poistníka 
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OCEŇOVACIE TABUĽKY PRE ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA 
PLNENIE ZA PRIEMERNÝ ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA 

 Príloha č. 2  

 

Rany 

001 Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje 
chirurgické ošetrenie 

0 % 

002 Rana chirurgicky ošetrená do 4 % 

Poznámka: Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia 
okrajov a sutura. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené. 
Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo čas, ktorý 
od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie. 

003 Plošná abrázia mäkkých častí alebo úrazové 
strhnutie nechta (vyžadujú chirurgické 
ošetrenie) 

2,5 % 

Cudzie teliesko 

004 Chirurgicky odstránené 2,5 % 

005 Chirurgicky neodstránené (napr.  broky) 4 % 

006 Otravy plynmi a parami, celkové účinky 
žiarenia a chemických jedov (hospitalizácia 
podmienkou) 

3 – 16 % 

007 Uštipnutie hmyzom 0 % 

008 Uštipnutie hadom 2,5 % 

009 Poranenie elektrickým prúdom podľa 
celkového postihnutia (hospitalizácia 
podmienkou) 

3 – 8 % 

POPÁLENINY, POLEPTANIA, OMRZLINY 

Poznámka: S výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu. 

010 prvého stupňa 0 % 

druhého stupňa (povrchového) chirurgicky liečené, v rozsahu 

011 do 5 cm2 povrchu tela 0% 

012 od 6 cm2 do 10 cm2 povrchu tela 2,5 % 

013 od 11 cm2 do 5 % (vrátane) povrchu tela 5 % 

014 od 5 % do 15 % (vrátane) povrchu tela 6 % 

015 od 15 % do 20 % (vrátane) povrchu tela 25 % 

016 od 20 % do 30% (vrátane) povrchu tela 35 % 

017 od 30 % do 40 % (vrátane) povrchu tela 45 % 

018 od 40 % do 50 % (vrátane) povrchu tela 55 % 

019 väčšieho rozsahu než 50 % tela 60 – 100 % 

tretieho stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia, v rozsahu 

020 do 5 cm2 povrchu tela 4 % 

021 od 6 cm2 do 10 cm2 povrchu tela 8 % 

022 od 11 cm2 do 5 % (vrátane) povrchu tela 15 % 

023 od 5 % do 10 % (vrátane) povrchu tela 25 % 

024 od 10 % do 15 % (vrátane) povrchu tela 35 % 

025 od 15 % do 20 % (vrátane) povrchu tela 45 % 

026 od 20 % do 30 % (vrátane) povrchu tela 55 % 

027 od 30 % do 40 % povrchu tela 70 – 100 % 

Poznámka: Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu (implantáciu, 
reimplantáciu) sa zvyšuje plnenie v bodoch 020 až 027 o 1 týždeň. 

HLAVA 

Skalpácia hlavy 

028 čiastočná s kožným defektom zasahujúca 
oblasť čela 

5 % 

029 vlasatej časti s kožným defektom (čiastočná) 
nezasahujúca oblasť čela 

4 % 

030 úplná s kožným defektom zasahujúca oblasť 
čela 

14 % 

031 úplná s kožným defektom nezasahujúca oblasť 
čela 

10 % 

 

Pomliaždenie 

032 vlasatej časti hlavy bez otrasu mozgu 0 % 

033 tváre s krvným výronom 2,5 % 

Vykĺbenie 

034 sánky 2,5 % 

Zlomenina 

035 lebečnej spodiny (potvrdená chirurgicky alebo 
neurologicky,  hospitalizácia podmienkou) 

12 – 42 % 

036 lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov 6 % 

037 lebečnej klenby s vtlačením úlomkov 10 % 

Zlomenina očnice 

038 laterálneho okraja 4 % 

039 spodiny očnice bez posunu liečená 
konzervatívne 

4 % 

040 spodiny očnice s posunom liečená operačne 5 – 10 % 

Zlomenina nosových kostí 

041 bez posunutia úlomkov alebo s posunutím 
úlomkov liečená bez elevácie 

2,5 % 

042 s vtlačením úlomkov liečená eleváciou 4 % 

Zlomenina jarmovej kosti 

043 bez posunu alebo s posunom liečená 
konzervatívne 

5 % 

044 s posunom liečená operačne 5 – 10 % 

Zlomenina sánky 

045 jednostranná bez posunutia úlomkov alebo 
s posunom liečená konzervatívne 

8 % 

046 jednostranná s posunutím úlomkov liečená 
operačne 

14 % 

047 Pri obojstranných zlomeninách uvedených v 
bodoch 038 až 046 sa plnenie zvyšuje o 50 %. 

 

Zlomenina čeľuste 

048 jednostranná bez posunutia úlomkov alebo 
s posunom liečená konzervatívne 

6 % 

049 jednostranná s posunutím úlomkov liečená 
operačne 

10 % 

Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste a sánky 

050 jednostranná bez posunutia  úlomkov 6 % 

051 jednostranná s posunutím úlomkov 10 % 

Združené zlomeniny 

052 Le Fort I liečené konzervatívne 10 % 

053 Le Fort I dislokované liečené operačne 15 % 

054 Le Fort II liečené konzervatívne 15 % 

055 Le Fort II dislokované liečené operačne 20 % 

056 Le Fort III liečené konzervatívne 20 % 

057 Le Fort III dislokované liečené operačne 25 % 

NERVOVÁ SÚSTAVA A CIEVY 

Otras mozgu (neurologické vyšetrenie a hospitalizácia 
podmienkou) 

Poznámka: Diagnóza a stanovenie stupňa musia byť overené 
neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený 
hospitalizovaný. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je 
hospitalizácia  podmienkou. 
058 ľahkého stupňa (I) 4 % 

059 stredného stupňa (II) 9 % 

060 ťažkého stupňa (III) 22 % 

061 Pomliaždenie mozgu (potvrdené neurológom, 
EEG alebo CT vyšetrením) 

16 – 42 % 
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097 odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy 
následok poranenia oka 

12 – 42 % 

098 Úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho 
skríženia 

10 – 22 % 

099 Zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným 
emfyzémom 

2,5 % 

100 Poranenie oka alebo oboch očí vyžadujúce 
bezprostredné vyňatie oka alebo očí 

10 % 

UCHO 

101 Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným 
výronom 

2,5 % 

102 Prederavenie bubienka bez zlomeniny 
lebečných kostí 

4 % 

103 Otras labyrintu 5 % 

ZUBY 

Poznámka: Hodnotenie sa vzťahuje na zuby I. – IV. vpravo a vľavo. 
Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti so 
stratou vitality drene, vyžadujúce  liečenie. 

Strata alebo uvoľnenie fixačného aparátu 

104 jedného zuba do 5 % 

105 za každý ďalší zub 1 % 

106 replantácia (reimplantácia) s pevnou fixáciou 10 – 15 % 

107 Vyrazenie alebo poškodenie umelých 
a mliečnych zubov 

0 % 

KRK 

108 Popálenie alebo poleptanie pažeráka 
úrazového pôvodu 

do 15 % 

109 Prederavenie pažeráka úrazového pôvodu 
liečené operačne 

20 % 

110 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 20 % 

111 Zlomenina jazylky alebo štítnej  chrupavky 15 % 

112 Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania 
sa dráždivých pár alebo následkom úderu 
v dôsledku úrazu 

2,5 % 

HRUDNÍK 

113 Pomliaždenie pľúc 8 – 18 % 

Roztrhnutie pľúc pôsobením vonkajšej sily 

114 liečené  konzervatívne (drenáž) 8 % 

115 liečené  chirurgicky (torakotómiou) 10 % 

116 Úrazové poškodenie srdca podľa stupňa 
primárnych  príznakov  (objektívne potvrdené) 

8 – 50 % 

117 Roztrhnutie bránice 10 % 

118 Pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho 
stupňa (potvrdené rtg) 

4 % 

Poúrazové krvácanie do hrudníka 

119 liečené konzervatívne 9 % 

120 liečené operačne 15 % 

Zlomeniny hrudnej kosti potvrdené rtg 

121 bez posunu úlomkov alebo liečené 
konzervatívne 

5 % 

122 s posunutím úlomkov liečené operačne 9 % 

Zlomeniny rebier potvrdené rtg 

123 jedného rebra 5 % 

124 dvoch až štyroch rebier 6 % 

125 piatich a viac rebier 8 % 

Vyrazená zlomenina 

126 dvoch až štyroch rebier 10 % 

127 viac ako štyroch rebier a hrudnej kosti 10 – 18 % 

BRUCHO 

128 Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa 2,5 % 

 

Krvácanie (potvrdené CT vyšetrením) 

062 do mozgu 20 – 100 % 

063 vnútrolebečné alebo do chrbticového  kanála 20 – 100 % 

Miecha 

Poznámka: Pri diagnózach (body 064 až 067) je neurologické 
vyšetrenie a hospitalizácia  podmienkou. 

064 otras miechy 14 % 

065 pomliaždenie miechy 20 – 100 % 

066 krvácanie do miechy 20 – 100 % 

067 rozdrvenie miechy 100 % 

Periférne nervy 

068 pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou 
obrnou s neurologickým a EMG vyšetrením 

5 % 

069 poranenie periférneho nervu s prerušením 
vodivých vlákien 

10 – 30 % 

070 prerušenie  periférneho nervu do 60 % 

Poranenie cievneho systému 

071 poranenie magistrálnej artérie vyžadujúce 
rekonštrukčný výkon 

6 – 10 % 

072 poranenie  magistrálnej žily 6 – 16 % 

OKO 

Poleptanie (popálenie) spojovky 

073 I. stupňa 0 % 

074 II. stupňa 2,5 % 

075 III. stupňa 6 % 

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

2,5 % 

Hlboká rana rohovky bez prederavenia 

077 bez komplikácií 2,5 % 

078 s komplikáciami 6 – 10 % 

Rana rohovky alebo bielka s prederavením 

079 liečená konzervatívne bez  komplikácií 5 % 

080 liečená konzervatívne komplikovaná 
vnútroočnicovým zápalom alebo sivým 
zákalom 

8 % 

081 liečená chirurgicky bez komplikácií 8 % 

082 liečená chirurgicky komplikovaná poškodením 
dúhovky, sivým zákalom alebo vnútroočným 
zápalom 

10 % 

083 liečená chirurgicky komplikovaná vnútroočným 
cudzím telieskom 

14 % 

Rana prenikajúca do očnice 

084 bez komplikácií 4 % 

085 komplikovaná cudzím telieskom 8 % 

Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory 

086 bez komplikácií 5 % 

087 komplikované druhotným zvýšením 
vnútroočného tlaku vyžadujúce chirurgické 
ošetrenie 

6 – 12 % 

088 s natrhnutím dúhovky 5 % 

089 luxácia šošovky vyžadujúca chirurgické 
ošetrenie 

15 % 

090 subluxácia šošovky 5 % 

Krvácanie do sklovca a sietnice následkom úrazu 

091 bez komplikácií 15 % 

092 komplikované vyžadujúce chirurgické  ošetrenie 12 – 30 % 

093 otras sietnice 2,5 % 

094 povrchová  odrenina rohovky 0 % 

Poleptanie (popálenie) rohovky 

095 liečené konzervatívne 5 – 12 % 

096 liečené chirurgicky 6 – 50 % 
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166 Za zlomeninu stavca pri poraneniach podľa 
bodu 162 až 164 liečených chirurgicky 
s fixáciou sa zvyšuje hranica ocenenia o 50 %. 

 

PANVA 

Pomliaždenie, vykĺbenie 

167 Pomliaždenie  ľahkého stupňa 0 % 

168 Pomliaždenie ťažšieho stupňa (krvný výron 
alebo porucha funkcie  podmienkou) 

2,5 % 

169 Luxácia v krížovobedrovom kĺbe (potvrdená 
rtg,  repozícia podmienkou) 

40 % 

Odtrhnutie 

170 predného horného alebo dolného bedrového 
tŕňa 

7 % 

171 hrboľa sedacej kosti 7 % 

Zlomenina jednostranná 

172 lonovej kosti 9 % 

173 sedacej kosti 9 % 

Zlomenina krídla bedrovej kosti 

174 bez posunutia úlomkov 9 % 

175 s posunutím úlomkov 15 % 

176 Zlomenina krížovej kosti 9 % 

177 Zlomenina kostrče 7 % 

178 Zlomenina okraja panvičky 10% 

179 Obojstranná zlomenina lonových  kostí 15 – 40 % 

180 Jednostranná zlomenina s roztrhnutím spony 
lonovej a bedrovej kosti 

15 – 40 % 

181 Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou 
luxáciou 

15 – 40 % 

182 Zlomenina panvičky s centrálnou luxáciou 
stehnovej kosti 

15 – 40 % 

183 Rozostup lonovej spony 15 – 40 % 

HORNÁ KONČATINA – iné zranenia ako zlomenina a amputácia 

184 Pomliaždenie  ľahkého stupňa 0 % 

Pomliaždenie ťažšieho stupňa (krvný výron a pevná fixácia 
podmienkou) 

185 ramena 2,5 % 

186 predlaktia 2,5 % 

187 ruky 2,5 % 

188 jedného a viac prstov ruky s nutnou pevnou 
fixáciou 

2,5 % 

189 kĺbu hornej končatiny s periartritídou ako 
priamy následok úrazu 

3 – 9 % 

Prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov prstov neúplné 
s nutnou pevnou fixáciou 
190 ak ide o jeden prst 5 % 

191 ak ide o niekoľko prstov 5 – 10 % 

Prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov prstov úplné 
chirurgicky  revidované 

192 šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide 
o jeden prst 

14 % 

193 šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide 
o niekoľko prstov 

14 – 30 % 

194 šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze 
ruky, ak ide o jeden prst 

10 – 14 % 

195 šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze 
ruky, ak ide o niekoľko prstov 

10 – 14 % 

Odtrhnutie 

196 dorzálnej  aponeurózy prsta 7 % 

197 jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo 
vystieračov prstov a ruky v zápästí chirurgicky 
revidované 

14 % 

 

129 Rana prenikajúca do dutiny brušnej 
(bez poranenia vnútrobrušných orgánov) 
s chirurgickou revíziou 

5 % 

130 Roztrhnutie pečene, rozdrvenie pečene, 
poranenie žlčových ciest 

20 % 

131 Transplantácia pečene 10 – 22 % 

132 Roztrhnutie alebo strata sleziny 12 % 

133 Pomliaždenie, roztrhnutie, rozdrvenie 
pankreasu s chirurgickou revíziou 

10 – 30 % 

Úrazové prederavenie 

134 žalúdka 14 % 

135 dvanástnika 14 % 

Roztrhnutie alebo pretrhnutie 

136 tenkého čreva s resekciou alebo bez resekcie 6 – 10 % 

137 hrubého čreva s resekciou alebo bez resekcie 6 – 24 % 

Roztrhnutie okružia 

138 bez resekcie s operačnou revíziou 8 % 

139 s resekciou 8 – 10 % 

140 Poranenie konečníka a zvieračov do 10 % 

MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE 

Pomliaždenie 

141 obličky s hematúriou 3 – 6 % 

142 mužského pohlavného údu, semenníka 
a mieška ťažšieho stupňa 

6 % 

Poranenie 

143 amputačné poranenie mužského  údu 10 – 42 % 

144 ženského genitálu 8 – 14 % 

Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky 

145 liečené konzervatívne 10 % 

146 liečené operačne 14 % 

147 chirurgické odstránenie obličky úrazového 
pôvodu 

10 % 

Roztrhnutie 

148 močového mechúra 10 – 14 % 

149 močovej rúry 10 – 14 % 

CHRBTICA 

150 Pomliaždenie  ľahkého stupňa 0 % 

151 Pomliaždenie ťažšieho stupňa za podmienky 
vonkajšieho poranenia krajiny s odborne 
potvrdeným  obmedzením hybnosti 

4 % 

152 Podvrtnutie (potvrdené neurologicky alebo 
chirurgicky) 

5 % 

Vykĺbenie bez poškodenia miechy alebo jej koreňov (potvrdené 
rtg, neurologicky alebo chirurgicky) 

153 atlantookcipitálne 10 – 40 % 

154 krčnej chrbtice 10 – 40 % 

155 driekovej chrbtice 10 – 40 % 

156 kostrče 7 % 

Zlomenina 

157 tŕňového výbežku 5 % 

158 jedného  bočného výbežku 7 % 

159 viacerých bočných výbežkov 10 % 

160 kĺbových výbežkov 8 % 

161 zuba čapovca 10 – 42 % 

Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových 
alebo driekových so znížením prednej časti tela 

162 najviac o 1/3 8 – 14 % 

163 o viac ako 1/3 10 – 24 % 

164 Roztrieštená zlomenina tela stavca 12 – 30 % 

165 Za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri 
poraneniach podľa bodu 162 až 164 sa zvyšuje 
hranica ocenenia o 20 %. 
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236 epifyzeolýza 9 % 

237 krčka neúplná 6 % 

238 krčka bez posunutia úlomkov 8 % 

239 krčka s posunutím úlomkov 12 % 

240 krčka luxačná alebo liečená operačne 15 – 22 % 

Zlomenina tela ramennej kosti 

241 neúplná 8 % 

242 bez posunutia úlomkov 10 % 

243 s posunutím úlomkov 20 % 

244 otvorená alebo liečená operačne 15 – 30 % 

Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi 

245 neúplná 8 % 

246 úplná bez posunu úlomkov 10 % 

247 úplná s posunom úlomkov 14 % 

248 otvorená alebo liečená operačne 15 – 22 % 

249 dolného konca ramennej kosti (epifyzeolýza) 9 % 

Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti 
(zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina 
hlavičky alebo kladky ramennej kosti) 

250 bez posunu úlomkov 10 % 

251 s posunom úlomkov alebo liečená operačne 15 – 22 % 

Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti 

252 bez posunu úlomkov 6 % 

253 s posunom úlomkov alebo liečená operačne 15 – 22 % 

Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti 

254 bez posunu úlomkov 6 % 

255 s posunom úlomkov alebo liečená operačne 15 – 22 % 

Zlomenina lakťovej kosti 

256 háka  liečená konzervatívne 6 % 

257 háka liečená operačne 10 % 

258 zobáčika 8 % 

259 tela neúplná 8 % 

260 tela úplná bez posunu úlomkov 10 % 

261 tela úplná s posunom úlomkov 14 % 

262 tela otvorená alebo liečená operačne 15 % 

Zlomenina vretennej kosti 

263 hlavičky  liečená konzervatívne 8 % 

264 hlavičky  liečená operačne 12 % 

265 tela neúplná 8 % 

266 tela úplná bez posunu úlomkov 10 % 

267 tela úplná s posunom úlomkov 12 % 

268 tela otvorená alebo liečená operačne 15 % 

Zlomenina oboch kostí predlaktia 

269 neúplná 8 % 

270 úplná bez posunu úlomkov 12 % 

271 úplná s posunom úlomkov 14 % 

272 otvorená alebo liečená operačne 14 – 20 % 

273 Monteggiova luxačná liečená konzervatívne 
alebo operačne 

30 – 40 % 

Zlomenina dolného konca vretennej kosti 

274 neúplná 6 % 

275 bez posunu úlomkov 10 % 

276 plná s posunom úlomkov 14 % 

277 otvorená  alebo operovaná 14 % 

278 epifyzeolýza bez posunu úlomkov 6 % 

279 epifyzeolýza s posunom úlomkov alebo 
liečená operačne 

12 % 

Zlomenina násadcovitého výbežku 

280 lakťovej kosti 6 % 

281 vretennej kosti bez posunu úlomkov 8 % 

282 vretennej kosti s posunom úlomkov 10 % 

 

198 viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov 
prstov a ruky v zápästí 

10 – 14 % 

199 Preťatie kĺbového  púzdra 6 % 

Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu 
ramena 

200 liečené konzervatívne 6 % 

201 liečené operačne 10 % 

Natrhnutie 

202 iného svalu liečené konzervatívne 7 % 

203 iného svalu liečené operačne 10 % 

Pretrhnutie alebo preťatie 

204 iného svalu liečené konzervatívne 7 % 

205 iného svalu liečené operačne 10 % 

Podvrtnutie (krvný výron a pevná fixácia podmienkou) 

206 skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 2,5 % 

207 skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou 
kosťou 

2,5 % 

208 ramenného kĺbu 2,5 % 

209 lakťového kĺbu 2,5 % 

210 zápästia 2,5 % 

211 základných alebo medzičlánkových kĺbov 
prstov ruky s pevnou fixáciou 

4 % 

Vykĺbenie (pôsobením vonkajšieho násilia) s repozíciou kĺbu 
potvrdené rtg 

Poznámka: Za vykĺbenie bez repozície, resp. s autorepozíciou a za 
štvrtú a ďalšiu habituálnu luxáciu sa neposkytuje plnenie. 

medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 

212 liečené konzervatívne 4 % 

213 liečené operačne 9 % 

medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 

214 liečené konzervatívne 5 % 

215 liečené operačne 12 % 

ramennej kosti (ramena) 

216 liečené konzervatívne 7 % 

217 liečené operačne 12 % 

predlaktie (lakťa) 

218 liečené konzervatívne 7 % 

219 liečené operačne 12 % 

zápästia (kosti mesiačkovitej a luxácia perilunárna) 

220 liečené konzervatívne 10 % 

221 liečené operačne 16 % 

záprstnej kosti 

222 jednej 5 % 

223 viacerých 8 % 

základných alebo medzičlánkových kĺbov 

224 ak ide o jeden prst 7 % 

225 ak ide o niekoľko prstov 10 % 

HORNÁ KONČATINA – zlomeniny a amputácie 

Zlomenina lopatky 

226 tela 8 % 

227 krčka 8 % 

228 nadplecka 7 % 

229 zobáka 6 % 

Zlomenina kľúčnej kosti 

230 neúplná 2,5 % 

231 úplná  liečená konzervatívne 5 % 

232 úplná liečená operačne 7 % 

Zlomenina horného konca ramennej kosti 

233 väčšieho hrbčeka bez posunutia  úlomkov 5 % 

234 väčšieho hrbčeka s posunutím úlomkov 8 % 

235 roztrieštená  zlomenina hlavy 10 – 15 % 

 



 

                                                                                                                                                                            5/ 7  

 

 

325 preťatie alebo pretrhnutie Achillovej šľachy 
priamym pôsobením vonkajšieho násilia 
(negatívny  histologický nález) 

10 – 20 % 

Poznámka: Za natrhnutie a pretrhnutie Achillovej šľachy 
bez priameho vonkajšieho mechanizmu a za degenerované šľachy 
sa neposkytuje plnenie. 

Podvrtnutie (krvný výron a fixácia podmienkou) 

326 bedrového kĺbu do 7 % 

327 kolenného kĺbu do 7 % 

328 členkového kĺbu do 5 % 

329 Chopartovho kĺbu do 5 % 

330 Lisfrancovho kĺbu do 5 % 

331 základného alebo medzičlánkového kĺbu palca 
nohy 

2,5 % 

332 jedného alebo viacerých prstov nohy 2,5 % 

Poranenie kĺbových väzov (odborne potvrdené) 

Natrhnutie 

333 vnútorného alebo vonkajšieho pobočného 
kolenného väzu 

7 % 

334 skríženého kolenného väzu 9 % 

335 vnútorného alebo vonkajšieho pobočného 
väzu členkového kĺbu (deltového alebo 
kalkaneofibulárneho) 

6 % 

Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie  

336 pobočného kolenného väzu 7 – 14 % 

337 skríženého kolenného väzu 10 – 22 % 

338 vnútorného alebo vonkajšieho pobočného 
väzu členkového kĺbu 

10 % 

Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku 

339 liečené artroskopicky 6 % 

340 liečené  operačne otvoreným spôsobom 12 % 

341 mäkkého kolena liečené  artroskopicky 6 % 

Vykĺbenie s repozíciou kĺbu potvrdené rtg 

Poznámka: Za štvrtú a ďalšiu habituálnu luxáciu sa neposkytuje 
plnenie. 

stehennej kosti (v bedrovom kĺbe) 

342 liečené konzervatívne 10 % 

343 liečené operačne 18 % 

kolenného jabĺčka 

344 liečené konzervatívne 6 % 

345 otvorené alebo liečené operačne 8 % 

kolena 

346 liečené konzervatívne 10 % 

347 otvorené alebo liečené operačne 10 – 20 % 

členka 

348 liečené konzervatívne 10 % 

349 liečené operačne 14 % 

pod členkovou kosťou 

350 liečené konzervatívne 10 % 

351 liečené operačne 14 % 

kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých 

352 liečené konzervatívne 10 % 

353 otvorené alebo liečené operačne 14 % 

predprehliavkových kostí (jednej alebo viacerých) 

354 liečené konzervatívne 8 % 

355 otvorené alebo liečené operačne 10 % 

356 základného kĺbu palca alebo viacerých prstov 
nohy 

4 % 

357 základných kĺbov jedného prsta nohy okrem 
palca 

2,5 % 

358 medzičlánkového kĺbu palca alebo viacerých 
prstov nohy 

4 % 

 

283 vretennej kosti otvorená alebo liečená 
operačne 

14 % 

Zlomenina člnkovitej kosti 

284 liečená konzervatívne 12 % 

285 liečená operačne 12 – 22 % 

Zlomenina zápästnej kosti 

286 inej zápästnej kosti 6 % 

287 niekoľkých  zápästných kostí 8 % 

Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Benettova) 

288 liečená konzervatívne 10 % 

289 liečená operačne 14 % 

Zlomenina jednej záprstnej kosti 

290 úplná bez posunu úlomkov 5 % 

291 úplná s posunom úlomkov 7 % 

292 otvorená alebo liečená operačne 10 % 

Zlomenina viacerých záprstných kostí 

293 bez posunu úlomkov 7 % 

294 s posunom úlomkov 8 % 

295 otvorená alebo liečená operačne 12 % 

Zlomenina jedného článku jedného prsta 

296 nechtovej drsnatiny 4 % 

297 jedného článku jedného prsta 4 % 

298 s posunom úlomkov 7 % 

299 viacerých článkov jedného prsta otvorená 
alebo liečená operačne 

10 % 

300 bez posunu úlomkov 7 % 

301 s posunom úlomkov 10 % 

Zlomenina viacerých článkov dvoch alebo viacerých prstov 

302 bez posunu úlomkov 8 % 

303 s posunom úlomkov 10 % 

304 otvorené alebo liečená operačne 15 % 

Amputácia vrátane psychickej traumy a reedukácie 

305 exartikulácia v ramennom kĺbe 50 % 

306 ramena 45 % 

307 predlaktia 40 % 

308 ruky 30 % 

309 palca alebo jeho časti 15 % 

310 jedného prsta alebo jeho časti 10 % 

311 Za každý ďalší prst plus 2 %.  

312 Pri replantácii sa zvyšuje plnenie v bodoch 305 
až 311 o 100 %. 

 

DOLNÁ KONČATINA – zranenia okrem zlomenín a amputácií 

Pomliaždenie 

313 ľahkého stupňa 0 % 

ťažšieho stupňa (krvný výron a fixácia podmienkou) 

314 bedrového kĺbu 2,5 % 

315 kolenného kĺbu 4 % 

316 členkového kĺbu 4 % 

317 stehna 2,5 % 

318 predkolenia 2,5 % 

319 nohy 2,5 % 

320 jedného alebo viac prstov nohy s náplasťovou 
imobilizáciou alebo kľudovou  liečbou 

2,5 % 

Poranenie svalov a šliach, natrhnutie alebo pretrhnutie svalu 

321 liečená konzervatívne 5 % 

322 liečená operačne 7 % 

323 preťatie väčšieho svalu alebo šľachy 8 % 

324 natrhnutie Achillovej šľachy priamym 
pôsobením vonkajšieho násilia (negatívny 
histologický nález) 

6 % 
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Zlomenina obidvoch členkov 

398 liečená konzervatívne 8 – 22 % 

399 liečená operačne 12 – 30 % 

400 so subluxáciou liečená  konzervatívne 10 – 22 % 

401 so subluxáciou liečená operačne 16 – 30 % 
Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením 
zadnej hrany píšťaly 

402 liečená konzervatívne 14 – 26 % 

403 liečená operačne 14 – 34 % 

Trimaleolárna zlomenina so subluxáciou členkovej kosti 

404 liečená konzervatívne 18 – 22 % 

405 liečená operačne 12 – 34 % 

Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly 

406 liečené konzervatívne 10 – 14 % 

407 liečené operačne 10 – 18 % 

Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 

408 liečená konzervatívne 16 – 40 % 

409 liečená operačne 14 – 36 % 

Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti 

410 liečená konzervatívne 5 – 10 % 

411 liečená operačne 8 – 14 % 

Zlomenina tela pätovej kosti 

412 bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) 16 – 26 % 

413 s porušením statiky (Böhlerovho uhla) 16 – 42 % 

Zlomenina členkovej kosti 

414 liečená konzervatívne 8 – 26 % 

415 liečená operačne 10 – 36 % 

416 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 6 % 

Zlomenina kockovitej kosti 

417 liečená konzervatívne 4 – 10 % 

418 liečená operačne 6 – 14 % 

Zlomenina člnkovitej kosti 

419 liečená konzervatívne 4 – 10 % 

420 liečená operačne 10 – 30 % 

Zlomenina jednej klinovitej kosti 

421 liečená konzervatívne 4 – 10 % 

422 liečená operačne 6 – 14 % 

Zlomenina viacerých klinovitých kostí 

423 liečená konzervatívne 6 – 14 % 

424 liečená operačne 10 – 22 % 

425 odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti 5 – 8 % 

Zlomenina  predpriehlavkovej kosti 

426 jedného prsta liečená  konzervatívne 5 – 8 % 

427 jedného prsta liečená operačne 6 – 16 % 

428 viacerých prstov liečená  konzervatívne 5 – 10 % 

429 viacerých prstov liečená operačne 10 – 20 % 

Zlomenina článku palca 

430 liečená konzervatívne 5 % 

431 liečená operačne 8 % 

Zlomenina jedného článku iného prsta než palca 

432 liečená konzervatívne 2,5 % 

433 liečená operačne 6 % 

Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov 
jedného prsta 

434 liečená konzervatívne 7 % 

435 liečená operačne 10 % 

Amputácie vrátane psychickej traumy a reedukácie 

436 exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia 
stehna 

do 100 % 

437 oboch predkolení do 95 % 

438 predkolenia do 60 % 

439 oboch nôh do 40 % 

 

359 medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy 
okrem palca 

2,5 % 

DOLNÁ KONČATINA – zlomeniny a amputácie 

Zlomenina krčka stehennej kosti 

360 zaklinená (fixná) 16 – 22 % 

361 nezaklinená,  liečená konzervatívne 20 – 60 % 

362 nezaklinená,  liečená operačne 20 – 40 % 

Zlomenina chochola 

363 veľkého 14 % 

364 malého 10 % 

Pertrochanterická zlomenina 

365 liečená konzervatívne 16 – 30 % 

366 liečená operačne 22 – 40 % 

Subtrochanterická zlomenina 

367 liečená konzervatívne 30 – 50 % 

368 liečená operačne 20 – 40 % 

Zlomenina tela stehennej kosti 

369 liečená konzervatívne 30 – 50 % 

370 liečená operačne 20 – 40 % 

Zlomenina tela stehennej kosti nad kondylmi 

371 liečená konzervatívne 30 – 50 % 

372 liečená operačne 20 – 40 % 

Odlomenie epikondylu stehennej kosti 

373 liečené konzervatívne 10 – 14 % 

374 liečené operačne 10 – 20 % 
Vnútrokĺbová zlomenina stehennej kosti (zlomenina kondylu 
alebo interkondylická) 

375 liečená konzervatívne 30 – 40 % 

376 liečená operačne 30 – 50 % 

Zlomenina jabĺčka 

377 liečená konzervatívne 8 % 

378 liečená operačne 14 % 

Zlomenina medzihlavovej vyvýšeniny píšťaly 

379 liečená konzervatívne 10 – 16 % 

380 liečená operačne 16 – 32 % 

Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly 

381 jedného kondylu liečené  konzervatívne 10 – 20 % 

382 jedného kondylu liečené operačne 20 – 30 % 

383 obidvoch  kondylov  liečené konzervatívne 20 – 30 % 

384 obidvoch kondylov liečené  operačne 30 – 40 % 

Odlomenie drsnatiny píšťaly 

385 liečené konzervatívne 10 % 

386 liečené operačne 12 % 

387 zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového 
kĺbu) 

8 % 

Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia 

388 liečená konzervatívne 26 – 36 % 

389 liečená operačne 20 – 50 % 

Zlomenina vonkajšieho členka 

390 liečená konzervatívne 10 % 

391 liečená operačne 14 % 

392 so subluxáciou členkovej kosti liečená 
konzervatívne 

10 – 22 % 

393 so subluxáciou členkovej kosti liečená 
operačne 

12 – 30 % 

Zlomenina vnútorného členka 

394 liečená konzervatívne 5 – 8 % 

395 liečená operačne 6 – 14 % 

396 so subluxáciou členkovej kosti liečená 
konzervatívne 

16 – 22 % 

397 so subluxáciou členkovej kosti liečená 
operačne 

16 – 30 % 
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Poznámka: 

 v prípade, že  je  v tabuľke  uvedené  rozpätie  plnenia  v  %  (napr. do 10 %  alebo 11 – 30 %),  konkrétne  %  plnenia 

sa  určí  v  závislosti od doby  nevyhnutného liečenia  úrazu poisteného. 

 pri  diagnózach, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno uvedenú 
diagnózu porovnať z hľadiska povahy a rozsahu poranenia. 

 

440 nohy 15 % 

441 palca nohy alebo jeho časti 10 % 

442 jednotlivých prstov nohy (s výnimkou 
palca) alebo ich častí, za každý prst 

5%  

 

     


