12. OESTERREICHISCHER ALPENVEREIN
Rakúsky alpský zväz
At last, but not at the least. Alebo presnejšie: AT LAST, BUT AT THE BEST.
http://www.alpenverein.at/portal/Der_Verein/Geschichte/index.php , dačo po
anglicky http://aacuk.org.uk/p-oeav
OeAV nie je poisťovňou, aj keď sa na Slovensku často nesprávne hovorí : „ urobil som
si poistku OeAV “. Nie, je to druhý najväčší alpský zväz, člen UIAA. Od Dorsetu
na Ostrovoch po Steinbrunn v Burgenlade sídli 195 sekcí so 470 000 členkami
a členmi. Že majú v rámci sekcií aj Paddelklub, spevácky zbor etc.? Nevadí.
Treba sa aj poveseliť, nemusíme sa stále trepať po
kopcoch.http://www.alpenverein-edelweiss.at/OEAVEVENTS/gruppen/index.php?zv=104&gid=17&navid=84
Mnohí z nás vstupovali do OeAV najmä kvôli poisteniu záchrany už pred
spoplatnením zásahu HZS 1.7.2006 a využívali to najmä pri zájazdoch do
zahraničných hôr. Kvôli členským výhodám vstupujú ďalší členovia, na Slovensku je ich
cca 5 000.
Členstvo v Alpenverein-e znamená pre nás najmä tieto výhody:
1.
Členstvo v UIAA a teda podľa Návštevného poriadku TANAPu
http://www.spravatanap.org/documents/43.html a pokynov HZS
http://www.hzs.sk/pokyny-hzs/ možnosť vykonávania horolezeckej činnosti
a skialpinizmu vo Vysokých Tatrách.
2. výhody a zľavy na alpských chatách, napríklad na ubytovanie až do 50%
3. poistenie : nemecky

http://www.alpenverein.at/portal/service/mitgliedschaft/mitgliedervorteile/0100
_weltweit-versichert.php
anglicky:
http://www.alpenverein.at/portal/service/mitgliedschaft/mitgliedervorteile/membership
-english-version/0100_insured-worldwide.php
A : záchrana : poistené sú všetky nehody vo voľnom čase členov OEAV, ak
nemôže prísť záchranné vozidlo. Cit . „der OeAV versichert Bergungen aus unwegsamen Gelände
(kein Rettungswagen kann zufahren) und sämtliche Freizeitunfälle.“ Zdroj : KNOX
Versicherungsmanagement GmbH

záchrana je poistená CELOSVETOVO, a ešte raz pripomínam CELOSVETOVO vo
výške do 25 000 € (toto jediné by „stačilo“ Thomasovi v júli 2006, viď.7 ) pri úraze
a ochorení, ktoré sú spôsobené v rámci športov vo voľnej prírode, ktoré sú náplňou
činnosti OeAV: turistika, horolezectvo, skialpinizmus, jaskyniarstvo, lyžovanie,
snowboarding, túry na horskom bicykli, jazda na divokej vode, kaňoning, bežecké
lyžovanie a pod., a to aj počas dopravy motorovým vozidlom, lanovkou a pod. na miesto
aktivity.
Cestná cyklistika nie je poistená. Ako túry na horskom bicykli alebo na trekingovom
bicykli sa rozumeju také túry, ktoré sú podnikané v športovom oblečení na lesných

komunikáciách, lesných a iných nespevnených cestách , resp. značených cyklistických
chodníkoch. Nehody na cestách pre verejnú dopravu, na cyklistických chodníkoch v
meste alebo obci nie su poistené, pokiaľ by sa nehoda nestala v súvislosti s vyššie
uvedenou túrou na horskom alebo trekingovom bicykli.
Aby bolo jasne, takto to je v originálnych materiáloch OeAV:
(Mountain bike/trekking cycle tours are understood as those undertaken in sportswear, on forest
roads, woodland and other unmade tracks, and on identified or marked cycle paths. Accidents on roads
also open to motor vehicles, on cycle paths in municipal or built up areas are not insured unless the
accident occurs in the course of a mountain bike or trekking cycle tour as described above.)
http://oeav.at/portal_wAssets/docs/service/versicherung/2013_10_29_WWS_Folder_2013_14_E_ebo
ok.pdf
(Als Mountainbike-/Trekkingbiketouren werden solche Touren verstanden, die auf Forststraßen, Wald- und
sonstigen unbefestigten Wegen und auf ausgewiesenen bzw. gekennzeichneten Radwegen in
Sportbekleidung unternommen werden. Unfälle auf auch für den öffentlichen Verkehr zugelassenen
Straßen, auf Radwegen im Stadt- oder Ortsgebiet sind nicht versichert, es sei denn, der Unfall ereigne sich
im Zuge einer wie oben beschriebenen Mountainbike-/Trekkingbike-tour.)
http://oeav.at/portal_wAssets/docs/service/versicherung/2013_08_09_WWS_Folder_201314_D_ebook.pdf

Zosadneme z cestných bicyklov a vrátime sa ku všetkým spolkovým aktivitám :
Výluky: súťaže, tréningy na súťaže (prevažne u bielych športov) a "zemepisné" výluky:
Arktídu, Antarktídu a Grónsko, expedície nad 6 000 mnm.

Trekové expedície sú v základnom poistení poistené prvých 8 týždňov, včítane
jednodenného výstupu nad 6 000 mnm.
Pri ceste slovenského drotára na rok napr.do Kanady za robotou alebo napr. na
ročný jazykový kurz/brigádu/ sa to neráta ako trenková expedícia. Treba však v prvých
8 týždňoch náhlásiť zmenu pobytu člena OeAV. Bližšie info u svojho sprostredkovateľa
členstva v OeAV.
Pozor! Aj na hory a zjazdovky v ČR potrebuje zahraničný návštevník poistenie
záchrany i poistenie liečebných nákladov, pretože zdravotné poisťovne majú pod
českými horami málo „zazmluvnených“ poskytovateľov a teda EPZS veľmi nepomôže.
Cudzinec si zásah HS ČR platí sám, na rozdiel od občana ČR.

B. transport zo zahraničia po úraze, chorobe alebo úmrtí. Výška plnenia je
neobmedzená, ale treba NAJPRV kontaktovať centrálu, pretože prevoz zabezpečuje
jedna zo zmluvných organizácií. V opačnom prípade hradia len náklady do výšky 750 € .
Napríklad tuto našej Jele pristavili plťku z Kalymnosu na Kos a potom aj
z Kosu okrídlovanú tryskovú sanitku do Blavy http://rockstar.sk/aktuality/aktualita-279/?
l=3 . Naprv sa ale opýtali kamarátov záchrancov, či ju naozaj niesli dole na cestu ku
kalymnosskej sanitke od skaly, alebo z divokej diskopárty od mora nahor.
- Transport v tuzemsku: neobmedzené plnenie, ak predchádzala záchranná
akcia
C. úhrada nákladov lekársky nevyhnutného ošetrenia v zahraničí do 10 000
€, teda ak cestujete do oblastí, nie sú „štátni“ poskytovatelia, a teda neplatí tam
európsky preukaz zdravotného poistenia.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=sk&intPageId=1304

EPZP nepokrýva služby súkromných poskytovateľov zdravotnej

starostlivosti - viď príklad z ČR v článku o poistení na zásah HS ČR.
Urob si pripoistenie expedícií pre členov OeAV 1,6 €/d., alebo iné komerčné
poistenie liečebných nákladov. Môže sa totiž stať, že ten limit 10 000 € by ste vyčerpali
operáciou alebo za pár dní na JIS a potom už idete, teda vlastne ležíte „za vlastné“ (=
predať byt, dom.....)
D. + E. poistenie zodpovednosti 3 000 000 € (to je suma, čo? tie nuly sú tam
správne!) a právnej ochrany do 35 000 €. Poistná ochrana sa vzťahuje na Európu
vrátane stredomorských ostrovov (s výlukou ostrovov v Atlantickom oceáne, Islandu,
Grónska, Špicbergov, ázijskej časti Turecka a SNŠ).
Na stránkach slovenských sprostredkovateľov nájdeme okrem výšky členského a
doslovného prekladu poistných podmienok aj ich viac-menej vydarené preklady
a parafrázy. Kto však chce, potrebné informácie si nájde, alebo vypýta z Rakúska.
http://www.activeplanet.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=49&lnk=oeav

http://www.activeplanet.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=186&lnk=oeav
Je možné dohodnúť si k základnému poisteniu aj pripoistenie trvalej invalidity nad
50% následkom úrazu.

http://www.activeplanet.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=162&lnk=oeav
pripoistenie expedícií:
http://www.activeplanet.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=133&lnk=oeav
http://www.activeplanet.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=50&lnk=oeav
Členstvo „dospeláka“ 26-60 rokov v OeAV je za cca do 58 € ročne, rodina cca do
103 €/r. Noví členovia, ktorí vstúpia do spolku po 1. septembri roku predchádzajúcemu
roku členstva sú členmi (a rovnako aj poistení) do 1. januára nasledujúceho roku, i keď
sa za toto obdobie členské neúčtuje. Teraz ešte raz a zrozumiteľnejšie: ak vstúpite do
OeAV od 1. 9. 2014, ste členmi do 31.1.2016, teda 17 mesiacov ).
Čo robiť v prípade poistnej udalosti :

http://www.activeplanet.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=55&lnk=oeav
http://www.activeplanet.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=56&lnk=oeav
Nezabudnite, že člen OeAV má aj poistenie zodpovednosti a právnej ochrany,
ktoré sa výborne „hodia“, napríklad keď sa zrazíte na slovenskej zjazdovke s (nebodaj
ešte aj americkým) právnikom.
Ak si prepočítate výšku členského na dĺžku členstva, výšku poistných súm, je to
najefektívnejšia možnosť, najmä ak si porovnáte hoci iba výšku poistných súm.
Bolo by však dobré pripomenúť, že každý slušný turista, horolezec,
skialpinista na Slovensku by aj tak mal byť AJ členom našich organizácií, inak sa
priživuje na tých ostatných, ktorí sa v členskom skladajú na to, aby sme mohli na
Slovensku chodiť do hôr.
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