
4. Poďme už konečne k veci

a aby ma nikto neobvinil z reklamy/ohovárania, slovenské poisťovne, ponúkajúce 
poistenie na zásah HZS v slovenských horách - pekne v abecednom  poradí.

Zdá sa vám komplikované uzatvárať si poistenie pred každým výjazdom na 
slovenské hory? Uzavrite si celoročné poistenie na zásah HZS a máte to z krku. 

Chodievate aj do zahraničia alebo plánujete tohto roku výjazd do zahraničia? 
Preskočte rovno na bod 12. 

4.1. ALLIANZ – SP: 

poistná suma 16 597 €, typy poistenia:
- Štandard: pešia turistika iba po značenom chodníku, 0,66 € na deň, ročne 

16,60€ 
-  Rizikové športy: turistika mimo vyznačených a otvorených chodníkov, 

alpinizmus, horolezectvo, skialpinizmus atď. denné poistné 1,66 € , ročné 38,90€.
Informácie, poistné podmienky a možnosť uzavrieť poistenie sú na pobočkách, 

telefonicky na 0800 122 222 (pracovné dni dni 7.00.-21.00) a na internete 
https://online.allianzsp.sk/hs/online/?idf=170#vypocet

Príklady na výluky 
- nehradí „plané poplachy“ - nenahlásený neskorý návrat z túry a pod.
-  seniorov nad 71 r. nepoisťuje na rizikové športy a celoročne ani na Štandart

Ešte jedna špecialita Allianz-u: poistenie členov JAMESu (poistné v rámci 
členského). http://www.james.sk/articles.asp?pageid=16&id_dependency=2687     
Poistná suma 3 319€ pokrýva „bežné“ záchranky.

4.2. EURÓPSKA CESTOVNÁ  POISŤOVŇA

http://www.europska.sk/produkty/poistenie-na-slovensku

Poistná suma 12 500 EUR

- SOS na horách Normál denné poistné 0,70 € ročné 17 € :
- turistika – vychádzková a horská, biele športy na zjazdovkách
- http://www.europska.sk/___files/VPP%20SOS%20na%20horach%202009.pdf

SOS na horách Extrém, denné poistné 1,40€ ročné 34€. Lyžovanie,
biele športy mimo zjazdoviek, paragliding, MTB, horolezectvo, lezenie na cvičných 

skalách, jaskyniarstvo

Príklady na výluky 
-  pohyb v horskom teréne, ak bol vyhlásený 4. a vyšší SLN
-  hladina alkoholu v krvi 0,3‰ a viac, omamné látky
- POZOR !    Poistenie sa nevzťahuje na náklady na zabezpečenie prvej pomoci 

a odbornej lekárskej pomoci v ubytovacom a stravovacom zariadení.

4.3. GENERALI:

 poistná suma 9 958€ (300 000SK), poskytované v spolupráci  s ECP

http://www.europska.sk/___files/VPP%20SOS%20na%20horach%202009.pdf
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https://online.allianzsp.sk/hs/online/?idf=170#vypocet


- Out &Active Základ denné poistné 0,49 €, ročné 14,50€
turistika pešia alebo horská, bežkovanie, sánkovanie

-  Out &Active Extrém lyžovanie vo voľnom teréne, horolezectvo atď., denné 
poistné 1,32 € , ročné 29 €

Príklad na výluky: 
- pohyb v horskom teréne, ak bol vyhlásený 4. a vyšší SLN
-  hladina alkoholu v krvi 0,3‰ a viac, omamné látky
- POZOR !    Poistenie sa nevzťahuje na náklady na zabezpečenie prvej pomoci 

a odbornej lekárskej pomoci v ubytovacom a stravovacom zariadení.

Info na http://www.generali.sk/sk/zivotne-poistenie/urazove-a-nemocenske-
poistenie/outactive/

http://www.europska.sk/___files/VPP%20SOS%20na%20horach%202009.pdf

Poistiť sa môžete  na pobočkách poisťovne, v obchodoch a ubytovacích 
zariadeniach vo Vysokých Tatrách, telefonicky  v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00.na
0850 111 116,  0906 616 883. Poistenie platí od nasledujúcej polnoci.

Online : https://www.generali.sk/sirael/online_cpzh/online_cpzh.project2.jsp?
locale=sk#0

  

4.4. KOOPERATIVA:

poistná suma 9 958,18 €, minimálna poistná doba 3 dni 1,49 € ďalšie dni za 
0,50€, ročné 42,49€ Bez rozlíšenia druhu športu.

Poistenie je možné uzavrieť v rámci Tuzemského cestovného poistenia, produkt 
393, na pobočkách poisťovne.

Príklad na výluky:
pri  porušení pokynov HZS a ustanovení zákona o HZS, pri požití alkoholu 

a návykových látok poistiteľ môže znížiť poistné plnenie až do výšky 50%.

4.5. UNION 

poistná suma (10 000€/ 301 260SK)
- Turista: pešia turistika, nad hornou hranicou lesa len po značkovaných 

chodníkoch.
Denné poistné 0,50 € (15SK) ročné 12,95€ (390SK).

- Šport: včítane horolezectva do I.UIAA. Denné poistné 1 € (30SK), ročné 25,89€ 
(780SK).

- Šport  Špeciál: včítane horolezectva od II. do IV.UIAA. Denné poistné 1,3 € 
(39SK), ročné 34, 52 € (1040SK) 

Info a možnosť uzavretia sú  na:
https://www.union.sk/index.php?www=insurance_hzs_edit_top.

Príklad na výluky:
alkohol, zvýšené lavínové nebezpečenstvo (http://laviny.sk/index.php?

menu=stupnicaLN
 dakedy trvá v Tatrách skoro celú zimu!)
Pohyb v teréne od V.stupňa podľa UIAA nekryje ani Šport špeciál.
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Poistenie cez SMS si môžu uzavrieť  klienti slovenských mobilných operátorov. Môže
začať najskôr dňom, hodinou a minútou prijatia prvej časti potvrdzujúcej SMS správy 
odosielateľom. Reklamy s číslom 6655 sú aj v prostriedkoch hromadnej dopravy, stačí 

http://www.smspoistenie.sk/index.php?www=sp_detail_sms&id=63  , jedná sa o 
poistnú sumu 20 000 EUR za   0,70 € /deň pre všetky športy ) .
Pre občanov ČR ponúka UNION aj online poistenie na zásah HZS na Slovensku  teda  
již od 10  Kč na den  https://www.unionpojistovna.cz/page/uvodni-
stranka/pojisteni/pojisteni-do-slovenskych-hor/online.html    , ale v balíku s „Léčebné 
výlohy“ a  „ Asistenční služba“ od 21 Kč/den. Táto cena je  spolu aj  s priblblou  
protimedvědí  průkazkou  („Potkat medvěda je na Slovensku běžné. Nezřídka jej budete 
moci spatřit ve městech, na sídlištích, u vody nebo jen tak, na procházce.“)   Union ČR 
ponúka aj  online poistenie  českých detí na zásah slovenskej HZS, čo  zákon  
nevyžaduje ( až od 18 r. veku, nezávisle od štátnej príslušnosti .)  Stačí si urobiť 
„Léčebné výlohy“ a  „ Asistenční služba“

4.6. UNIQA

Poistná suma 16 597€ na na dobu 1 roka, poistenie je možné dojednať na 
pobočkách.

 HS01 vek od 0 do 64 r., pohyb v chodeckom teréne a nad hornou hranicou lesa len 
po značkovaných chodníkoch ročné poistné: 14,94€ 

HS03 vek od 65 do 75 r., pohyb v chodeckom teréne a nad hornou hranicou lesa len 
po značkovaných chodníkoch ročné poistné: 29,88€ 

HS02 vek od 0 do 64 r., tzv. „extrémne športy“, ročné poistné: 39,83€ (1200Sk). 
Zahŕňa napr. turistiku mimo značkovaných chodníkov horolezectvo I.-IV. stupeň UIAA, 
skialpinizmus, zjazd na horskom bicykli, lyžovanie a snowboarding mimo vyznačených 
tratí.

4.7. WÜSTENROT

Poistná suma 10 500€. Uzatvára sa online a na obchodných miestach poisťovne iba 
spolu:

- s celoročným cestovným poistením https://www.wuestenrot.sk/index.php?
idpg=17 spolu za 63 €

- alebo s individuálnym zdravotným  poistením http://www.4vyhody.sk/ spolu za 58 
€ ročne, (poistenci SZP za 46€), dá sa uzavrieť aj cez internet a telefonicky).

Najvýznamnejšie výluky sú, ak tiesňová situácia nastala:
-  v súvislosti s požitím alkoholu
-  pri vykonávaní nebezpečného druhu športu, rizikového športu či aktivity, Pre nás 

sú to najmä: horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom 
teréne nad 3 500 m.n.m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, 
alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo 
stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach 

5. AKO TEDA NA SLOVENSKÉ POISTENIA ZÁSAHU
HZS V SLOVENSKÝCH HORÁCH:

Poisťovne nám ponúkajú produkty, s ktorými vo väčšine záchranných akcií 
vystačíme a pri krátkodobom pobyte iba na  slovenských horách sú aj cenovo výhodné. 
http://hiking.sk/hk/ar/1232/horske_poistenie_leto2009.html
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Poistiť sa treba dopredu v kancelárii poisťovne, v cestovnej agentúre, 
v outdoorovom obchode, v hoteli, na internete (podmienkou je samozrejme prístup 
poistníka k internetbankingu). Šetrí to čas, aby sme sa zbytočne nemotkali hľadaním 
možnosti poistenia po podhorských osadách (alebo po kopci hľadaním signálu GSM) 
alebo vlastne všade pod horami, kde zo zákona zachraňuje HZS.

6. OESTERREICHISCHER ALPENVEREIN, teda
Rakúsky alpský zväz.

At last, but not at the least. Alebo presnejšie: AT LAST, BUT AT THE BEST.

OeAV nie je poisťovňou, ale mnohí z nás túto možnosť už pred 1.7.2006 využívali
najmä pri zájazdoch do zahraničných hôr a vstupovali doň najmä kvôli poisteniu 
záchrany. Zo 450  000 členov je ich cca   4 000 na Slovensku.

peter.kalensky@gmail.com    14.2.2012
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