1. VÝPALNÍCI POD TATRAMI ?!?!?!?!?
(Ale nie, to len skúšam, čo by napísal jeden známy český zádverovo - buľvárny
server, keby sa také dačo stalo na Slovensku . Najväčšiu „čítanosť“ majú jeho články
s pekne buľvárnym titulkom. Ale on to nenapíše, pretože do tejto situácie sa dostáva/lo
iba zopár postihnutých občanov SR v českých horách. Takže pokračujem potichu
a slušne....)
Začiatok leta 2011 : ticho po plešine, moja ostatná aktualizácia článku Niekoľko
poznámok k poisteniu zásahu Horskej záchrannej služby je celkom zánovná, v
zásahových oblastiach sa za zásah HZS platí, na zjazdovke stačí mať lístok na vlek
a záchranu zabezpečí prevádzkovateľ lanovky. Vsjo jasno, začem bukvy?
Qeci: pýtavaval sa ma škriatok pochybnosti: ako je to za riekou Moravou? Moja
odpoveď stále bola taká, ako rečie klasik: Im Westen nichts Neues. Zákon o Horskej
službe Českej republiky (HS ČR) neexistuje, HS v ČR je bezplatná, (veď aj preto časť
nepoistených zásahov slovenskej HZS sa týka občanov ČR) tak vo co go?
Všetko je inak. Zákon o HS síce v Čechomoravii neexistuje, ale existuje HS ČR,
o.s. a za záchranu zaplatíš HS ČR o.p.s., Cica moja.
Tak ako to dnes chodí, Veľký Brat ťa stále sleduje. Počátkem dubna 2011 ma našiel
Veľký Brat Google a na mňa (dlhoročného autora týchto kompilácií pochybných linkov
a nezáživných citácií) z mailu vyskočila otázka:
„Za zlomenú slovenskú lyžiarsku rúčku treba HS ČR zaplatiť 185 € za ošetrenie pri
vrcholovej stanici na zjazdovke a transport skútrom HS k sanitke. Z ďalších 294 € za
sanitku a ošetrenie v neďalekej traumatologickej ambulancii slovenská zdravotná
poisťovňa preplatí 20 €. Kde udělali soudruzi chybu?“
Na prvý pohľad som si povedal: nikde, všetko je iba omyl a zlý sen, všetko sa
vysvetlí, take it easy. Hlavne, že slovenskí doktori zdarne dokončili to, čo začal ich
podhorský kolega.
Dal som druhý pohľad, začal som googliť. Nenašiel som dokopy nič, žiadny zákon
o HS ČR alebo čosi podobné, na základe čoho by boli tieto sumy fakturované. Iba
trojjazyčný „Cenik specialnich vykonů Horske sluzby CR, o.p.s.“ Ooops!
Nemrhal som časom a zavolal som priateľovi na telefóne na číslo začínajúce +420...
On má priateľa na telefóne tiež (je právnikom, to teda musí byť Partička!), slovo dalo
mail a link a Heuréka !!! V českých zákonoch je predsa len (veeeeeľmo dobre
schovaných) pár § § § o HS ČR. Horskáči na základe „Ceniku“ posielajú faktúry nič
netušiacim zahraničním účastníkům zájezdu rovnou v angličtině jenom tak fičí. Kto by
nezaplatil, ten môže rátať s korešpondenciou zo štuttgartskej advokátskej kancelárie
http://www.anwalt-in-stuttgart.de/ , ktorá zastupuje HS ČR, o.p.s. v západnej Európe. To
ma inak pobavilo. Pri spôsobe informovania (jemne povedané) o spoplatnení zásahu
HS ČR, gramatických chybách v „Ceniku...“ a pri spôsobe (ne)informovania
zachraňovaných o úhrade za výkon by som čakal kontakt na kohosi s domicilom kdesi
sakra východnejšie od 22 poludníka.
Ale prebuďme sa a hop ho naspäť na západný breh rieky Moravy. Neveríte? Vážení
slovenskí turisti, horolezci a lyžiari, skúste nechať sa nepoistení zachrániť horskáčmi
v ČR a uveríte/zaplatíte. Na moju otázku ohľadom možnosti poistenia na zásah HS ČR
náčelníkovi HS mi odpovedala rovno právnička z príslušného ministerstva. Zároveň
menovala poisťovňu, od ktorej rieši spracovateľ poistných udalostí HS ČR najviac
poistných udalostí.
Postihnutá zlomená ruka si ani nevydýchla a bola promptne preložená zo skútra HS
ČR do nezmluvnej sanitky a odvezená k nezmluvnému poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti (zmluvní v tomto regióne ani nie sú, tvrdil mi do telefónu MUDr.
Nezazmluvněný). Čo sa týka úhrady 294 € za transport sanitkou a za ošetrenie zlomenej

ruky v nezmluvnom zdravotníckom zariadení, slovenská zdravotná poisťovňa skúsila
plán B a postúpila vec Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý o tom
jedná so svojím českým náprotivkom. Ani Európsky preukaz zdravotného poistenca totiž
nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti (včítane sanitky s kilometrovou sadzbou prezidentskej limuzíny ), ktorí nie
sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia.
Čítajte ďalej doooole v odsekoch 10. a 11. k spoplatneniu a poisteniu zásahu HS
ČR.

10. SPOPLATNENIE ZÁSAHU HORSKEJ SLUŽBY
ČESKEJ REPUBLIKY (HS ČR).
Situácia je trocha iná, ako u nás, alebo v Alpách:
- V Českej republike zabezpečujú záchranu na horách Horská služba ČR,o.s.
(=občanské sdružení) http://www.hscr.cz/index.php?
option=com_content&task=view&id=581&Itemid=13 a Horská služba ČR, o.p.s
(=Obecně prospěšná společnost) http://www.hscr.cz/index.php?
option=com_content&task=view&id=832&Itemid=13
Tieto úlohy jej vyplývajú zo Zákona o civilním letectví:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/7
01?PC_8411_p=VII&PC_8411_l=301/2009&PC_8411_ps=10#10821
Zdá sa vám to trocha to o.s. a o.p.s. neprehľadné? Mne tiež, ale ušetrím vám
klikanie: „Historie Horské služby: V roce 2001 vzniká jeden právní subjekt - občanské
sdružení Horská služba České republiky. Občanské sdružení je financováno převážně z
rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. V průběhu roku 2004 došlo k dohodě jednotlivých
ministerstev, pro které HS vykonává činnost, že nadále bude HS zastřešována
Ministerstvem pro místní rozvoj, jako podpora cestovního ruchu. Na základě rozhodnutí
vlády dochází k vytvoření obecně prospěšné společnosti - Horská služba ČR, o.p.s.,
která od 1.1.2005 přebírá odpovědnost za činnost HS v České republice“
HS ČR sa skladá zo 7 oblastí, každá má svoj Dom horskej služby s nonstop službou
a nonstop telefonickým kontaktom. Oblasť má 3-15 záchranných staníc, časť z nich je
funkčná iba cez víkendy alebo iba v zimnom období. http://www.hscr.cz/index.php?
option=com_custompages&Itemid=4&task=oblast&oid=10
Či a ako sú v teréne kontakty na HS napríklad na strešníkoch všade, netuším. Nebol
som tam tak 20 rokov. Určite by som si pred návštevou horskej oblasti zadal do mobilu
nonstop telefónne číslo na príslušný Dom HS a ak by to nefungovalo, volal by som IZS
112.
AKO JE TO S PLATENÍM?
http://www.hscr.cz/attachments/cenik-HS-2008-_hlp.pdf - cenník platný od 1.12.2008
Povinnosť uhradiť zásah HS ČR pre cudzincov je na rozdiel od situácie v SR:
- nielen u zásahov vo „voľnom teréne“, ale aj u zásahov na zjazdovke
- nielen u osôb plnoletých, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony, ale aj u osôb
do veku 18 rokov
Čo sa týka informovanosti o spolatnení záchrany na na horách :
na stránke slovenskej HZS je v hlavnom menu info o úhrade za zásah trikrát (raz
v Zákone, raz vo FAQ a raz v POISTENIE) a o vhodnosti poistiť sa je info dvakrát.
http://www.hzs.sk/index.php?lang=sk&site=faq http://www.hzs.sk/index.php?
lang=sk&site=poistenie
-

na stránke HS ČR bol k 28.5.2011 iba sadzobník bez akýchkoľvek vysvetliviek,
pričom z hlavného menu http://hscr.cz/ treba trafiť 3 správne kliky, kým sa naň

návštevník stránky dostane. V júni 2011 pribudla aj info v šiestich jazykoch

http://www.hscr.cz/attachments/info_Cz.pdf
Podstatný rozdiel je ale v tom, že poistenie iba na zásah HS ČR tak, ako ho
poznáme od slovenských poisťovní na zásah HZS na Slovensku, zatiaľ neexistuje ani od
českých, ani od slovenských poisťovní. Poistenie na zásah HZS na Slovensku
samozrejme nekryje zásah HS ČR.

11. AKO TEDA NA POISTENIE ZÁSAHU HS ČR:
1.členstvo v OeAV zahŕňa aj poistenie prípadnej záchrany – no problem,
2.uzavrieť si v rámci cestovného poistenia aj poistenie liečebných nákladov
v zahraničí podobne, ako si ho uzatvárame napr. k moru, teda na chorobu, úraz a smrť.
Toto poistenie by malo obsahovať:
- poistenie transportu k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu včítane zásahu
a pátrania HS a transportu vrtuľníkom. Prevoz vrtuľníkom sa hradí ako ošetrenie
v „štátnej nemocnici“ z Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZS)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=sk&intPageId=1304
- Poistenie liečebných nákladov: nutné! V podhorí v ČR sú aj nezazmluvnené
súkromné zdravotnícke zariadenia a je (slušne povedané) určitá možnosť, že vás HS
dopraví do zdravotníckeho zariadenia, ktoré nie je napojené na systém verejného
zdravotného poistenia, kde Európsky preukaz zdravotného poistenia neplatí.
Pri uzatváraní tohto typu poistenia liečebných nákladov, uzatváraného na horskú
turistiku a horolezectvo ( nie iba na lyžovanie na upravovaných tratiach), si treba overiť,
či komerčná poisťovňa považuje za zdravotnú službu nielen prevoz horskou službou, ale
či uhradí aj pátranie po nezvestnom, ak k poškodeniu zdravia u zachraňovaného
nedošlo.
Poistenia liečebných nákladov v zahraničí ponúka množstvo poisťovní v rámci
komerčného cestovného poistenia, popri bankových produktoch a v rámci individuálneho
zdravotného poistenia, preto nemenujem žiadnu poisťovňu, ale nechávam každému na
výber. Pripomínam aj potrebu poistenia detí do 18 rokov.
Ďakujem za spoluprácu pri spracovaní tejto časti článku MUDr.Petrovi Ivančákovi, PhD. a
Mgr. Danielovi Šimáně, Evropská oční klinika Lexum, Praha.
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