
Stručný galaktický sprievodca stopára   po poistení na zásah
HZS na Slovensku. FAQ pre  tých, čo nechcú veľa čítať. 

 Odvoláva sa na body článkov v tejto sekcii 

Otázka  : Chodím von do lesa, na hory. Mám sa poistiť ? Odpoveď  :  prečítaj bod   3.  
Ak chodíš   do zásahového územia  HZS,  odpoveď  je  ÁNO.

Otázka : Mám si uzavrieť  poistenie na  1 deň,  alebo na dlhšie ? Odpoveď:  ak chodíš  
zriedka:  stačí nezabudnúť urobiť si poistenie na deň už od 0,49 €. Choď na bod 8. a
 vyber si. Ak chodíš každý víkend,   alebo stále zabúdaš,  ročné poistenie  už  od  12,95 
€  vyjde lacnejšie. 

Otázka :   zabudol som si  urobiť si poistku na jeden deň,  čo robiť ?
Odpoveď:   ak si ešte dakde na ceste : urobíš si aj v  turistických centrách v hoteloch, 
obchodoch,  na  staniciach  ŽSR a TEŽ. 
Keď si  už si na túre :  nájdi  signál GSM, pripoj sa na internet  alebo  zavolaj/pošli SMS  
dakomu, kto má internet, internetbanking  a strávi   desaťminútovku pri počítači (  8.1.  
alebo 8.5) . Alebo  pošli prázdnu  SMS na 6655  a za  10 minút si to vyťukáš aj sám 
( SMS poistenie,  bod 8.5. ) už od 0,50 € + event.poplatky operátorovi.

Otázka :  nemám poistenie  a  stal sa mi úraz. Má zmysel ešte skúšať robiť si poistku 
cez  SMS alebo cez net ? 
 Odpoveď:   Hmmm,  asi už  nie,  mal by si  radšej prestať strácať čas a  zavolať si 
pomoc. Ďalšia otázka ?

Otázka  :  Lyžujem   na zjazdovkách. Mám sa poistiť ?
 Odpoveď :  Nie, poistenie máš v cene lístka na vlek ( bod   3.) Síce  Union medzi 
produktovými novinkami od 1/2012 na nete  tvrdí dačo iné, aj slečny na hotline,  ale 
zákon o HZS platí, nedaj sa zmiasť.
 http://www.union.sk/chystate-sa-na-lyzovacku-nezabudnite-sa-poistit.html

Otázka  :  Budem spať a jesť na chate. Mám sa poistiť ? 
Odpoveď :  Áno, lebo prevádzkovateľ chaty  zaplatí  zásah HZS iba vtedy, ak je 
zodpovedný za tvoj úraz/chorobu a pod. Choď na   bod   4., ale  obíď  4.2. a 4.3., pretože
majú výluku na záchranku z chaty a krčmy.

Otázka  :  Šľapem na pásoch na zjazdovke. Mám sa poistiť ? 
Odpoveď :  Áno,  lebo nemáš lístok na vlek, v cene ktorého je  poistenie na zásah HZS 
v SR  ( bod   3.)

Otázka  :  Používam  vlek a jazdím freeride mimo zjazdovky.  Mám sa poistiť ? 
Odpoveď:  Áno, lebo v cene lístka na vlek je  poistenie zásahov Horskej služby na 
vyznačených lyžiarskych tratiach  v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas 
prevádzkových hodín strediska 

Otázka  : čo mám robiť, ak nemám čas/možnosť chodiť po poisťovniach  a vybavovať si 
poistenia ?
Odpoveď :  V turistických centrách v  obchodoch, na  staniciach. Ak  to chceš riešiť  
dopredu  s dostatočným náskokom, nie na poslednú chvíľu :     buď online  cez internet ( 
8.1.  alebo 8.5)     alebo telefonicky  ( bod  8.3.   pondelok až piatok od 7:00 do 18:00).

Otázka  :  Chodím aj  do Álp : mám si robiť  oddelene poistenie na Slovensko a na  
zbytok galaxie ? 

http://www.union.sk/chystate-sa-na-lyzovacku-nezabudnite-sa-poistit.html


Odpoveď :   skoč  na  12. , poistenie záchrany u členov OeAV je celosvetovo a  tých  
cca 54 - 56 € členského OeAV sa ti  aj „vráti“  v zľavách za 5  nocí na  alpských chatách. 

Otázka  :  bude mi stačiť tých 10 000 € na prípadnú záchranu ?
Odpoveď :    Väčšina záchraniek je za 200 – 300 €, ale ak chceš mať istotu, že 
záchranku nebudeš platiť  z vlastného, vyber si v bode 8., alebo skoč rovno na 12.
(Poznámka : že väčšina záchraniek je za 200 – 300 €, neznamená, že to je ich 
priemerná cena)

Otázka :  idem lyžovať  do ČR, kryje  mi táto slovenská poistka na zásah HZS  aj zásah 
Horskej služby ČR?
Odpoveď :   Nie,  nestačí ani na pešiu turistiku, ani na bežky/lyže, ani NA  ZJAZDOVKE,
ani pri lezení !  Viď  11.,12.
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