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Informačný sprievodca poistením 
 
Poistenie nákladov na zásah horskej záchrannej služby (HZS)  
pre členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES (SHS JAMES) 

 
poistená osoba člen SHS JAMES 

bez obmedzenia veku 
 

 

rozsah poistenia a) vyhľadávanie osoby v horskej oblasti – pátranie 
b) vyslobodzovanie osoby 
c) preprava pozemná, vodná alebo letecká 

územná platnosť  
Slovenská republika – horské oblasti v územnej pôsobnosti Horskej 
záchrannej služby 

 

riziková skupina ŠPORT 
Poistenie sa vzťahuje na členov SHS JAMES, ktorí sú menovite uvedení 
v poistnej zmluve a vykonávajú aktivity, ktoré sú predmetom činnosti SHS 
JAMES, t. j. poistenie sa vzťahuje na prevádzkovanie: 
- pešej turistiky vykonávanej po značených aj neznačených cestách, a to aj 

pokiaľ sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, 
reťaze, stupačky, rebríky), alebo je na prekonanie takejto cesty potrebné 
použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výbavy (lano, sedací úväz, karabína, 
skoba), 

- horolezectva, 
- skialpinizmu, 
- cykloturistiky, horskej cyklistiky (okrem zjazdu na bicykli v horskom teréne), 

lyžiarskej turistiky, vodnej turistiky (vrátane splavovania riek), vysokohorskej 
turistiky (vrátane via ferraty maximálne do obtiažnosti I a II stupnice UIAA), 
jazdeckej turistiky, 

- prevádzkovanie zimných športov na vyznačených lyžiarskych tratiach aj 
mimo vyznačených lyžiarskych tratí 

 

 
Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby 
VPPHZS/0218. 
 
 

Kontaktujte nás na 
 

 
 
 
 
 



Príloha č. 3 

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby 
 
Z poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby má poistený právo na 
úhradu nevyhnutných nákladov za:       

- vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie), 
- vyslobodzovanie osoby, 
- prepravu pozemnú, leteckú, ak nie je hradená z verejného zdravotného 

poistenia, z miesta zásahu HZS do miesta odvozu poisteného dopravnou 
zdravotnou službou vrátane leteckej alebo do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia na území Slovenskej republiky, 

- prepravu telesných pozostatkov z miesta zásahu HZS do miesta odvozu telesných pozostatkov 
dopravnou zdravotnou službou,  

ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami Horskej záchrannej služby, 
tzv. zásah HZS, v niektorej z horských oblastí v územnej pôsobnosti HZS, ak tieto náklady boli poistenému 
alebo za poisteného jeho zákonnému zástupcovi alebo v prípade smrti poisteného oprávneným dedičom 
vyúčtované v horských oblastiach na území Slovenskej republiky v súlade s platným cenníkom nákladov 
HZS vydaným HZS. 

  
Vylúčenia z poistenia 

- nedodržanie pokynov horskej služby (výstrahy, výskyt v oblasti so zvýšeným lavínovým 
nebezpečenstvom, uzavreté turistické značkované chodníky a pod.) 

- iné platné pokyny pre pohyb osôb v horských oblastiach 
- alkohol, drogy, omamné látky 

 
 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI  
z poistenia nákladov na zásah HZS 
 
Vznik poistnej udalosti ohláste Union poisťovni, a. s. na ktoromkoľvek jej kontaktnom mieste alebo sa informujte 
telefonicky na telefónnom čísle 0850 111 211. 
V prípade, že sa dostanete do tiesňovej situácie (zranenie / úraz / únava s neschopnosťou ďalšej chôdze, 
zablúdenie a uviaznutie v ťažkom teréne, pád lavíny) bezodkladne kontaktujte: 
 
NON STOP dispečing Horskej záchrannej služby na telefónnom čísle 18 300 alebo  
 
tiesňové volanie integrovaného záchranného systému na telefónnom čísle 112 alebo 
 
príslušné oblastné stredisko Horskej záchrannej služby (telefónne číslo si poznačte ešte pred vycestovaním), 
nájdete ho na www.hzs.sk 

 
V prípade poistnej udalosti predložte Union poisťovni originály nasledovných dokladov: 
▪ záznam o vykonaní záchrannej činnosti 
▪ doklad o úhrade nákladov v hotovosti, resp. faktúru za vykonanie záchrannej činnosti, a 

to vrátane rozpisu jednotlivých účtovaných úkonov záchrannej činnosti 
▪ správu potvrdenú lekárom s uvedením diagnózy, ak bolo dôvodom vykonania 

záchrannej činnosti zranenie / úraz poisteného. 
 
 


