
Pokyny pre poisťovanie šermiarov a doprovodu na preteky do 
zahraničia 

Slovenský šermiarsky zväz podpísal zmluvu s poisťovňou Chartis o zdravotnom 
a úrazovom poistení pre svojich členov a osoby, ktoré šermiarov sprevádzajú na 
preteky do zahraničia. Poistenie zahŕňa aj meškanie lietadla, stratu batožiny, pobyt 
rodičov v prípade hospitalizácie šermiara,... Kompletná zmluva a podmienky sú na 
stránke SŠZ. (Je potrebné si ich prečítať, aby ste vedeli na čo máte nárok). 

Aby členovia SŠZ mohli byť poistení, musia spĺňať dve podmienky: 

1. Musia byť v zozname členov oddielu, ktorý oddiel pošle na adresu 
mbaranik@stonline.sk. Tento zoznam musí byť na začiatku každej sezóny 
(najneskôr do 15.9. alebo prvých zahraničných pretekov) oddielom 
aktualizovaný. Zoznam je posielaný do poisťovne Chartis. V prípade 
reprezentantov na aktuálnu sezónu, tento zoznam posiela SŠZ na adresu 
mbaranik@stonline.sk. Ak sa niektoré meno bude opakovať v zozname 
reprezentantov aj oddielovom, nie je to na závadu. V zozname sa musia 
nachádzať aj osoby, ktoré budú sprevádzať šermiarov do zahraničia. 

2. Deň pred odchodom poslať na adresu mbaranik@stonline.sk v priloženej 
tabuľke zoznam cestujúcich osôb, dátumy narodení, štát, termín a preteky. Je 
dôležité posielať zoznam emailom, pretože v prípade poistnej udalosti 
poisťovňa zisťuje všetky okolnosti, teda aj či bol šermiar naozaj nahlásený pred 
akciou a nie až dodatočne. 
 
 

Sumarizácia sa predkladá do poisťovne každé 3 mesiace a v tých istých termínoch je  
poistné SŠZ hradené. Následne SŠZ prefakturuje poistné na jednotlivé oddiely, kde sa 
poistné vysporiada podľa priloženého zoznamu. 
Za reprezentantov, ktorí sú oficiálne vysielaní SŠZ na GP, SP, EP, ME, MS a pobyt majú 
hradený, poistné platí zväz. Cena je 2,40 EUR na deň v Európe a 3,53 EUR na deň 
mimo Európy. 
Každý oddiel dostane kartičky, na ktorej je telefónne číslo, ktoré voláte v prípade 
poistnej udalosti  

+420 225 341 157 
Zároveň musíte povedať číslo poistnej zmluvy  

5565075010 
a  svoje meno. Kartičku nemusíte mať so sebou, podstatné je aby ste vedeli tieto dve 
čísla. 

 
Poistenie je výhodné a bolo špeciálne „šité“ pre šermiarov. V porovnaní s bežnými 
rodinnými poisteniami je možno drahšie, ale určite komplexnejšie, keďže rodinné 



poistenie sa spravidla nevzťahuje na športovú aktivitu registrovaného športovca. 
V prípade úrazu (vážneho), poisťovne zisťujú, či poistený náhodou nie je registrovaný 
športovec. Ak zistia že áno, môže sa stať, že ak ste túto skutočnosť zatajili, nenastane 
žiadne plnenie. Len na vysvetlenie, ako som zistil, keď som si robil prehľad, poisťovne 
zisťujú, či sa športovec zúčastňuje nejakých organizovaných súťaží. Pre amatérskych 
športovcov je u nich vrchol Majstrovstvá Slovenska. V prípade účasti na SP, EP, MS, 
ME ste pre nich „ťažký profesionál“ a buď Vás nepoistia alebo to poistenie riadne 
zaplatíte (šerm je zaradený do 2. rizikovej skupiny športov) a ešte je ponuka ich plnení 
veľmi obmedzená.  
Môj výber trval asi 3 mesiace a vo finále som sa rozhodoval medzi poisťovňami 
Chartis a Allianz. Nakoniec sa ako výhodnejšia a pružnejšia ukázala Chartis. Takmer 
všetko čo som požadoval akceptovali. Ako bonus je možnosť používať toto poistenie 
aj na súkromné účely, t.j. napr. keď idete súkromne lyžovať niekde do zahraničia. 
Podmienkou je zase dopredu poslať mi žiadosť na poistenie. 
V prípade, že reprezentant predsa len uprednostní rodinné poistenie, oznámte mi to 
a tento šermiar vôbec nebude poisťovaný zväzom ani na oficiálne súťaže. 
Predídeme tým zbytočnému podozrievaniu zo špekulovania, zo strany poisťovne. 
Poisťovňa si dokáže pozrieť výsledky na oficiálnych stránkach a ťažko by som 
vysvetľoval, prečo je reprezentant  raz poistený a inokedy nie. 
 
Poistené osoby zapisujte do excelovskej tabuľky. 
 

P.č. Meno Priezvisko 
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narodenia 

Cieľ 
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Zahraničná 
cesta od 

Zahraničná 
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Počet 
dní 

1.               
2.               
3.               
4.               

 
 

 
       Miroslav Baránik 
         Prezident SŠZ 


