
 
   

    

 

   

 

    
  

RIZIKOVÉ ŠPORTY 
Užite si svoju dovolenku naplno! Vďaka nášmu pripoisteniu ri ikových športov budete môcť podnikať 
svoje obľúbené aktivity takmer be  obmed enia! Postaráme sa o vás pri letnej i  imnej dovolenke, 
či už idete k moru, alebo na horské túry. Nenechajte sa na dovolenke obmed ovať a všetko, čo chcete, 
jednoducho vyskúšajte! 

účinná ochrana pri aktívnej dovolenke 

je nutné pre výkonnostné prevád kovanie bežných športov, a to v rámci verejne organi ovaných 
súťaží alebo profesionálne prevád kovaných športov 

nutné pre ri ikové športy 

ak šport nie je uvedený v žiadnej   kategórií športov, jeho pripoistenie je možné 
iba na  áklade písomnej dohody s poistiteľom 

www.axa-assistance.sk 

http:www.axa-assistance.sk


 

  

 

 

 
 
 
  
 
 

 
 

 

  
 

  

  
   

 

 

 

 
 

     

BEŽNÉ 
ŠPORTY 

 erobic 
 irsoft 
 qu  erobic 
bedminton 
b let 
b seb ll 
b sketb l 
beh 
beh n  lyži ch po vyzn čených tr sách 
bicykleb l 
bili rd 
bocci  
bowling  
bumer ng 
bungee running 
bungee tr mpolin 
curling 
cyklistik ,  cykloturistik  
dr gbo t  - dr čie lode 
fitness   bodybulding 
florb l 
footb g 
frisbee 
futb l 
go lb ll 
golf 
guľky 
hádz ná 
hokej (pozemný   ľ dový) 
hokejb l 
horský bicykel (nie zj zd) 
cheerle ders  - roztliesk v čky 
in-line  korčuľov nie 

ŠPORTY BEZ NAVÝŠENIA 
ZÁKLADNÝCH SADZIEB 

j zd  lodí po k náloch (Hol ndsko, Fr ncúzsko) 
j zd  n  koni 
j zd  n  slonovi, ť ve 
j zd  n  tobog ne   vodnej šmýk čke 
j zd  n  vodnom b náne 
j zd  n  vodnom šli p dle 
jog  
k j k, k noe stupň  náročnosti WW1   WW2 k rtové 
  iné stolové spoločenské hry  
kickbox  -  erobic 
kolky 
kolobeh 
korčuľov nie n  ľ de 
korfb l 
kr sokorčuľov nie 
kriket 
kulturistik  
l kros 
lyžov nie   snoubording po vyzn čených tr sách vrát ne 
prekonáv ni  prekážok v snowp rku (okrem skokov) 
met ná 
mini tr mpolín  
minikáry, minibike 
moderná gymn stik  
nízke l nové prekážky (do 1,5 m) 
nohejb l 
orient čný beh (rádiový) 
p intb ll 
pet nque 
pláv nie 
plážový volejb l 
potáp nie s použitím dých cieho prístroj  do miest  
s hĺbkou do 10 metrov s inštruktorom  lebo bez 
inštruktor ,  le ib  z  predpokl du, že osob  je 
držiteľom potrebného certifikátu (oprávneni ) 
prevádzkov ť d nú  ktivitu. 
r fting stupň  náročnosti WW1   WW2 
showdown 
skák cie topánky  - power boot 
softb l 

spinning 
športové  modelárstvo 
športové rybárčenie z brehu 
squ sh 
stolný futb l 
stolný hokej 
stolný tenis 
streetb ll 
synchronizov né  pláv nie 
š chy 
šerm (kl sický) 
šípky 
šnorchlov nie 
t nec  spoločenský 
tenis 
tch j-ťi 
tchoukb ll 
turistik   lebo treking n  zn čených cestách 
v nenáročnom teréne so stupňom náročnosti m x. 2UIAA 
bez použiti  horolezeckých pomôcok  / lebo pohyb 
v n dmorskej výške do 3 500 m n. m 
veslov nie 
vi  ferr t  stupň  náročnosti A 
vodné lyžov nie 
vodné pólo 
volejb l 
žonglov nie 
(di bolo, fireshow, juggling, yoyo) 



 
  

 

 

   

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
   

 

 

  
  

 
  

  
 

RIZIKOVÉ 
ŠPORTY 

 erotrim 
 ikido, judo, k r te, t ekwondo, kickbox, MMA   ď lšie 
bojové športy 
 krob tické lyžov nie 
 krob tický rock  nd roll 
 lpinizmus 
 merický futb l 
 tletik  vrát ne skoku o tyči   päť-, sedem-   des ťboj  
 ustrálsky futb l 
b gjump 
bi tlon 
bikros 
bouldering 
box, wrestling, gréckorímsky záp s   iné záp senie 
bublik 
c nyoning 
cyklokros, cyklotri l 
dostihy konské 
du tlon 
fly fox (ziplining) 
fourcross 
freebo rding 
freeride 
freeskiing 
freestyle 
h sičský šport (vrát ne cvičeni  záchr nných zborov) 
heliskiing 
historický šerm (bojový) 
horolezectvo   všetky druhy lezeni  
j chting  - okrem oceánskej pl vby 
jet surfing 
j zd  n  „U“ r mpe 
j zd  n  bicykli v bikep rku, mount in biking 
j zd  n  sk tebo rde, longbo rde 
j zd  n  snowbo rde, lyži ch mimo vyzn čenej tr sy 
j zd  n  snowscoote 

Športy, ktoré nie sú výslovne uvedené med i bežnými alebo ri ikovými športmi, je možné poistiť iba na  áklade 
individuálnej písomnej dohody s poistiteľom. 

ŠPORTY POISTENÉ 
ZA 100 % PRIRÁŽKU 
Zahŕňa všetky bežné a ri ikové športy prevád kované na rekreačnej úrovni, 
výkonnostne alebo v súvislosti s prevád kovaním profesionálneho športu 
(popr. počas účasti na verejne organi ovaných športových súťažiach 
a prípravy na ne). 

j zd  n  vodnom/snežnom skútri 
k j k, k noe stupň  náročnosti WW3-WW5 
k noepolo 
kiting   všetky jeho v ri nty 
kneebo rding 
kr soj zd  
kv dri tlon 
lov (hon) športový (s výnimkou lovu exotickej divokej 
zveri) 
lukostreľb  
m r tón,  ultr m r tón, 
moguls 
monoski 
motokáry 
motoristické vodné športy 
motoskiering 
mount inbo rding 
p r gliding   závesné liet nie (rog lo) 
p r s iling 
p r šutismus 
p rkour 
päťboj moderný 
podvodné rugby 
poled nce 
potáp nie s použitím dých cieho prístroj  do miest 
s hĺbkou n d 10 metrov s inštruktorom  lebo bez 
inštruktor ,  le ib  z  predpokl du, že osob  je 
držiteľom potrebného certifikátu (oprávneni ) 
prevádzkov ť d nú  ktivitu. 
potáp nie so žr lokmi 
psí, konský zápr h 
r fting stupň  náročnosti WW3-WW5 
rope jumping 
rugby 
rybárčenie z čln  
rýchlokorčuľov nie 
s f ri 
s ne, boby, snowtubbing  - n  vyzn čených tr sách 
se k y king 
silový trojboj 
zj zd n  horských bicykloch 

ski lpinizmus 
ski tlon 
skiboby 
skitouring 
skoky do vody 
skoky n  l ne, bungee jumping 
skym r thon, ultr skym r thon 
sl mb ll 
sledge hokej 
snowbungeek y king 
snowbungeer fting 
snowr fting 
snowtr mpoline 
speleológi   
športová gymn stik  
športová streľb  (streľb  n  terč s použitím strelnej 
zbr ne) 
streetluge 
stunt pogo 
surfing, windsurfing 
tr mpolín  
tri tlon (vrát ne ironm n) 
tricking 
turistik   lebo treking so stupňom náročnosti vyšším 
než 2UIAA  s použitím pomôcok zodpoved júcich 
st novenej náročnosti  / lebo pohyb v n dmorskej 
výške n d 3 500 m n. m. 
úč sť n  rekonštrukcii historického boj  
vi  ferr t  stupň  náročnosti B  ž E 
vodný p r gliding 
vysoké l nové prekážky (do 10 m.) 
vzpier nie 
w kebo rding 
w llyb ll 
zorbing 



 

  

 
 

  

 
 

 Prevád kovanie športov uvedených v tejto kategórii nie je možné poistiť. 
Uvedený  o nam nepoistiteľných športov má iba informatívny charakter. 

NEPOISTITEĽNÉ 
ŠPORTY 

 eri ls 
b se jump 
beh s býkmi 
buildering 
c ve diving (j skynné potáp nie) 
cliffdiving 
dr gster 
freediving 
hoverbo rd 
j chting  - oceánsk  pl vb  
k j k, k noe n d stupeň náročnosti WW6 
k sk dérstvo,   rtisti 
letecké športy 
lov exotickej divej zveri 
motoristické športy ost tné 
potáp nie pod ľ dom 
r fting n d stupeň náročnosti WW6 
severská kombináci  
skeleton 
skiextrém 
skikros 
skoky   lety n  lyži ch 
sky surfing 
skydiving  - formáci  
snežný skúter  - zj zd 
sp rt n r ce 
športové boby v koridoroch 
športové s ne v koridoroch 
swing jumping 
technické potáp nie 
tough mudder 
výpr vy  lebo expedície do miest s extrémnymi  
klim tickými či prírodnými podmienk mi, popr. výpr vy 
do rozsi hlych neobýv ných obl stí (púšť, otvorené 
more, polárne obl sti   pod.) 


