
Cenník Alpenverein pre rok 2018 

 

Kategórie členstiev jednotlivcov* Poplatok v € Poplatok v CZK Poplatok v PLN 

A - Štandardné (dospelý) 61,00 € 1690,00 CZK 255,00 PLN 

B - Zľavnené členstvo (junior, senior a iné) 47,00 € 1290,00 CZK 190,00 PLN 

C - Deti a mládež 25,00 € 690,00 CZK 105,00 PLN 

 

Kategórie rodinných členstiev* Poplatok v € Poplatok v CZK Poplatok v PLN 

A+B - Manželia alebo partneri + deti 
zdarma 

108,00 € 2980,00 CZK 445,00 PLN 

A - Otec alebo matka (samoživiteľ) + deti 
zdarma 61,00 € 1690,00 CZK 255,00 PLN 

B+B – Jeden z manželov alebo partnerov v 
kategórii B, druhý automaticky B + deti 
zdarma 

94,00 € 2580,00 CZK ??? 

*podrobné pravidlá zaradenia do kategórií čítajte nižšie 

 

Podrobný popis kategórií pre rok 2018 

Pre určenie v akej kategórii pre rok 2018 môžete byť zaradení (podľa veku), je dôležitý referenčný 
dátum 1.1.2018. Podľa neho sa presne zaradujete do príslušných vekových kategórii. 

 

Členstvá jednotlivcov 

Kategória A 

• dospelý človek vo veku 28-64 rokov (ročník 1954 - 1990) 

Kategória B 

• seniori od 65 rokov (ročník 1953 a starší ) 

• juniori od 19 - 27 rokov  (ročník 1991 - 1999 ) 



• partneri členov (rovnakej sekcie) Alpenverein zo skupiny A, ktorí majú rovnaké miesto 
trvalého pobytu 

• telesne postihnutí, min. 70% 

• horský záchranári 

 
Kategória C 

• deti do 18 rokov (od roč. 2000 a mladší) 

Rodinné členstvá 

Kategória A + B + deti zdarma 

Manželia alebo partneri, ktorí majú rovnaké miesto trvalého pobytu, členstvo detí je zdarma. Deti 
musia mať vek do 27 rokov (ročník 1991 a mladšie), a byť bez príjmu. Manželia alebo partneri musia 
byť z rovnakej sekcie Alpenverein. 

Kategória A + deti zdarma 

Samostatne žijúci rodič (samoživiteľ) s deťmi do 27 rokov (ročník 1991 a mladšie, bez príjmu).  

Kategória B + B + deti zdarma 

Osoba s nárokom na členstvo z kategórie B (napr. senior, osoba s telesným postihnutím) s partnerom 
(kategória B) a deťmi do 27 rokov (ročník 1991 a mladšie,bez príjmu ).  

 

Upozornenie 

Zvýhodnené predĺžené členstvo pre rok 2018, platné už od 1.9.2017 má nárok získať len nový 
člen, tj. člen, ktorý je v Alpenverein registrovaný prvý krát. 

V praxi to znamená, že ak niekto nemal uhradené členské pre rok 2017 a predtým už mal niekedy 
uhradený poplatok v Alpenverein tak členský preukaz pre rok 2018 môže získať najskôr od 1.1.2018 

Active Planet patrí do sekcie Alpenverein Edelweiss vo Viedni, pre získanie členstva kategórie B musia 
byť obaja členovia z tejto sekcie. 

Cenník pre Pripoistenie trvalej invalidity pre rok 2018 

Poisťovňa GENERALI ako partner OEAV ponúka každoročne produkt v rámci pripoistenia, zameraný na 
lepšie životné zabezpečenie v prípade nehody s následkom úrazu (pri invalidite vyššej ako 50%). 
Tomto pripoistenie sa nevzťahuje na smrteľný úraz člena Alpenverein. 

V ponuke je až trojnásobné pripoistenie a vysoké poistné sumy. 

Na základe výšky poplatku a priznanej invalidite nad 50% budú vyplácané nasledovné mesačné 
odškodné: 

 
Platnosť pre rok 2018: 

• pri úhrade poplatku vo výške 10,5 EUR / 280 CZK / 48 PLN, dostáva každý pripoistený 
člen do konca života mesačné odškodné vo výške 420 EUR 



• pri úhrade poplatku vo výške 21 EUR / 560 CZK / 96 PLN, dostáva každý pripoistený člen 
do konca života mesačné odškodné vo výške 840 EUR 

• pri úhrade poplatku vo výške 31,50 EUR / 840 CZK / 144 PLN, dostáva každý pripoistený 
člen do konca života mesačné odškodné vo výške 1260 EUR 

• pri úhrade rodinného poplatku / s deťmi do 15 rokov / vo výške 38,50 EUR / 1080 CZK 
alebo 172 PLN / resp. 77 EUR / 2150 CZK alebo 244 PLN / a 115,50 EUR / 3225 
CZK alebo 416 PLN / dostáva každý pripoistený člen do konca života mesačné odškodné vo 
výške 450 EUR, 900 EUR resp. 1350 EUR. 

 
Pri úraze dieťaťa je vyplácané jednorazové odškodné 83 000 EUR (základné), 166 000 EUR - 
dvojnásobné a 249 000 EUR - pri trojnásobnom pripoistení. V prípade smrti bude uvedené 
odškodné vyplácané životnému partnerovi alebo dedičovi do 20 rokov po vzniku nehody ak člen už 
poberal danú rentu. 

 
POZOR: Ak člen zomrie ihneď po nehode alebo behom jedného roku na následky zranenia z nehody, 
tak sa podľa všeobecných podmienok vyplácanie renty neuskutoční. 

 

Kontakt  
ACTIVE PLANET outdoor centrum 
ČSA 23,  
974 01 Banská Bystrica 

+421 948 330 734  
PO-PIA od 10.00 do 18.00 hod 
 
 
ACTIVE PLANET SKIALP POINT  
Mýto pod Ďumbierom 54,  
976 44 Mýto pod Ďumbierom 

+421 903 445 791 

V zimnej sezóne denne od 9.00 do 18.00 hod. Mimo zimnej sezóny PI-NE  od 9.00 – 18.00 hod 
/otváracie dni a hodiny sa môžu meniť / 
 


