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tento raz sme do poradne zozbierali 
praktické otázky, týkajúce sa cestovného 
poistenia, havarijného poistenia v prí-
pade staršieho auta a plnenia škody 
týkajúceho sa čelných skiel automobilov. 
Všetky otázky zodpovedal Miroslav 
Bobák, vrchný riaditeľ spoločnosti 
BRASCO EU, s.r.o.

Oplatí sa mi uzavrieť cestovné pois-
tenie na celý rok, alebo je lepšie sa 
poistiť vždy na dobu vycestovania? 

Záleží to od toho, ako často cestujete do 
zahraničia. Ak viac ako raz do roka (napr. 
v lete k moru, v zime na lyžovačku do 

Álp), tak odporúčam celoročné. Budete 
to mať bez starostí a je to aj podstatne 
lacnejšie. Navyše, dnes tam poisťovne 
vedia zakalkulovať aj zachraňovacie 
náklady (HZS), ktoré potrebujete, ak 
chodíte na hory doma či vonku (turis-
tika, lyžovačka). 

Ako je to s čelnými sklami, plnia ešte 
niektoré poisťovne z PZP vinníka škodu 
na čelnom skle? 

Nie. Už takmer žiadna poisťovňa. 
Stáva sa to iba výnimočne, kedy musí 
byť jasne preukázaný vinník napríklad 
privolaním polície. Už dávnejšie som 
hovoril o tom, že je iba otázkou času, 
kedy poisťovne prestanú preplácať čelné 
sklá z PZP, tak ako je tomu napríklad v 

Rakúsku. Riešenie? Ak má klient havari-
jnú poistku (8 z 10 áut ju nemá), mal 
by si preveriť, či tam má pripoistenie 
čelného skla. Niektoré poisťovne vedia 
sklo pripoistiť k PZP, niektoré poisťovne 
prišli na trh so samostatným pripoistením 
čelného skla. Cena je závislá od hodnoty 
čelného skla, teda výšky poistnej sumy. 
Niekto má napríklad vyhrievané sklo. 
Existujú aj tzv. minikaská, ktoré vám 
vykryjú škody na vašom vozidle, keď 
máte vinníka v nových cenách, vykryjú 
živelné škody, stret so zverou, krádež 
vozidla aj čelné sklo a sú za prijateľné 
poistné. V každom prípade je nepríjemné, 
keď musíte vytiahnuť z peňaženky 300 
- 400 eur za výmenu čelného skla, keď 

existuje viac možností, ako to menej 
bolestne riešiť.

Na aké staré vozidlo sa oplatí mať 
havarijnú poistku? 

Pri tejto otázke je odpoveď jednoduchá 
a zložitá zároveň. Spýtajte sa sami seba, 
či vám nebudú chýbať peniaze, ktoré by 
ste získali za predaj auta v danom čase. 
Ak má vozidlo vek napríklad 12 rokov 
a trhovú hodnotu povedzme 3 000 eur, 
tak idete do rizika. U niekoho je to malé 
a u niekoho obrovské riziko. V každom 
prípade ak do vás niekto narazí, parciálne 
škody z PZP budete mať preplatené v 
časovej cene. Teda 12-ročné poškodené 
dvere vám poisťovňa z PZP zaplatí ako 
12-ročné a nie nové!

Celoročné alebo jednorazové poistenie?
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Poradňa

Príjemné počasie prilákalo v 
stredu 19. septembra Hlohovča-
nov na pešiu zónu, kde sa konalo 
podujatie pod názvom na kole-
sách proti rakovine, ktorú spolu 
s mestom Hlohovec zorganizoval 
Slovenský  paralympijský  výbor. 

Okrem charitatívnej zbierky bol  
lákadlom pre záujemcov aj bohatý 
a žánrovo pestrý program v podaní 
vystúpení detí z materských a zá-
kladných škôl v Hlohovci. Veľký 
potlesk zožali vystúpením najmä 
najmenší škôlkari v prestrojení ne-
vinných anjelikov z materskej školy 
Nábrežie, ktorí na pesničku Anjelik 
môj vyjadrili podporu všetkým, ktorí 
bojujú proti zákernej rakovine. 

Zaujalo však aj vystúpenie mažo-
retiek, spevácke duo dvoch sestier, 
úvodný tanec žiaka zo ZŠ sv. Jozefa 
na momentálnu „hitovicu“ „Žijeme 
len raz“ a prítomných pánov určite 
potešil pohľad na perfektný tanec v 
podaní „Divokých kočiek“. Progra-
mom sprevádzal  skúsený Ľudovít 
Moder, ktorý v prestávkach pripo-
mínal ľuďom podstatu stretnutia. 

Vyzbieraná suma sa nakoniec vy-
šplhala na 395,76 eur a bude použitá 
na zakúpenie prístroja Tissue mic-
roarrazer v spolupráci s nadáciou 
Výskumu rakoviny. Tento pomocník 
v podobe laboratórneho zariadenia 
spoľahlivo a rýchlo uľahčí analýzu 
rôznych nádorových znakov v tka-

Aj Hlohovec na kolesách proti rakovine

nivových vzorkách.
Športovo-kultúrno-vzdelávací pro-

jekt Na kolesách proti rakovine sa 
na Slovensku koná už od roku 2003. 
Zakladateľom je bývalý   paralym-

pionik, víťaz Paralympijských hier 
v Sydney 2000 v dráhovej cyklistike 
Radovan Kaufman. Zomrel vo veku 
25 rokov počas úvodnej kampane.  

                                            (aha)

Máte doMa 
zvedavé či 
neposedné 

dieťa? 
priveďte 

ho k nám!
detské centrum 
KoLiesKo 
otvára nové 
záujmové krúžky pre 
deti od 4 do 15 rokov
zápis do krúžkov 
od pondelka 10. 9. 2012
každý deň od 15.00 do 18.00
v priestoroch dC Koliesko
v dome služieb v Hlohovci 
2. vchod, 1. poschodie

Bližšie informácie 
na tel. 0948 292 781 
alebo e-mailom 
na dckoliesko@gmail.com
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Hlohovec má nový informačný a 
tiež varovný systém bezdrôtového 
rozhlasu. Jeho realizácia začala už 
v roku 2009. Bezdrôtový rozhlas bol 
nainštalovaný kvôli nefunkčnosti 
a vysokej poruchovosti   predchá-
dzajúceho drôtového systému.

V porovnaní so starým systémom 
má tento viacero výhod. Prechodom 
z analógového vysielania na digitálne 
sa napríklad dosahuje lepšia kvalita 
zvuku, je zabezpečené pokrytie oblastí, 
kde sa nenachádzajú stĺpové vedenia 
verejného osvetlenia a drôtový roz-
vod rozhlasu v častiach, akými sú 
Terezov, Panská Niva a pod. 

Tiež možno prostredníctvom sys-
tému hlásiť varovné signály, jeho 
šifrovanie znemožňuje nabúranie sa 

Máme nový rozhlas za 155 tisíc eur
do vysielania cudzím subjektom. Je 
tu aj možnosť zavedenia vysielania 
priamo do domácnosti zakúpením si 
koncového zariadenia, systém má 
schopnosť selektívneho hlásenia na 
jednotlivých uliciach, naplánovanie 
hlásení v rôznych časových obdo-
biach. Varovný systém dokáže byť 
v prevádzke aj v prípade výpadku 
elektrickej energie.

„V rámci systému bolo inštalova-
ných 130 vysielacích miest, ku ktorým 
bolo zapojených 353 reproduktorov. 
Investície na realizáciu bezdrôto-
vého rozhlasu v meste a miestnej 
časti Šulekovo za roky 2009 až 2012 
predstavujú sumu 155 726,96 eur,“ 
informoval Miroslav Hudec, vedúci 
Oddelenia hospodárskej činnosti. 

Nový rozhlas financovalo mesto 
z vlastného rozpočtu. O investícii 
rozhodlo mestské zastupiteľstvo v 
rokoch 2008 a 2009, kedy tiež pre-
behlo výberové konanie a do rozpočtu 

boli vyčlenené prostriedky na prvú 
etapu realizácie systému.

Na otázku, či mesto nemalo dosah 
na príspevok z európskych alebo 
štátnych fondov, Eva Lukáčová 
odpovedala: „Eurofondy finančné 
prostriedky na takýto účel neposkytujú. 
Mesto žiadalo ministerstvo vnútra 
o finančnú pomoc, avšak žiadosti 
nebolo vyhovené z rozpočtových 
dôvodov. Na ministerstvo vnútra 
sme sa obrátili, pretože zo zákona 
o civilnej ochrane obyvateľstva sú 
obce a mestá povinné zabezpečiť 
varovný a informačný systém oby-
vateľstva pre rôzne situácie a tento 
systém bezdrôtového rozhlasu ho v 
plnej miere zabezpečuje.“        (kj)

Supermarket končí, 
bude samoška

Sieť obchodov PT Univerzál 
zatvorila svoju prevádzku ľudovo 
prezývanú aj Supermarket na Hollého 
ulici k 27. septembru. Na jej miesto 
by mala zasadnúť Moja samoška, 
ktorá svoju prvú predajňu otvorila 
len v roku 2011. 

Podľa slov vedúcej bývalej predajne 
PT Univerzál na Hollého ulici Oľgy 
Juríkovej však Pavol Táborský a spol. 
v Hlohovci nekončí. Chystá otvoriť 
novú predajňu na Novej Štvrti v 
priebehu jedného až dvoch mesiacov 
a druhú v Jaslovských Bohuniciach. 
Dôvodom, prečo sa PT Univerzál 
„sťahuje“ z Hollého ulice, je údajné 
ukončenie nájomnej zmluvy, ktorú 
mal Táborský s majiteľmi budovy.

Zamestnankyniam už bývalej 
predajne ponúkli prácu v nových 
prevádzkach PT Univerzál, tvrdí 
jedna z pracovníčok, ktorá nechcela 
byť menovaná. Ďalšie si vraj podali 
žiadosť o prácu do budúcej obchodnej 
jednotky Moja samoška.  

S dlhoročnými zákazníkmi sa 
rozlúčili v predajni nápisom na 
dverách: „Vážení zákazníci, ďaku-
jeme vám za všetky vaše návštevy v 
našej predajni. Tešíme sa na ďalšie 
návštevy v nových pripravovaných 
predajniach PT.“ 

Kedy Moja samoška sprístupní 
svoje služby obyvateľom, zatiaľ 
nevedno, keďže spoločnosť nám 
do uzávierky neodpovedala.    (kj)

Stredajšie predjarmočné dopoludnie 
(26.9.) spestrila Hlohovčanom málo 
vídaná vrtuľníková atrakcia. Od 
pol ôsmej rána totižto pri športovej 
hale niekoľkokrát pristávala a  od-
lietala parádna americká „mašina“,  
vrtuľník  typu Hughes MD 530F. 
Na jej prítomnosť v meste ruží sa 

Vrtuľník roznášal lepší signál
dopytovali viacerí čitatelia v našej 
redakcii, nuž tu je odpoveď.

Spoločnosť nemenovaného mo-
bilného operátora sa rozhodla pre 
zlepšenie signálu mobilných sietí. 
„Vymieňame staré ústredne za nové, 
s novou technológiou, aby ste tu mali 
lepší signál a dosah,“ informoval 

navigátor s vysielačkou v ruke. Keďže 
rozvodové skrine boli roztrúsené po 
vysokých panelákových domoch, inak 
než s vrtuľníkom sa k nim dostať 
nedalo. V každom prípade vrtuľník 
spôsobil značný rozruch a prilákal 
množstvo zvedavých pohľadov.

(aha)
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