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V Hlohovci je teraz populárne 
vypaľovanie áut. Zahŕňa havarijné 
poistenie aj podpálenie vozidla?

„Áno aj nie. Budem presnejší: ako 
v ktorej poisťovni  a ako pri ktorom 
produkte. Pri čítaní poistných pod-
mienok sa vždy ako prvé pozriem 
na výluky. Ak nie je priamy útok 
na Vaše vozidlo, ale chytí sa horieť 
od toho vozidla, na ktoré bol útok 
smerovaný, tak vtedy to zvyčajne 
havarijná poistka pokrýva. Horšie je 
to s priamym útokom na vozidlo, tam 
škodu nepokrývajú všetky poisťovne.“

Mal som totálnu škodu na vozi-
dle a poisťovňa mi zaplatila málo 
peňazí, pritom auto som musel 
mať poistené na novú cenu a pl-
nenie  v časovej cene. Ako mám 
postupovať, keď som nespokojný?

„Môžete sa odvolať, ak sa Vám 
zdá, že poisťovňa nepostupovala 

správne. Ak nemáte havarijnú 
poistku a uplatňujete si  škodu z 
PZP vinníka, tak výmena dielov vám 
bude preplatená vždy v časovej cene                        

a práca v plnej výške. Z havarijného 
poistenia je plnenie  v novej cene, 
pokiaľ škoda nepresiahne určitú 
percentuálnu hranicu obecnej ceny 
vozidla (každá poisťovňa to nemá 
rovnako stanovené). Ak škoda pre-
siahne obecnú cenu vozidla, je to 
totálna škoda a plnenie je v časovej 
cene, pretože oprava je nerentabilná. 
Dnes už existuje takzvané poistenie 
finančnej straty, kde si viete pokryť 
aj takúto škodu a dostanete doplatený 
rozdiel medzi tým, čo ste za auto 
zaplatili v čase kúpy a čo ste dostali 
ako plnenie z havarijného poistenia.“

Vytopil nás sused a chceli by 
sme si od neho vymáhať škodu. 
Ako to funguje? Preplatí mi jeho 
poisťovňa škodu?

„Záleží, ako sa to stalo, čo bolo 
príčinou Vášho vytopenia. Ak mu 
vypadla z práčky hadica, tak plnenie 
ide z jeho poistenia zodpovednosti 
za škodu členov domácnosti. Ak ste 

Pýtať sa oplatí, aby ste nedoplatili

Kam sa vytratila šachová extra-
liga z Hlohovca? Na článok vo 
FN reaguje čitateľ Anton Cvičela.

„Majstri Slovenska v šachu 
družstiev z roku 2003, ale aj ak-
tuálni majstri Slovenska v blesko-
vom šachu družstiev, ŠK Zentiva 
Hlohovec, hrajú v tejto sezóne 4. 
ligu. Klub prišiel o dlhoročného 
a jediného sponzora a nedokázal 
zohnať adekvátnu, respektíve žiadnu 
náhradu.

 „Zostali len skalní hráči, ktorí 
hrajú šach nie kvôli financiám…“, 
píše sa v článku zverejnenom                                           
v jednom z minulých čísel pod tit-
ulkom „Šachisti v patovej situácii“. 
Nakoľko som bol ešte donedávna 
členom klubu, tak ma toto tvrde-

nie nepríjemne prekvapilo a 
rozladilo. Rozhodol som sa 
preto poskytnúť aj pohľad z 
druhej strany.

Nepoznám roduverného 
člena klubu, o ktorého by 
sa iné kluby predháňali vo 
finančných ponukách. Je to 
skôr o tom, že registrovaný 
šachista potrebuje k radosti 
z hry aj približne rovnocen-
ného protihráča. Ak ale bol 

členom klubu, ktorý hrával extraligu, 
prvú a druhú ligu (tu bola vačšina 
roduverných) a aj tieto súťaže sám 
hrával, tak mu štvrtá liga len ťažko 
môže poskytnúť nejakú radosť z hry                                             
a herný progres. Zvlášť v klube, 
ktorý mal zhodou okolností na výber 
zápis a účinkovanie v ktorejkoľvek 
z líg, vrátane extraligy. V klube,                              
o ktorom pán Malár v spomínanom 
článku vyhlasuje, že by aj v prípade 
postupu nevedel, či vôbec postaví 
družstvo do vyššej súťaže. 

Ak niekoho teší hra bez ohľadu 
na súpera, tak si vystačí s hraním 
šachu s bratom, otcom, mamou                                   
a nemá potrebu byť registrovaným 
hráčom šachového klubu. Mne osob-
ne, a myslím, že i ďaľším hráčom 

pomohlo hrávanie vyšších súťaží 
zlepšiť sa o triedu a nerád by som 
prišiel o nadobudnutú výkonnosť 
hrou v štvrtej lige. Cesta na opustené 
pozície je teraz ťažká a je to otázka 
možno nie rokov, ale skôr desaťročí, 
ba až generácií. Nebolo oveľa 
jednoduchšie, podniknúť niečo 
na záchranu hlohovského šachu, 
nemohli sme urobiť viac? Veď veľa 
členov sa o tejto situácii dozve-
delo až po prihlásení A družstva do 
štvrtej ligy, kedy už bolo neskoro na 
akékoľvek iné opatrenia. História 
sa opäť raz opakovala, „o nás bez 
nás“. Ako keby žiaden z radových 
členov nebol schopný podniknúť 
niečo pre záchranu. 

Držím poslednému vojakovi                              
v poli, pánu Malárovi, mimochodom 
členovi výboru, palce v dobývaní 
stratených pozícií, ako aj v jeho 
práci s mládežou. No myslím, že 
chyba sa stala skôr a teraz už len 
ťažko niečo zachráni. Zostáva mu 
tá radosť z hry, ktorá však zostala 
i tým, ktorí dali prednosť hraniu s 
lepšími súpermi, a to im momen-
tálne ŠK Zentiva Hlohovec nedokáže 
poskytnúť.“

                               Anton Cvičela

Ad: Šachisti v patovej situácii (č.2 FN, 16.9.2010)

Poradňa

Tlieskame?!
Veľmi ma teší, že sa v Šulekove 

konečne začalo s dobudovaním 
kanalizácie. Na druhej strane 
ma mrzí, že sa to pohlo akoby 
symbolicky práve dva mesiace 
pred voľbami. A zároveň pevne 
verím, že práce sa nezastavia ani 
po voľbách.

Sme miestnou časťou Hlohovca, 
tak aj my si zaslúžime kultúrnejší 
život v 21. storočí aj vďaka kana-
lizácii. Len stále mi vŕta v hlave 
otázka, prečo sa s prácami začalo 
v októbri, keď je vlhko, mokro, 
daždivo, nastupuje pani zima                                                              
a všade bude kopa blata, vody 
a snehu. Nemohlo sa to načasovať 
inak - začať na jar, aby do zimy 
bola kanalizácia hotová? 

V Šulekove boli posledný ok-
tóbrový víkend hody a ako vyze-
rala dedina? Samé stroje, všade 
blato. Ale aj tak myslím – my to 
už nejako vydržíme, len aby sa tá 
kanalizácia už konečne dokončila. 
Potom síce nastúpi ďalší problém 
– cesty... No, problémy sú na to, 
aby sa riešili.

                                         
      M.J., čitateľka zo Šulekova 

však boli vytopení zo stúpačiek, tak 
takúto škodu treba riešiť z poistenia 
zodpovednosti z držby nehnuteľnosti. 
Otázka je, či sused poistenie má                         
a ak áno, či aj so zodpovednosťou. 
A v prípade bytového domu, či je tam 
zahrnutá tzv. krížová zodpovednosť, 
ak je samozrejme poistený.“

Blížia sa mrazy, zima a s ňou 
zvykne prísť i pošmyknutie a zlo-
menina nohy na chodníku, ktorý 
je neposypaný, resp. neodhrnutý. 
Zaujímalo by ma, keď budem od-
cestovaný a niekto si pred mojím 
domom zlomí nohu, môže odo mňa 
vymáhať škodu?

Samozrejme môže a závisí vždy od 
toho, kto je vlastník nehnuteľnosti 
a za stav chodníka zodpovedný – či 
je to súkromná osoba, mesto a po-
dobne. Pre takéto prípady existuje 
tzv.  poistenie zodpovednosti za 
škodu, ktorým sa dá vykryť  škoda  
na živote, zdraví, ušlom zisku, alebo  
na  majetku.

Z vašej pošty

Odpovedá Miroslav Bobák, 
vrchný riaditeľ poisťovacej 
spoločnosti Brasco EU, s. r. o.


