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Úrazy pri dopravných nehodách – viete na aké odškodnenie máte nárok?
Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. je oprávnená poskytovať právne služby
vo všetkých oblastiach slovenského právneho poriadku. Vďaka odbornej kvalifikácii JUDr.
Jakuba Mandelíka, PhD. sa špeciálne venuje oblasti dopravných nehôd a právnemu
poradenstvu v oblasti odškodňovania úrazov utrpených pri dopravných nehodách, pracovných
úrazoch a chorobách z povolania, ako aj pomoci poškodeným pri uplatňovaní nárokov na
náhradu škody vzniknutých v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej nesprávnym poskytnutím
zdravotnej starostlivosti.
Kancelária nedávno úspešne riešila nasledovný prípad (mená zámerne neuvádzame, prípad je
však skutočný):
21.9.2016 došlo k dopravnej nehode. Vodič osobného auta nedodržal bezpečný odstup od
skupiny chodcov a narazil pravou prednou časťou vozidla do chodkyne, ktorá kráčala po
krajnici. Bola to 32-ročná matka štyroch dcér, ktoré práve odprevádzala do školy. Pri tejto
dopravnej nehode utrpela pomliaždenie a ťažký opuch mozgu a ďalšie ťažké zranenia,
následkom ktorých žena upadla do bezvedomia a po viac ako troch mesiacoch v nemocnici
nakoniec svoj boj prehrala.
Psychicky zdeptaný a unavený manžel však musel bojovať, za deti a manželku, predovšetkým
voči vodičovi, ktorý sa snažil zbaviť svojej zodpovednosti a tiež voči byrokratickému aparátu.
Keďže nebol zorientovaný vo svete paragrafov oslovil Advokátsku kanceláriu JUDr.
Mandelíka. Už na prvom stretnutí ho oboznámili, čo môže očakávať a aké má nároky.
Výsluchy, vyjadrenia k posudkom znalcov, nahliadnutia do spisu, komunikácia s
vyšetrovateľom bola plne v réžii kancelárie. Advokátska kancelária manžela zosnulej v tomto
ťažkom období zbytočne nezaťažovala priebehom konania. Nakoniec bol vodič Okresným
súdom v Brezne uznaný vinným a odsúdený za smrť mladej ženy na trest odňatia slobody vo
výmere 2 roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 2 rokov a bol mu tiež
uložený trest zákazu činnosti vedenia vozidiel vo výmere 1,5 roka.
Odsúdením vodiča sa to celé neskončilo. Nasledoval ešte „zápas“ voči poisťovni, kde bolo
poistené motorové vozidlo. Advokátska kancelária sa snažila od poisťovne pre manžela a deti
zosnulej vymôcť nemajetkovú ujmu. Aj keď peniaze život nevrátia, aspoň trochu dokážu
zmierniť žiaľ a pomôcť v neľahkej situácii. Poisťovňa však nereagovala kladne na spoločnú
výzvu. Preto advokátska kancelária podala žalobu. Nakoniec poisťovňa kontaktovala
advokátsku kanceláriu s tým, že sa chce dohodnúť mimosúdne. Nárok poškodených sa
uplatnil z titulu povinného zmluvného poistenia, kde bolo poistené vozidlo, ktorým došlo k
dopravnej nehode. Každý z poškodených uplatnil voči poisťovni sumu rádovo v desiatkach
tisíc eur.
Laik bez patričného vzdelania, skúseností a odborných zručností by zrejme k takémuto
výsledku nedospel. Aj v tomto prípade poisťovňa odmietla uhradiť nemajetkovú ujmu s
odôvodnením, že údajne jej náhrada nepatrí do rozsahu poistného krytia, nakoniec však
prehodnotila uplatnené nároky a v apríli 2018 bola uzatvorená mimosúdna dohoda a
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pozostalým bola vyplatená taká suma peňazí, ktorú by manžel zosnulej nezarobil ani za
niekoľko rokov.
Možno aj Vy váhate, či sa pustiť do podobného boja, alebo si nie ste istý na čo vlastne v
podobnej situácii máte nárok. Určite stojí za to kontaktovať odborníkov, ktorí sa vedia
zorientovať v spleti zákonov.

